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Mensagem do Superintendente 

O presente informativo tem como proposta estabelecer uma nova maneira de comunicação e de difusão das informações em 
nossa unidade, é com muita satisfação e entusiasmo que inauguro o primeiro Boletim Informativo CGU-Regional/PR. 

Aqui teremos um espaço importante que vai aperfeiçoar a maneira pela qual nos comunicamos em nossa Regional, sem deixar 
de lado os outros canais já existentes – como as mensagens por correio eletrônico, Teams, folders, releases, intranet e os murais, 
por exemplo – e terá como conteúdo única e exclusivamente os fatos relacionados aos nossos trabalhos e às pessoas que atuam 
na CGU-Regional/PR. 

Nesta primeira Edição, apresentaremos as informações relativas exercício de 2018, destacando os assuntos que mereceram 
destaque no período. 

Materializamos neste primeiro ano de gestão resultados expressivos alcançados pela Equipe da CGU-Regional/PR, foram R$ 
15.332.964,27 em benefícios financeiros efetivos aprovados. Foram vários desafios que se apresentaram neste primeiro ano de 
gestão, o maior deles foi a elaboração do nosso Plano Operacional. Com a ajuda dos colegas conseguimos manter o nível de 
serviço que a CGU espera da nossa Regional. Buscamos também nesse ano capacitar os colegas para atuarem em novas 
atividades bem como incentivar nas prospecções de novos trabalhos. 

Por fim, aproveito a oportunidade, para convidar todos os colegas a contribuírem com o nosso informativo, por meio de críticas, 
elogios, sugestões de pauta e notícias, entre outros. 

Desde já agradeço e conto com a participação de todos! 

Boa Leitura!!! 
JOSÉ WILLIAM GOMES DA SILVA 

Superintendente da CGU-Regional/PR 
 

 

 

 

No ano de 2018 o Núcleo de Apoio Administrativo 

(NAD/PR) iniciou em 10 de janeiro a edição e atualização 

da página da Regional Paraná na intranet. Em 17 de julho 

teve o início da edição da nova Intranet da CGU pelo 

NAD/PR, a nova plataforma é baseada em Microsoft 

Sharepoint, com estruturação inédita e atualização 

constante das informações, notícias e normativos mais 

utilizados pelos servidores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A equipe do Núcleo de Análise de Atos de Pessoal 

(NAAP/PR) analisou 1.227 atos de Admissão, 731 de 

Aposentadoria e 172 pedidos de Pensão. 
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PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E CAPACITAÇÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITAÇÕES ORGANIZADAS PELA REGIONAL  

 

 

Paraná capacita servidores para implementação da Gestão de Riscos 
Encontro técnico tratou de governança, integridade, gestão de riscos e controles 

internos 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/sexta-parana-capacita-servidores-

para-a-implementacao-da-gestao-de-riscos.aspx 

 

 

 

 

CGU no Paraná realiza evento de capacitação do Programa Olho Vivo 
Foram realizadas palestras sobre programas federais das áreas de saúde e assistência 

social 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/cgu-no-parana-realiza-evento-de-

capacitacao-do-programa-olho-vivo-1.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

Paraná capacita auditores para detectar fraudes em 

licitação  
Ação buscou fortalecer atuação dos órgãos de controle 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/parana-

capacita-auditores-para-detectar-fraudes-em-licitacao.aspx 

 

C U R S O S  E  C A P A C I T A Ç Õ E S  

Foi realizado a palestra “Gestão de Riscos na 

Administração pública – Conceitos e Metodologia” no 

dia 09/03, com os servidores da Regional Paraná, Alzira 

Angeli, Claudio Pelacini e Gustavo Giardino após 

participação destes no curso "Governança, 

Gerenciamento de Riscos e Controle Interno", 

ministrado no IFPR em 22 e 23 de fevereiro.  

__________________________________ 

Em 12 e 13 de março participaram do curso de Tesouro 

Gerencial na Esaf os servidores Marcos Abreu, Renata 

Aguiar Santos e Luciane Baroncini. 

 

Em 28 de novembro o servidor Hamilton Pires de 

Azevedo participou do curso sobre Operação e 

Pilotagem de Drones. 

___________________________________ 

O servidor Ricardo Mugnol participou do curso de 

Introdução à Análise de Dados com Python de 10 a 14 

de dezembro, organizado pela DIE e que que visa 

capacitar auditores para a análise de bases de dados 

utilizando a linguagem Python e a ferramenta Jupyter 

Notebook.  
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Paraná recebe Programa de Desenvolvimento de Líderes 

Regional participou da palestra "Delegando, Dialogando e Planejando 

sem Medo" 

https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/parana-recebe-

programa-de-desenvolvimento-de-lideres.aspx 

 

 

 

 

Paraná realiza capacitação do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público 
Na oportunidade, foram promovidas palestras e visitas técnicas 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/parana-realiza-

capacitacao-do-programa-olho-vivo-no-dinheiro-publico.aspx 

 

 

 

 

 
 

 

Conversando sobre Ética vai às regionais 

Comissão de Ética visitou as Unidades do Paraná e do Rio Grande do Sul 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/sexta-conversando-sobre-etica-vai-as-regionais.aspx 

 

 

 

Paraná participa de curso sobre combate à corrupção e à lavagem de 

dinheiro 
Capacitação está inserida no Programa Nacional de Capacitação e 

Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/parana-participa-de-

curso-sobre-combate-a-corrupcao-e-a-lavagem-de-dinheiro.aspx 

 
 

 

CRG capacita servidores em sindicância e processo 

administrativo 
40 servidores públicos de diversos órgãos federais participaram do 

curso e passarão a integrar comissões de PAD 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/CRG-capacita-

servidores-em-sindic%C3%A2ncia-e-processo-administrativo.aspx 

 

 

 

 

Regional do Paraná realiza chamamento de instrutor interno 
Servidor interessado deverá enviar mensagem eletrônica, até dia 20 de novembro, para Coordenação de Desenvolvimento e 

Capacitação 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/Unidade-Regional-do-Paran%C3%A1-realiza-chamamento-de-instrutor-

interno.aspx 
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Paraná realiza capacitação sobre o novo modelo de relatório 

da CGU 

Treinamento presencial capacitou 42 servidores da CGU 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/Paran%C3%A1-

realiza-capacita%C3%A7%C3%A3o-sobre-o-novo-modelo-de-

relat%C3%B3rio-da-CGU.aspx 

 
 

 

 

Regional no Paraná realiza capacitação interna em Gestão de Riscos 
Curso foi conduzido por quatro Auditores Federais de Finanças e Controle da Regional que participaram em Brasília da 

Formação de Multiplicadores da Metodologia de Gestão de Riscos da CGU 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/Regional-no-Paran%C3%A1-realiza-capacita%C3%A7%C3%A3o-interna-em-

Gest%C3%A3o-de-Riscos.aspx 

 

 

 

 

 

CGU promove reunião geral sobre iniciativas e trabalhos da Casa 
Wagner Rosário destacou ações futuras e esclareceu dúvidas dos servidores  

Ainda sobre o futuro, o ministro falou sobre o ponto eletrônico e todas 
as sugestões recebidas. “A partir de fevereiro, o ponto eletrônico será 
instituído para toda Casa, incluindo Regionais, e por um único meio”, 
informou.  

https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/cgu-promove-reuniao-geral-sobre-iniciativas-e-trabalhos-da-

casa.aspx 

 

 

 

 

Paraná realiza cerimônia de posse do novo superintendente 
José William, novo superintendente, é servidor de carreira e já liderou a 

Regional em Alagoas 

 

https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/parana-

realiza-cerimonia-de-posse-do-novo-superintendente.aspx 

 

 

 

 

 

 

R E U N I Õ E S  E  E V E N T O S  
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Reunião com o Secretário Executivo do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, Sr. José 
Marcelo Castro de Carvalho. 
A reunião foi realizada no Auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR/Paraná, no dia 23 de 
fevereiro de 2018, às 14h30. 
 

Regional avalia capacidade de equipamentos para o diagnóstico do câncer de mama no Paraná 
CGU realizou fiscalização na Secretaria Estadual de Saúde de julho a outubro de 2017 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/sexta-cgu-avalia-a-capacidade-instalada-de-equipamentos-para-o-diagnostico-

do-cancer-de-mama-no-parana.aspx 

 

Paraná apresenta programa “Transparência, integridade e participação” 

Novo programa visa ações locais que contribuam para o aprimoramento da gestão e fortaleçam a capacidade de detecção e 

prevenção da corrupção 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/parana-apresenta-programa-201ctransparencia-integridade-e-

participacao201d.aspx 

 

 

 

 

Paraná premia vencedores da 9ª edição do Concurso de Desenho e Redação 
Cerimônia ocorreu nos municípios de Campo Mourão e Goioerê 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/sexta-parana-premia-

vencedores-da-9a-edicao-do-concurso-de-desenho-e-redacao-na-cgu.aspx 

 

 

 

 

Operação 14 Bis apura desvios em contratos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Gestores e empresas atuavam em conluio para fraudar serviços no campus Cornélio Procópio 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/operacao-14-bis-apura-desvios-em-contratos-da-universidade-tecnologica-
federal-do-parana.aspx 

Paraná participa da 21ª reunião ordinária do Colegiado da 
Rede de Controle da Gestão Pública 
Foram apresentados os Planos de Ação para 2018 das Comissões 
Permanentes de Capacitação; de Acesso e Intercâmbio de 
Informações; e de Prevenção e Controle Social 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/parana-
participa-da-21a-reuniao-ordinaria-do-colegiado-da-rede-de-controle-
da-gestao-publica.aspx 

 
 
 
 

Regional no Paraná realiza capacitação sobre “Pacto pela 

Transparência, Integridade e Participação” 
Qualificação visa fortalecer habilidade de detecção e prevenção da 

corrupção 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/regional-no-parana-

realiza-capacitacao-sobre-201cpacto-pela-transparencia-integridade-e-

participacao201d.aspx 
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CGU e Controladoria Municipal de Londrina celebram acordo de cooperação 
Parceria estabelece mecanismos de cooperação, visando ao desenvolvimento de projetos e ações que possam contribuir para 

a prevenção e combate à corrupção, a promoção da transparência e da ética pública, o fomento do controle social, o 

fortalecimento da gestão pública e o aperfeiçoamento do planejamento e execução de ações de controle concernentes à 

aplicação dos recursos públicos. 

 

 

 

Servidores da Regional no Paraná são homenageados 
Entre eles, dois se aposentaram e uma deixará o órgão 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/servidores-

da-regional-no-parana-sao-homenageados.aspx 

 

 

 

 

Paraná participa de abertura da 4ª edição do 

Observatório do Executivo e do Legislativo 
Pesquisadores, professores e estudantes desenvolvem 

atividades de estudo, pesquisa e extensão 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/parana-

participa-de-abertura-da-4a-edicao-do-observatorio-do-executivo-

e-do-legislativo.aspx 

 

 

Ouvidoria da Paraná Previdência adere ao e-Ouv e ao 

Profort 
A ouvidoria é pioneira entre as Ouvidorias do Poder Executivo 

do Paraná a aderir ao sistema 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/ouvidoria-

da-paranaprevidencia-adere-ao-e-ouv-e-ao-profort.aspx 

 

 

 

Paraná participa de projeto sobre transparência pública 

e controle social 
Primeiro encontro do 4º ciclo do Observatório do Executivo e 

do Legislativo ocorreu no dia 9 de maio 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/parana-

participa-de-projeto-sobre-transparencia-publica-e-controle-

social.aspx 
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Paraná participa do Seminário de Transparência na Administração 

Pública Municipal 
Evento buscou disseminar informações para aprimorar as soluções e práticas 

de prevenção e identificação da corrupção na gestão pública 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/parana-participa-do-

seminario-de-transparencia-na-administracao-publica-municipal.aspx 

 
 

 

 

Regional no Paraná participa de Encontro de Controladorias em 

Maringá 
Evento tratou do controle interno na gestão pública e contou com 

representantes de 29 municípios 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/sexta-regional-no-

parana-participa-de-encontro-de-controladorias-em-maringa.aspx 

 

 

 

 

 

Regional participa do Sesi Saúde Total em Londrina 
Em estande próprio, Ouvidorias realizaram 144 atendimentos 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/regional-participa-do-sesi-

saude-total-em-londrina.aspx 

 

 

 

Regional no paraná participa de conselho da UFPR 
Intenção do evento foi explanar aos membros do Conselho as principais 

inconsistências na concessão de jornada flexibilizada de 6 horas para todos 

os técnicos administrativos, sem observas os critérios legais estabelecidos. 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/Regional-no-

paran%C3%A1-participa-de-conselho-da-UFPR.aspx 

 

 

 

 

Regional no Paraná participa de fórum sobre contabilidade e finanças 
No evento foram debatidos os principais desafios da administração pública na 

atualidade 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/Regional-no-Paran%C3%A1-

participa-de-f%C3%B3rum-sobre-contabilidade-e-finan%C3%A7as.aspx 

 

 

 

Regional inclui dados do Tribunal de Contas do Paraná no Sistema Macros 
Compartilhamento de informações com a CGU trará ganhos para as atividades de controle nos municípios 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/Regional-inclui-dados-do-Tribunal-de-Contas-do-Paran%C3%A1-no-Sistema-

Macros.aspx 
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Dia Internacional: Unidades Regionais da CGU celebram a data 
Atividades ocorreram durante toda a semana e envolveram seminários, palestras, exposições, 

caminhadas e outras atividades 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/Dia-Internacional--Unidades-Regionais-da-

CGU-celebram-a-data.aspx 

 

 

 

 

CGU no Paraná participa de encerramento da 4ª edição do projeto de extensão universitária 
Projeto "Observatório do Executivo e do Legislativo" tem por objetivo o fomento a transparência pública e o controle social 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/CGU-no-Paran%C3%A1-participa-de-encerramento-da-4%C2%AA-

edi%C3%A7%C3%A3o-do-projeto-de-extens%C3%A3o-universit%C3%A1ria.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CGU Paraná realiza reunião sobre programa Pacto com a 

prefeitura de Curitiba 
Prefeitura de Curitiba aderiu, em 2018, ao programa e se comprometeu a 

criar uma controladoria do município em 2019  
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/CGU-Paran%C3%A1-

realiza-reuni%C3%A3o-sobre-programa-Pacto-com-a-prefeitura-de-Curitiba.aspx 

 

 

 

 
 

06 a 10/02 
Cláudio Pelacini  
Mariana Camillo 

Fiscalização em Cascavel - construção do Centro Nacional de Treinamento de 
Atletismo no Estado do Paraná 

05 a 09/02 
Alzira Angeli  
Kelleen Pace 

Fiscalização em Londrina - construção da Pista de Bicicross (BMX) e do Centro de 
Treinamento para Ciclismo 

20/03 Eduardo de Biaggi Apresentação de equipe para realização do 5º FEF em Ponta Grossa 

02 a 06/04 Eduardo de Biaggi 
Demian Bertozzi 
Eduardo Floriano 
Fabiano Mourão 
Francisco Fazionato 
Kelleen Pace 
Luciano Turin 
Marcelo Coleone 
Mariana Silvestre 
Roberto Santa Rosa 

Trabalhos de campo do 5º Ciclo do FEF – 5º Ciclo em Ponta Grossa 

14 a 18/05 Eduardo de Biaggi 
Demian Bertozzi 
Eduardo Floriano 
Fabiano Mourão 

Trabalhos de campo do 5º Ciclo do FEF – 5º Ciclo em Maringá 
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Francisco Fazionato 
Kelleen Pace 
Luciano Turin 
Marcelo Coleone 
Sergio Gonçalves 
Roberto Santa Rosa 

21/05 a 25/05 José William Gomes da 
Silva 

Encontro de Dirigentes 

11 a 14/06 Paula Floriani 
Thereza Azevedo Lyra 

Verificação da execução física da ampliação do sistema de esgotamento sanitário de 
Foz do Iguaçu 

12/06 José William Gomes da 
Silva 

participação no 2º Encontro do Sisbin/PR em Paranaguá 
 

23 a 26/07 Marcelo Coleone Verificação da ocupação dos espaços físicos da UNILA 

24 a 28/09 Dorval dos Santos 
Luciano Turin 

Auditoria de Acompanhamento de Gestão na Alfândega da Receita Federal em Foz 
do Iguaçu. 

17 a 21/09 Luciane Baroncini 
Roberto Santa Rosa 

Fiscalização dos Programas Bolsa Família, BPC e Seguro Defeso em Pontal do Paraná 

24 a 28/09 Eduardo Floriano 
Francisco Fazionato 
Sergio Nakanishi 

Fiscalização dos Programas Bolsa Família, BPC e Seguro Defeso em Guaratuba 

24 a 29/09 Demian Bertozzi Avaliação do contrato RDC Rodovia BR 163 em Cascavel e Marmelândia 

22 a 26/10 Eduardo Floriano 
Francisco Fazionato 
Kelleen Pace 

Fiscalização da execução das obras previstas no Contrato de Repasse nº 395.341-66 
no Presídio de Campo Mourão - 

07 a 09/11 Eduardo Floriano 
Francisco Fazionato 
Sergio Nakanishi 

Fiscalização dos Programas Patrulha Escolar Comunitária (PEC) e Educacional de 
Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) e verificação da conservação, 
restauração e revitalização do Patrimônio Cultural protegido pela União em 
Paranaguá 

 

 

 

No ano de 2018, foram homologadas 123 Ordens de Serviço com 83 relatórios publicados. O valor auditado somou R$   

4.784.306.101,15 e, a partir das recomendações emitidas, identificou-se um total de R$ 180.140.446,54 em benefícios 

financeiros potenciais.  

 

 

 

 

 

 

Relatório nº 201601905 – Avaliação da dos controles 

internos da UFPR 

Condução dos trabalhos: Elisabete Seer da Silva 

Valor auditado: R$ 51.467.248,00 

Principais achados: deficiência no planejamento de 

contratações, no acompanhamento e avaliação dos 

contratos terceirizados, inconsistências nas rubricas da 

planilha de formação de preços. 
 

Relatório nº 201601906 – Avaliação da gestão do 

almoxarifado e patrimonial da UFPR 

Condução dos trabalhos: Sérgio M. e Marcelo Colleone 

Valor auditado: R$ 328.304.368,00 

Principais achados: Ausência de rotinas e processos para 

definição, gestão e controle das unidades consumidoras, 

não implemento das rotinas já normatizadas no Manual de 

Material de Consumo, Ausência de rotinas que visam avaliar 

a qualidade e usabilidade dos materiais de consumo 

entregues, o que incluir uma ação de conscientização dos 

usuários para uma gestão participativa, não há 

estratégia/ação para acompanhamento do uso dos bens 

móveis pela Divisão de Patrimônio. 

 

Relatório nº 201603268 – avaliação da política de pós-

graduação, pesquisa, inovação e empreendedorismo do 

IFPR  

Condução dos trabalhos: Milena Becker 

Valor auditado: não se aplica. 
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Principais achados: carece de maior atuação na pós-

graduação, pesquisa e inovação, tendo como foco a 

interação com o mercado/sociedade local, no propósito de 

desenvolver soluções técnicas e tecnológicas para estes. No 

que tange à geração de empregos e renda, são poucos os 

convênios/parcerias com a iniciativa privada, seja em 

empregos formais, em estágios ou menores aprendizes. Em 

relação ao empreendedorismo, não há estruturas de 

apoio/fomento como, por exemplo, Hotel Tecnológico, 

Empresa Junior, Incubadora e proteção intelectual. 

Necessita ainda, criar métricas, parâmetros, metas e 

indicadores, implantando formas de monitoramento. 

 

Relatório nº 201603277– avaliação da gestão das filas de 

internamento, da ocupação dos leitos disponíveis e da 

disposição da equipe de enfermagem no Complexo 

Hospital de Clínicas de Curitiba – CHC, cujo período escopo 

foi de janeiro a junho de 2017 

Condução dos trabalhos: Michelle 

Valor auditado: R$ 199.140.277,00 (obtido com os dados do 

RA201411516 E 201801629) 

Principais achados: foi identificado dimensionamento 

desproporcional de profissionais de enfermagem por leito e 

uma elevada alocação de enfermeiros na equipe de STMO - 

Setor de Transplante de Medula Óssea, e a necessidade de 

uniformizar procedimentos para gerenciamento de filas de 

espera para fomentar a eficiência e a transparência da 

gestão de leitos 

 

Relatório nº 201603278– Avaliação de gestão do centro 

cirúrgico do Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR  

Condução dos trabalhos: Elainne Carvalho 

Valor auditado: R$ 113.794.444,00 (obtido com os dados do 

RA201411516 E 201801629)  

Principais achados: foi identificado que entre 2015 e 2016 

houve atrasos entre uma e três horas em trinta por cento 

das cirurgias realizadas, elevado cancelamento de cirurgias, 

o tempo de ociosidade do Centro Cirúrgico é de, no mínimo, 

25%, setenta por cento dos cirurgiões permanecem menos 

de sessenta por cento do tempo escalado atuando no 

centro cirúrgico 

 

Relatório nº 201603323 – Avaliar o macroprocesso 

referente à ligação com às fundações de apoio e os 

resultados atingidos na UNILA 

Condução dos trabalhos: Marcelo Coleone 

Valor auditado: não se aplica  

Principais achados: foi identificado que a UNILA não tem 

fundação de apoio 

 

Relatório nº 201700542 – Avaliar a gestão patrimonial da 

UTFPR quanto aos almoxarifados e aos equipamentos 

Condução dos trabalhos: Marcelo Coleone 

Valor auditado: R$ 190.459.305,00  

Principais achados: foi identificado que a gestão patrimonial 

e de materiais de consumo da UTFPR demonstram falhas 

nos procedimentos de inventário dos Campus, que não são 

uniformizados e não contemplam a totalidade dos bens (em 

alguns Campus) 

 

Relatório nº 201701248 – Avaliação do Serviço de 

Transplante de Medula Óssea -STMO do Complexo 

Hospital de Clínicas de Curitiba –CHC, cujo escopo de 

análise foi o exercício de 2016 

Condução dos trabalhos: Michelle 

Valor auditado: R$ 5.320.798,63  

Principais achados: foi detectada a regularidade nos 

procedimentos adotados pelo Serviço de Transplante de 

Medula Óssea do CHC. 

 

Relatório nº 201701630 – avaliação dos dados cadastrais e 

acadêmicos de 27.263 alunos do ensino presencial e 

66.960 alunos da Educação à Distância, dos quais 10.231 

evadidos do ensino presencial (37,52%) e 31.750 evadidos 

da Educação à Distância (47,41%), que mantiveram (ou 

ainda mantém) vínculos com o IFPR entre 2012 a 2016 

Condução dos trabalhos: Fabiano 

Valor auditado: R$ 72.455.942,00  

Principais achados: Foi verificado que o IFPR desenvolve 

diversas ações para mitigação da evasão, bem como, foi 

constituída uma comissão específica para avaliar as causas 

da evasão. Entretanto, entende-se que, sem uma base de 

dados consistente, de fácil acesso, fica limitada as ações 

para mitigação da evasão 

 

Relatório nº 201701631 – avaliação das providências 

adotadas pelo IFPR para dar destinação e utilidade aos kits 

para estúdios utilizados para a produção de aulas do 

segmento de Educação a Distância - EAD 

Condução dos trabalhos: Milena 

Valor auditado: R$ 6.500.000,00 

Principais achados: Foi verificado que o projeto inicial 

definido para esses equipamentos foi descaracterizado após 

a deflagração da Operação Sinapse, que acabou por 

redefinir o tamanho e a forma de operação da EAD na 

Instituição, acarretando a não instalação dos equipamentos, 

então já adquiridos 

 

Relatório nº 201701757– avaliar a evasão no ensino 

superior, sob a ótica da Efetividade, Eficácia e Eficiência do 

serviço público 

Condução dos trabalhos: Fabiano 

Valor auditado: R$ 251.241.589,48  

Principais achados: Foi verificado que não existe uma forma 

decisiva e única de reduzir a evasão, sendo válida a 

execução de diversas ações paralelas de mitigação, com 

efeitos agregados, de forma a contribuir para a redução da 

evasão 
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Benefício financeiro potencial: a ser mensurado, conforme 

redução da taxa de evasão 

 

Relatório nº 201701760 – avaliação sobre a evasão 

acadêmica de alunos de graduação, sob o prisma da 

eficiência da gestão pública - UNILA 

Condução dos trabalhos: Fabiano 

Valor auditado: R$ 51.509.172,00 

Principais achados: Foi verificada forte evasão de alunos no 

primeiro ano de graduação 

Benefício financeiro potencial: a ser mensurado, conforme 

redução da taxa de evasão 

 

Relatório nº 201702584 – avaliação da gestão da Educação 

à Distância (EAD) do IFPR 

Condução dos trabalhos: Giovanni e Milena 

Valor auditado: não se aplica 

Principais achados: inconsistências em contratações, com 

ênfase na falta de adequado planejamento, insuficiência de 

controles relativos a: execução de contratos, materiais 

didáticos produzidos e/ou compartilhados, cumprimento de 

prazos de prestação de contas e atendimento a diligências, 

entre outros, insuficiente estruturação física e tecnológica 

dos polos de apoio presencial; e contratação de bolsistas 

sem edital de seleção, por meio de indicação 

 

Relatório nº 201702633 – avaliação a utilização dos 

imóveis e espaços físicos da UFPR 

Condução dos trabalhos: Sergio Martins 

Valor auditado: R$ 14.500.000,00 

Principais achados: Foi verificado que a gestão dos 

imóveis/espaços físicos ainda não está consolidada na 

UFPR, sendo a principal carência a falta de dados e 

informações úteis que sejam capazes de subsidiar boas 

tomadas de decisões e gerenciar os riscos. Percebeu-se 

também conflito de interesse entre as unidades usuárias 

dos espaços físicos (Setores Acadêmicos e Pró-Reitorias) 

 

Relatório nº 201801119 – avaliação da vantagem nas 

contratações de apólices patrimonial e veicular, 

considerando o histórico dos sinistros/perdas - UTFPR 

Condução dos trabalhos: Sandra 

Valor auditado: R$ 390.368,00 

Principais achados: Recomendou-se: elaborar termo 

contratual relativo aos serviços de seguro veicular; 

implantar controle dos sinistros dos veículos; estabelecer os 

valores ou um limitador para as franquias do seguro 

patrimonial no edital de licitação ou solicitar a apresentação 

da proposta comercial baseada na franquia normal; avaliar 

a necessidade de contratação de seguro para bens móveis, 

considerando a franquia elevada e a dificuldade prática da 

UTFPR em acionar a cobrança do seguro 

 

Relatório nº 201800553 – verificar a adequação dos 

controles de insumos e medicamentos no CHC no período 

de janeiro de 2017 a abril de 2018. Com exceção do 

Contrato para aquisição de software para gestão 

hospitalar 

Condução dos trabalhos: Michelle Elisio 

Valor auditado: R$ 3.411.786,17 

Principais achados: a aplicação dos recursos federais não 

está adequada e exige providências de regularização por 

parte dos gestores  

 

Relatório nº 201800582 – avaliação da prestação de contas 

anual apresentada pelo IFPR para o exercício de 2017 

Condução dos trabalhos: Giovanni, Milena, Marcos Zanetti 

Valor auditado: não se aplica 

Principais achados: Ausência de política formal que 

normatize as atividades da Auditoria Interna;-

Inconsistências em contratações da EaD com ênfase na: 

falta de adequado planejamento, insuficiência de controles, 

insuficiente estruturação física e tecnológica dos polos de 

apoio presencial, contratação de bolsistas sem edital de 

seleção, por meio de indicação;-fragilidades na concessão 

de RSC, a despeito de não terem sido verificadas 

ilegalidades que caracterizasse o pagamento indevido da 

retribuição;-regularidade no processo de concessão da 

jornada flexibilizada de 30 horas, com ocorrências pontuais 

e necessidade de aprimoramento do regulamento interno;-

carência de definição de parâmetros, métricas, indicadores, 

metas e objetivos para mensurar a eficiência, eficácia e 

efetividade no ensino, pesquisa, empreendedorismo, 

inovação, extensão e atuação dos técnicos;-ineficiência no 

processo de aplicação cobrança de multas contratuais por 

atrasos em entregas de obras, estando uma monta de 

R$470 mil há um ano da prescrição; e ineficiência no 

processo de destinação dos estúdios de gravação adquiridos 

em 2013 

 

Relatório nº 201800627 – avaliação da prestação de contas 

anual apresentada pela UFPR para o exercício de 2017 

Condução dos trabalhos: Marcos Venicio Zanetti, Sérgio 

Martins e Mariana Silvestre 

Valor auditado: não se aplica 

Principais achados: verificou-se melhoras na eficiência 

institucional, conforme indicadores custo por aluno, relação 

aluno/docente e relação aluno/técnico. Flexibilização da 

jornada de trabalho: persiste as concessões indevidas e de 

forma generalizada das flexibilizações, estando 70% do 

quadro de técnicos administrativos com jornada reduzida 

para 6 horas diárias; e-Gestão do patrimônio imobiliário: 

foram verificadas ocorrências de imóveis ociosos; locações 

de imóveis apesar da disponibilidade de espaços próprios; e 

deficiência na elaboração de estudos técnicos prévios à 

aquisição, construção e ampliação de imóveis. Lacunas na 

Resolução nº 10/2015-COPLAD quanto à definição da 
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responsabilidade, perfil e obrigações do auditor-chefe; e 

Morosidade na atuação da gestão para sanar as 

impropriedades na concessão de jornada flexibilizada, 

gerando risco de prorrogação das situações indevidas e 

outras 

 

Relatório nº 201801103 – avaliação sobre a ocorrência da 

endogenia acadêmica – isto é, preferência na contratação 

de candidatos com algum tipo de vínculo com a instituição 

ou membros do departamento contratante – nas 

contratações de professores por meio de processo seletivo 

público na UTFPR 

Condução dos trabalhos: Fabiano Mourão 

Valor auditado: não se aplica 

Principais achados: A análise dos dados demonstrou que a 

contratação de não doutores constituiu forte indicativo de 

ocorrência de endogenia, prática esta mitigada a partir de 

2017 com a adoção de maior transparência nos concursos 

públicos 

 

Relatório nº 201801104 – avaliação do gasto de energia 

elétrica da UFPR inserido no Programa Educação de 

Qualidade para todos e Ação –Funcionamento de 

Instituições Federais de Ensino Superior 

Condução dos trabalhos: Sandra Simão 

Valor auditado: R$ 55.000.000,00 

Principais achados: os registros demonstraram a 

necessidade de realização de ajustes nos valores das 

demandas contratadas em função das demandas medidas, 

a necessidade de nomeação de fiscal do contrato de energia 

elétrica; que o pagamento de multas referiu-se à falta de 

recursos financeiros liberados pelo MEC; e à instalação dos 

medidores para viabilizar uma fiscalização efetiva e tomada 

de decisões que proporcionem maior racionalidade no 

consumo de energia 

 

Relatório nº 201801107– avaliação da aquisição de novos 

espaços físicos para expansão das atividades fins da 

UTFPR, especialmente quanto à aquisição do imóvel para 

instalação da Sede Neoville – Campus CT 

Condução dos trabalhos: Mariana, Sergio Martins 

Valor auditado: R$ 68.000.000,00 

Principais achados: Os exames indicam que a aquisição do 

imóvel, que compreende terreno e edificações, apresentou 

vantajosidade para a administração pública, visto que foi 

adquirido por um valor adequado ao mercado imobiliário 

 

Relatório nº 201801120– avaliação do processo de 

contratação de assistência complementar à saúde de 

servidores e seus dependentes pela UTFPR 

Condução dos trabalhos: Sandra Simão 

Valor auditado: R$ 77.257.071,00 

Principais achados: Os exames indicam a utilização indevida 

dos recursos públicos federais deveu-se às seguintes 

situações: ora o valor arrecadado dos servidores foi a menor 

que o valor da fatura e ora a UTFPR optou pela utilização das 

fontes 112 e 280 mesmo tendo sido transferidos, pela 

FUNTEF, os recursos arrecadados dos servidores inscritos no 

plano de saúde para este fim 

 

Relatório nº 201801223 – avaliação sobre a ocorrência da 

endogenia acadêmica – isto é, preferência na contratação 

de candidatos com algum tipo de vínculo com a instituição 

ou membros do departamento contratante – nas 

contratações de professores por meio de processo seletivo 

público na UNILA 

Condução dos trabalhos: Fabiano Mourão 

Valor auditado: não se aplica 

Principais achados: A análise de 374 docentes, que 

representou mais de 90% dos docentes contratados pela 

Unila desde a sua fundação, não revelou ocorrência de 

endogenia acadêmica 

 

Relatório nº 201801629 – analisar os indicadores de 

eficiência, eficácia e efetividade operacional, bem como a 

sua evolução entre 2013 a 2017 no HC/UFPR 

Condução dos trabalhos: Mariana Silvestre 

Valor auditado: não se aplica 

Principais achados: verificou-se a contratação de médicos 

com redução da produtividade, e com isto verificou-se a 

ampliação da despesa com pessoal e redução da despesa 

com serviços e insumos médicos. Foi observada a redução 

do índice de faturamento do SUS em relação à receita total, 

elevando a dependência do CHC para repasses federais  

 
 

 

 

 

 

Relatório nº 201504200 – analisar o Contrato celebrado 

entre a SFA/PR e a Companhia de Desenvolvimento 

Agropecuário do Paraná –CODAPAR, no âmbito da 

classificação de produtos vegetais importados 

Condução dos trabalhos: Claudio Pelacini, Miguel Bespalhok 

Valor auditado: R$ 1.929.073,44 

Principais achados: ausência de verificação das condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, por ocasião 

da realização dos pagamentos 

 

Relatório nº 201603519 – avaliação da gestão do Senar/PR 

quanto aos processos e rotinas relacionados ao 

suprimento de bens e serviços no âmbito da Unidade  

Condução dos trabalhos: Herbert Zandomeneco 

Valor auditado: R$ 7.508.729,88 

Principais achados: não previu em seus editais a proibição 

de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 

dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis 
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anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 

anos, não exigiu a habilitação econômico-financeira dos 

licitantes nos editais de licitação e contratou empresas que 

não possuíam capacidade operacional para entregar os 

respectivos objetos, aquisição de 7.500 camisetas como 

patrocínio ao projeto da empresa administrada pelo 

Presidente do Conselho de Administração do Senar/PR 

 

Relatório nº 201702128 – avaliação do Programa Senac de 

Gratuidade (PSG), com o objetivo de oferecer ações 

educacionais com custo zero às pessoas de baixa renda, na 

condição de alunos matriculados ou egressos da educação 

básica e trabalhadores (empregados ou desempregados) 

Condução dos trabalhos: Cintia Meireles, Angela Carballido, 

Marcos Abreu 

Valor auditado: R$ 98.889.006,00 

Principais achados: Embora o Senac/PR disponha de metas 

e indicadores para a avaliação/monitoramento da 

gratuidade, são apresentados apenas os resultados 

nacionais, consolidados pelo Departamento Nacional (DN). 

 

Relatório nº 201702146 – avaliar a gestão do Sesi/PR no 

âmbito da Gratuidade Regulamentar, estabelecida no 

Decreto n° 6.637, de 05 de novembro de 2008 

Condução dos trabalhos: Natália, Marcos Abreu 

Valor auditado: R$ 102.095.274,00 

Principais achados: existência de metas e/ou indicadores 

quantitativos e qualitativos para a avaliação do Programa; 

preenchimento dos requisitos para participação na 

gratuidade pela grande maioria dos beneficiários 

analisados; e acompanhamento da frequência e do 

desempenho dos alunos pelo Sesi/PR 

 

Relatório nº 201800019 – Avaliação de Resultados da 

Gestão (ARG)Serviço Nacional de Aprendizagem Rural–

Administração Regional do Estado do Paraná (Senar/PR) 

Condução dos trabalhos: Gustavo Giardino, Angela 

Carballido, Miguel Bespalhok, Marcos Abreu 

Valor auditado: R$ 1.035.257,00 

Principais achados: foram encontradas impropriedades, as 

quais se referem a ausência de justificativa circunstanciada 

nas aquisições dispensadas de licitação, fragilidade na 

formalização de processos licitatórios, realização de 

pagamentos sem contrato ou instrumento congênere e 

pagamento de serviços alheios à finalidade da entidade 

 

Relatório nº 201800022 – avaliar o macroprocesso 

“Suprimentos de Bens e Serviços”, exercício de 2017, do 

Serviço Social da Indústria, Departamento Regional do 

Paraná (Sesi/PR). 

Condução dos trabalhos: Gustavo Giardino, Angela 

Carballido, Miguel Bespalhok, Marcos Abreu 

Valor auditado: R$ 1.246.748,14 

Principais achados: a gestão de suprimentos de bens e 

serviços da Unidade ocorreu de forma regular. 

 

Relatório nº 201800852 – avaliar o macroprocesso 

finalístico Formação Profissional Rural – FPR, do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural Administração Regional - 

Paraná (Senar/PR). 

Condução dos trabalhos: Andreia, Natália 

Valor auditado: R$ 49.408.877,29 

Principais achados: propostas dos cursos são pertinentes e 

compatíveis com as demandas regionais, os cursos de FPR 

analisados estão devidamente arquivados e registrados no 

Sistema de Informações Senar 

 

Relatório nº 201800863 – avaliar a prestação das contas 

referentes ao exercício de 2017, do Serviço Social da 

Indústria, Departamento Regional do Paraná (Sesi/PR). 

Condução dos trabalhos: Andreia, Natália 

Valor auditado: R$ 31.719.663,51 

Principais achados: os atos de gestão referentes ao exercício 

de 2017 ocorreram de forma regular, identificou-se a 

insuficiência de publicidade e transparência na divulgação 

do Programa de Gratuidade e o enquadramento irregular de 

alunos 

 

Relatório nº 201800887 – avaliar a prestação de contas 

anual apresentada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural Administração Regional Paraná ao Tribunal de 

Contas da União. 

Condução dos trabalhos: Miguel Bespalhok, Gustavo 

Giardino, Andreia, Angela Carballido 

Valor auditado: R$ 63.734.873,00 

Principais achados: os controles internos adotados pelo 

Senar/PR em nível de entidade, apresentam fragilidades, 

precisando ser implementados, revistos e aperfeiçoados, a 

Unidade atingiu os objetivos e as metas físicas e financeiras 

planejados para o exercício de 2017 na gestão do Programa 

Formação Profissional Rural – FPR 

 
 

 

 

 

Relatório nº 201800640 – verificar as possíveis 

irregularidades ocorridas na municipalidade quanto à 

aquisição de Sistema de Ensino Aprende Brasil e no 

Programa do Livro Didático –PNLD, no município de Tijucas 

do Sul 

Condução dos trabalhos: Luciane, Roberto Santa Rosa 

Valor auditado: R$ 1.358.193,43 

Principais achados: foram constatadas irregularidades 

quanto ao Processo de Aquisição do Sistema Aprende Brasil, 

com desperdício de verba pública, ausência de 

remanejamento de livros do PNLD entre as escolas de 
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Tijucas do Sul/PR, ausência de controle de recebimento, 

distribuição e remanejamento de livros didáticos pela 

Secretaria Municipal de Educação e ocorrência de sobras 

e/ou falta no quantitativo de livros didáticos nas escolas 

municipais 

 

Relatório nº 201700927 – verificar a capacidade instalada 

de equipamentos para o diagnóstico do câncer de mama 

em relação à demanda de exames 

Condução dos trabalhos: Ivanete Natália, Sérgio Nakanishi, 

Francisco Fazionato 

Valor auditado: não identificado 

Principais achados: falta de informações no Siscan sobre os 

pacientes atendidos fora do SUS, o Estado do Paraná possui 

mamógrafos em quantitativo suficiente para atender à 

demanda de mamografias no âmbito do SUS, não havendo 

demanda reprimida; e que a distribuição de mamógrafos 

entre as Regionais, em geral, se demonstra adequada 

 

Relatório nº 201701945 – avaliar a execução dos Convênios 

celebrados entre o Fundo Municipal de Congonhinhas/PR 

e o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná 

–CISNOP para a administração e o gerenciamento do 

Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e outras Drogas 

24 h (CAPS AD III) 

Condução dos trabalhos: Francisco Fazionato, Eduardo 

Floriano 

Valor auditado: não se aplica 

Principais achados: Fragilidade na comprovação da 

prestação dos serviços executados pela Interface -

Associação de Saúde Mental quanto ao CAPS AD III e 

Unidade de Acolhimento, impossibilidade de verificação da 

efetividade da produção informada 

 

Relatório nº 201702007 – avaliar a execução do Projeto: 

Combate à Informalidade, inserido no macroprocesso 

denominado “Inspeção do Trabalho” com o processo 

“Fiscalização do Trabalho” 

Condução dos trabalhos: Dorval e Roberto Santa Rosa 

Valor auditado: não se aplica 

Principais achados: verificou-se que a execução do Projeto 

Combate à Informalidade até setembro de 2017 não vem 

alcançando as metas previstas e, nesse contexto, para que 

a unidade cumpra adequadamente a sua missão 

institucional, são necessários a organização da força de 

trabalho, a criação e efetiva utilização de indicadores de 

desempenho de eficiência, eficácia e efetividade para o 

cumprimento adequado das demandas internas e externas 

 

Relatório nº 201702055 – verificar a execução físico-

financeira do Convênio do Sistema Único de Saúde (SUS) – 

Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em 

Saúde - Liga Paranaense de Combate ao Câncer - LPCC 

Condução dos trabalhos: Luciano Turin, Sérgio Nakanishi 

Valor auditado: R$ 3.345.291,22 

Principais achados: Para que o Convênio possa atingir os 

seus objetivos, há a necessidade de adoção de providências 

pela LPCC visando à adequação da radioproteção da 

casamata que será utilizada para a instalação do 

equipamento 

 

Relatório nº 201702063 – verificar a execução físico-

financeira do Projeto "Centro Oncológico Pediátrico 

Pequeno Príncipe" apresentado pela Associação 

Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro - 

AHPIDRC, e aprovado pelo Ministério da Saúde no 

Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica – 

Pronon 2013, no âmbito do Programa 2015 – 

Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) – 

Atenção à Saúde da População para Procedimentos de 

Média e Alta Complexidade  

Condução dos trabalhos: Luciano Turin, Sérgio Nakanishi 

Valor auditado: R$ 2.637.061,83 

Principais achados: o Projeto executado atingiu os objetivos 

propostos e, de maneira geral, os recursos foram 

adequadamente aplicados. Eventuais despesas realizadas 

em desacordo com as normas foram esclarecidas e 

corrigidas 

 

Relatório nº 201702066 –avaliar a estrutura física da Liga 

Paranaense de Combate ao Câncer (Hospital Erasto 

Gaertner) para a oferta de tratamento oncológico no SUS 

âmbito do Programa 2015 – Fortalecimento do Sistema 

Único de Saúde (SUS) – Atenção à Saúde da População para 

Procedimentos de Média e Alta Complexidade  

Condução dos trabalhos: Luciano Turin, Sérgio Nakanishi 

Valor auditado: não se aplica 

Principais achados: a Entidade atende aos requisitos 

previstos nos normativos para a habilitação como Centro de 

Assistência Especializada em Oncologia - Cacon com Serviço 

de Oncologia Pediátrica (código 17.13), relacionados à 

oferta de formação profissional, à força de trabalho e à 

estrutura física e equipamentos. No tocante ao Plano de 

Expansão da Radioterapia no SUS, o equipamento 

(acelerador linear) recebido encontra-se devidamente 

instalado e em pleno funcionamento  

 

Relatório nº 201702090 –avaliar a estrutura física do 

Hospital Angelina Caron para a oferta de tratamento 

oncológico no SUS âmbito do Programa 2015 – 

Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) – 

Atenção à Saúde da População para Procedimentos de 

Média e Alta Complexidade  

Condução dos trabalhos: Luciano Turin, Sérgio Nakanishi 

Valor auditado: não se aplica 

Principais achados: a Entidade atende aos requisitos 

previstos nos normativos para a habilitação como Centro de 

Assistência Especializada em Oncologia - Cacon com Serviço 
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de Oncologia Pediátrica (código 17.13), relacionados à 

oferta de formação profissional, à força de trabalho e à 

estrutura física e equipamentos. No tocante ao Plano de 

Expansão da Radioterapia no SUS, o equipamento 

(acelerador linear) ainda não foi recebido no Hospital, 

porém já há local determinado para a implantação do 

mesmo. O cronograma do Plano de Expansão da 

Radioterapia no SUS prevê o início das obras no Hospital 

Angelina Caron para o dia 13 de fevereiro de 2018 e a 

entrada em operação do equipamento para o dia 26 de 

maio de 2019 

 

Relatório nº 201702110 – avaliar a estrutura física da na 

Santa Casa de Misericórdia de Curitiba para a oferta de 

tratamento oncológico no SUS âmbito do Programa 2015 – 

Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) – 

Atenção à Saúde da População para Procedimentos de 

Média e Alta Complexidade  

Condução dos trabalhos: Luciano Turin, Sérgio Nakanishi 

Valor auditado: não se aplica 

Principais achados: Entidade atende aos requisitos previstos 

nos normativos para a habilitação como Unidade de 

Assistência de Alta Complexidade em Oncologia - Unacon 

(código 17.06), relacionados à oferta de formação 

profissional, à força de trabalho e à estrutura física e 

equipamentos 

 

Relatório nº 201702141 – verificar a atuação do 

macroprocesso finalístico Gestão de Parcerias de 

Convênios, que trata do acompanhamento pela Unidade 

dos instrumentos de transferências voluntárias celebrados 

mediante Termos de Convênios - Fundação Nacional de 

Saúde –Paraná 

Condução dos trabalhos: Renata Belo, Luciane Baroncini 

Valor auditado: não se aplica 

Principais achados: sistemas de controle na Unidade estão 

orientados para aspectos internos, baseados em orientação 

normativa própria, cujos prazos se encontravam em 

dissonância com aqueles estatuídos na legislação, 

irregularidades na análise de prestações de contas dos 

processos de instrumentos de repasse em situação de 

inadimplência 

 

Relatório nº 201702143 – verificar situações 

presumidamente irregulares, ocorridas no Município de 

São Mateus do Sul/PR, na contratação de empresa para 

prestação de serviços de transporte escolar - PNATE 

Condução dos trabalhos: Francisco Fazionato, Eduardo 

Floriano 

Valor auditado: R$ 106.760.904,00 

Principais achados: a aplicação dos recursos federais não foi 

adequada, os contratos em questão e os seus respectivos 

termos aditivos, firmados nos exercícios de 2015 e 2016, 

não foram encaminhados à Assessoria Jurídica para emissão 

de parecer jurídico, ausência de controle do itinerário dos 

veículos contratados; utilização de veículos inadequados 

para o transporte de alunos; e Utilização de veículos em 

desacordo com as exigências do Edital do Pregão 

 

Relatório nº 201702658 – verificar a execução dos ajustes 

firmados para a construção e para a implantação de Pista 

de Bicicross no município de Londrina/PR 

Condução dos trabalhos: Alzira Angeli, Kelleen Pace 

Valor auditado: R$ 66.791.468,00 

Principais achados: as obras de construção e implantação da 

Pista de Bicicross BMX estão concluídas e não apresentaram 

deficiências construtivas aparentes, não foi constatada a 

existência de plano formalizado para a manutenção do 

equipamento esportivo 

 

Relatório nº 201702659 – verificar a execução dos ajustes 

firmados para a construção e para a construção do Centro 

de Treinamento para Ciclismo no município de 

Londrina/PR 

Condução dos trabalhos: Alzira Angeli, Kelleen Pace 

Valor auditado: R$ 108.023.307,00 

Principais achados: as obras de construção e implantação do 

Centro de Treinamento para Ciclismo estão concluídas e não 

apresentaram deficiências construtivas aparentes, não foi 

constatada a existência de plano formalizado para a 

manutenção do equipamento esportivo, algumas portas de 

correr, com quatro folhas de alumínio, situadas na área da 

academia, estavam com alguns vidros quebrados. 

Observou-se também a falta de conservação de jardinagem 

 

Relatório nº 201702660 – analisar a aplicação dos recursos 

públicos federais destinados à construção do Centro 

Nacional de Treinamento de Atletismo no Estado do 

Paraná, visando à formação de atletas de alto nível no 

Município de Cascavel/PR 

Condução dos trabalhos: Claudio Pelacini, Mariana Silvestre 

Valor auditado: R$ 1.875.000.000,00 

Principais achados: a aplicação dos recursos federais 

destinados ao Contrato de Repasse não está plenamente 

adequada e exige providências de regularização por parte 

dos gestores federais, a obra apresenta um atraso superior 

a 2 anos, o empreendimento apresenta infiltração em um 

dos banheiros, foram identificados diversos erros no projeto 

básico, sobrepreço no valor de R$ 594.546,72 na aquisição 

da pista de atletismo, dos equipamentos e dos acessórios 

esportivos instalados na obra 

 

Relatório nº 201800011 – analisar a prestação de contas 

anual da Superintendência Estadual da Fundação Nacional 

de Saúde no Paraná (Funasa/Suest/PR). 

Condução dos trabalhos: Renata Belo, Luciane Baroncini, 

Alzira Angeli 

Valor auditado: não identificado 
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Principais achados: o encaminhamento das contas dos 

integrantes do Rol de Responsáveis seja pela regularidade. 

 

Relatório nº 201800103 – avaliar a adequação dos 

pagamentos realizados pela SMS aos estabelecimentos 

prestadores de serviços ao Sistema Único de Saúde – SUS 

e que possuem contratos de empréstimos que acarretam 

descontos no Componente Limite Financeiro da Média e 

Alta Complexidade - Teto MAC 

Condução dos trabalhos: Luciano Turin, Adriana Cartapati 

Valor auditado: R$ 70.762.744,48 

Principais achados: a SMS informou não ter conhecimento e 

tampouco dispor de cópias do Contrato de Empréstimo, do 

Termo de Cessão de Direitos Creditórios, da Anuência da 

Cessão de Direitos Creditórios e da Notificação da Cessão de 

Direitos Creditórios relativos aos mútuos originariamente 

celebrados, configurando falta de atendimento às 

competências determinadas pela Portaria n.º 2.182/2015. 

Entretanto, adotou providências visando a regularizar a 

situação. 

 

Relatório nº 201800112 – avaliar o acompanhamento da 

gestão da SPU quanto à destinação de Imóveis da União 

Condução dos trabalhos: Adriana Cartapati, Luciane 

Baroncini, Renata Belo, Cesar Carvalho 

Valor auditado: não identificado 

Principais achados: foram regularizadas as inconsistências 

sobre dados dos imóveis e que o Sistema de Requerimento 

Eletrônico de Imóveis –Sisrei, necessita de revisão. Os 

mecanismos de controle e monitoramento vêm sendo 

melhorados. 

 

Relatório nº 201800153 – examinar a Secretaria de Estado 

da Saúde no Paraná, referentes à Ação de Governo – 

Atenção à Saúde da População para Procedimentos de 

Média e Alta Complexidade, pertencente ao Programa de 

Governo 2015 – Fortalecimento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) 

Condução dos trabalhos: Eduardo Floriano, Francisco 

Fazionato, Sérgio Nakanishi 

Valor auditado: não identificado 

Principais achados: a SESA/PR dispõe de um Sistema 

Estadual de Regulação, que contempla, entre outros, os 

módulos Exames e Consultas e Internações Hospitalares, a 

metodologia adotada pela SESA/PR é utilizar o Sistema 

Estadual de Regulação do Paraná apenas para a 

regulação/agendamento das consultas especializadas 

iniciais de Oncologia e, a partir dessa consulta inicial, deixar 

com que os estabelecimentos de saúde providenciem todos 

os recursos diagnósticos e terapêuticos. Essa metodologia 

resulta na falta de informações relacionadas à demanda e à 

eventual demanda reprimida no Sistema 

 

Relatório nº 201800501 – exames realizados sobre a 

prestação de contas anual apresentada pela 

Superintendência Regional do Trabalho no Paraná 

Condução dos trabalhos: Dorval, Cesar Carvalho, Ricardo 

Mugnol 

Valor auditado: não identificado 

Principais achados: o encaminhamento das contas dos 

integrantes do Rol de Responsáveis seja pela regularidade 

 

Relatório nº 201801368 – verificar os pagamentos do 

benefício ao pescador artesanal profissional durante o 

período do defeso no Município de Guaratuba/PR 

Condução dos trabalhos: Sérgio Nakanishi, Francisco 

Fazionato, Eduardo Floriano 

Valor auditado: não identificado 

Principais achados: os cadastros dos beneficiários estão 

desatualizados em relação aos endereços e que há 

beneficiários do Seguro Defeso que não se enquadram nos 

requisitos estabelecidos nos normativos relacionados ao 

assunto 

 

Relatório nº 201801369 – verificar os pagamentos do 

benefício ao pescador artesanal profissional durante o 

período do defeso no Município de Pontal do Paraná/PR 

Condução dos trabalhos: Luciane Baroncini, Roberto Santa 

Rosa 

Valor auditado: não identificado 

Principais achados: os cadastros dos beneficiários estão 

desatualizados em relação aos endereços e que há 

beneficiários do Seguro Defeso que não se enquadram nos 

requisitos estabelecidos nos normativos relacionados ao 

assunto 

 

Relatório nº 201801380 – fiscalização do Cadastro Único e 

do Programa Bolsa Família-PBF no município de 

Guaratuba/PR 

Condução dos trabalhos: Sérgio Nakanishi, Francisco 

Fazionato, Eduardo Floriano 

Valor auditado: não identificado 

Principais achados: a aplicação de parte dos recursos 

federais recebidos pelo município de não está em total 

conformidade com os normativos e exige providências de 

regularização por parte dos gestores federal e municipal 

 

Relatório nº 201801382 – fiscalização do Benefício de 

Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) no 

município de Guaratuba/PR 

Condução dos trabalhos: Sérgio Nakanishi, Francisco 

Fazionato, Eduardo Floriano 

Valor auditado: não identificado 

Principais achados: o município possui estrutura de pessoal 

suficiente para a execução do Cadastro Único, se constatou 

a ausência de orientações ao município, pelo gestor federal 

do Cadastro Único, de instruções no sentido de informar os 
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casos das famílias do BPC localizadas em abrigos ou 

hospitais, a maioria dos beneficiários desconhece que é 

necessário manter o Cadastro Único 

 

Relatório nº 201801383 – fiscalização do Benefício de 

Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) no 

município de Pontal do Paraná/PR 

Condução dos trabalhos: Luciane Baroncini, Roberto Santa 

Rosa 

Valor auditado: não identificado 

Principais achados: o município possui estrutura de pessoal 

suficiente para a execução do Cadastro Único, se constatou 

a ausência de orientações ao município, pelo gestor federal 

do Cadastro Único, de instruções no sentido de informar os 

casos das famílias do BPC localizadas em abrigos ou 

hospitais, a maioria dos beneficiários desconhece que é 

necessário manter o Cadastro Único 

 

Relatório nº 201801397 – avaliação dos Resultados da 

Gestão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Foz do 

Iguaçu/PR na execução do Contrato de Terceirização de 

Apoio Administrativo  

Condução dos trabalhos: Luciano Turin, Dorval 

Valor auditado: R$ 7.287.986,47 

Principais achados: Empresa contratada tributada pelo lucro 

real que lançou na planilha de custos alíquotas do PIS 

(1,65%) e COFINS (7,60%) e que de fato utilizou-se de 

créditos para recolher efetivamente uma alíquota menor, 

ressarcimento de Vale Transporte à empresa contratada 

sem o efetivo repasse do benefício ao funcionário; e 

terceirizados ocupantes de cargo de Recepcionista 

desempenhando atividades próprias de servidor público 

 

Relatório nº 201801398 – avaliação dos Resultados da 

Gestão da Alfândega da Receita Federal do Brasil de Foz do 

Iguaçu/PR na execução do Contrato de Terceirização dos 

Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 

Condução dos trabalhos: Luciano Turin, Dorval 

Valor auditado: R$ 6.223.406,69 

Principais achados: Empresa contratada tributada pelo lucro 

real que lançou na planilha de custos alíquotas do PIS 

(1,65%) e COFINS (7,60%) e que de fato utilizou-se de 

créditos para recolher efetivamente uma alíquota menor, 

ressarcimento de Vale Transporte à empresa contratada 

sem o efetivo repasse do benefício ao funcionário 

 

 

 

 

 

Relatório nº 201701953 – fiscalizar as obras de construção 

do novo terminal de passageiros do Aeroporto Coronel 

Adalberto Mendes da Silva, no município de Cascavel-PR 

Condução dos trabalhos: Thereza Lyra, Paula Floriani 

Valor auditado: R$ 5.721.042,17 

Principais achados: Projeto incompatível com a demanda 

existente; -Interrupção da execução dos serviços da obra em 

função da remissão da ordem de serviço; erros e omissões 

no Projeto Básico contribuíram para atrasos e dilação de 

prazo da obra; divergências e/ou ausências de 

especificações das esquadrias constantes na planilha 

orçamentária estimativa em relação ao previsto no projeto 

executivo; exigência simultânea de garantia habilitatória e 

patrimônio líquido mínimo na licitação; -Impropriedade na 

análise da solicitação do segundo reajuste contratual pelo 

gestor; potenciais danos à edificação construída e canteiro 

de obras; -Inconsistências no pagamento de itens referentes 

à administração da obra 

 

 

 

 

 

Relatório nº 201800943 – 5º Ciclo do Programa de 

Fiscalização em Entes Federativos (5º FEF) - Maringá 

Condução dos trabalhos: Sandra e Eduardo de Biaggi 

Valor auditado: R$ 32.350.618,43 

Principais achados: Não utilização da conta bancária 

específica para movimentar parte dos recursos públicos 

federais relativos ao Bloco MAC 

 

Relatório nº 201800324– fiscalização do Cadastro Único e 

do Programa Bolsa Família (PBF) no município de 

Maringá/PR 

Condução dos trabalhos: Eduardo Floriano, Francisco 

Fazionato, Eduardo de Biaggi 

Valor auditado: R$ 3.266.872,00 

Principais achados: a aplicação de parte dos recursos 

federais recebidos pelo município, relativos ao Programa 

Bolsa Família, não está em total conformidade com os 

normativos e exige providências de regularização por parte  

dos gestores federal e municipal. 

 

Relatório nº 201800347– fiscalização do Benefício de 

Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) no 

município de Maringá/PR 

Condução dos trabalhos: Eduardo Floriano, Francisco 

Fazionato, Eduardo de Biaggi 

Valor auditado: R$ 5.267.814,00 

Principais achados: o município possui estrutura de pessoal 

suficiente para a execução do Cadastro Único, se constatou 

a ausência de orientações ao município, pelo gestor federal 

do Cadastro Único, de instruções no sentido de informar os 

casos das famílias do BPC localizadas em abrigos ou 

hospitais, a maioria dos beneficiários desconhece que é 

necessário manter o Cadastro Único 

 

Núcleo de Ações de Controle 4 

FEF (5º ciclo) 
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Relatório nº 201800994 – verificar a aplicação dos recursos 

públicos federais destinados ao Programa/Ação – 

Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)/ tenção 

à Saúde da População para Procedimentos em Média e 

Alta Complexidade, no município de Maringá/PR 

Condução dos trabalhos: Luciano Turin, Eduardo de Biaggi 

Valor auditado: Não se aplica 

Principais achados: falta de detalhamento do objeto do 

Contrato nº 447/2014, bem como de seus termos aditivos, 

não demonstração de medidas efetivas quanto à qualidade 

dos atendimentos prestados aos usuários pelos prestadores 

de serviços de saúde do Município, não foram verificadas 

falhas que trouxessem prejuízos financeiros ao Município 

 

Relatório nº 201800995 – verificar a aplicação dos recursos 

públicos federais destinados ao Programa/Ação – 

Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)/ tenção 

à Saúde da População para Procedimentos em Média e 

Alta Complexidade, no município de Maringá/PR - 

Endogástrica Clínica de Gastroenterologia e Endoscopia 

Digestiva S/S – EPP 

Condução dos trabalhos: Luciano Turin, Eduardo de Biaggi 

Valor auditado: Não se aplica 

Principais achados: falta de detalhamento do objeto do 

Contrato nº 445/2014, bem como de seus termos aditivos, 

não demonstração de medidas efetivas quanto à qualidade 

dos atendimentos prestados aos usuários pelos prestadores 

de serviços de saúde do Município, não foram verificadas 

falhas que trouxessem prejuízos financeiros ao Município 

 

Relatório nº 201800996 – verificar a aplicação dos recursos 

públicos federais destinados ao Programa/Ação – 

Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)/ tenção 

à Saúde da População para Procedimentos em Média e 

Alta Complexidade, no município de Maringá/PR - 

CESUMAR – Centro de Ensino Superior de Maringá 

Condução dos trabalhos: Eduardo de Biaggi, Roberto Santa 

Rosa 

Valor auditado: Não se aplica 

Principais achados: não foram verificadas falhas que 

trouxessem prejuízos financeiros ao Município 

 

Relatório nº 201800969 – avaliação da regularidade das 

despesas efetuadas no âmbito do Convênio celebrado 

entre a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES e a Universidade 

Estadual de Maringá– UEM, tendo como objeto “oferta de 

cursos de graduação na modalidade a distância pelo 

sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB” 

Condução dos trabalhos: Eduardo de Biaggi e Fabiano 

Mourão 

Valor auditado: R$ 2.975.010,50 

Principais achados: verificou-se o correto funcionamento da 

plataforma de ensino a distância, a regularidade do 

processo de concessão de bolsas de tutoria e docência, a 

elegibilidade adequada das despesas e a execução efetiva 

dos serviços contratados. Entretanto, observou-se 

existência de processos licitatórios com indícios de 

direcionamento para a contratação de material gráfico 

 

Relatório nº 201800970 – avaliação da regularidade das 

despesas efetuadas no âmbito do Convênio celebrado 

entre a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES e a Universidade 

Estadual de Maringá– UEM, no âmbito do programa/ação 

Educação de qualidade para todos / Apoio à Capacitação e 

Formação Inicial e Continuada para a Educação Básica 

Condução dos trabalhos: Eduardo de Biaggi e Marcelo 

Coleone 

Valor auditado: R$ 1.316.174,64 

Principais achados: Não foram identificadas falhas na 

execução do presente convênio 

 

Relatório nº 201800993 – avaliação da construção de um 

edifício destinado à pesquisa científica no campus da 

Universidade Estadual de Maringá - UEM 

Condução dos trabalhos: Kelleen Pace, Eduardo de Biaggi, 

Demian Bertozzi 

Valor auditado: R$ 1.641.621,75 

Principais achados: foram constatados diversos problemas 

durante a licitação, a contratação e a execução das obras 

 

Relatório nº 201800931 – avaliar a regularidade na 

contratação e na execução de serviços de engenharia 

destinados à readequação da iluminação e das instalações 

elétricas do Estádio Regional Willie Davids, no município 

de Maringá/PR 

Condução dos trabalhos: Kelleen Pace, Eduardo de Biaggi, 

Demian Bertozzi 

Valor auditado: R$ 2.959.576,91 

Principais achados: o edital de licitação possuía exigências 

excessivas para a habilitação dos licitantes, a Administração 

Municipal deixou de observar os princípios constitucionais 

da Isonomia e da Impessoalidade, ao rescindir o contrato e 

punir a empresa vencedora por descumprimento de 

cláusula do edital, sendo que deixou de fazer o mesmo com 

a segunda colocada no certame, que assumiu as obras e 

posteriormente veio a descumprir exatamente a mesma 

cláusula, porém com anuência da Prefeitura 

 

Relatório nº 201801050 – trata dos resultados dos exames 

realizados sobre ações de governo executadas no 

Município de Maringá/PR em decorrência do 5º Ciclo do 

Programa de Fiscalização em Entes Federativos -FEF. 

Condução dos trabalhos: Eduardo de Biaggi 
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Relatório nº 201800325– fiscalização do Cadastro Único e 

do Programa Bolsa Família (PBF) no município de Ponta 

Grossa/PR 

Condução dos trabalhos: Eduardo Floriano, Francisco 

Fazionato, Eduardo de Biaggi 

Valor auditado: R$ 3.259.474,00 

Principais achados: a aplicação de parte dos recursos 

federais recebidos pelo município, relativos ao Programa 

Bolsa Família, não está em total conformidade com os 

normativos e exige providências de regularização por parte  

dos gestores federal e municipal. 

 

Relatório nº 201800390 – verificar a aplicação dos recursos 

públicos federais destinados ao Programa/Ação – 

Fortalecimento do Sistema Único de Saúde 

(SUS)/Ampliação das Práticas de Gestão Participativa, de 

Controle Social, de Educação Popular em Saúde e de 

Implementação de Políticas de Promoção da Equidade, no 

município de Ponta Grossa/PR 

Condução dos trabalhos: Eduardo de Biaggi, Sandra Simão 

Valor auditado: R$ 3.156.950,22 

Principais achados: concluiu-se haver a necessidade de 

ajustes no processo de movimentação financeira dos 

recursos públicos federais destinados ao bloco MAC, os 

lançamentos a débito nas contas correntes do Fundo 

Municipal de Saúde contenham a identificação do 

beneficiário final desses recursos 

 

Relatório nº 201800397– verificar a aplicação dos recursos 

públicos federais destinados ao Programa/Ação – 

Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)/ 

Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos 

Estratégicos na Atenção Básica em Saúde, no município de 

Ponta Grossa/PR 

Condução dos trabalhos: Roberto Santa Rosa, Eduardo de 

Biaggi 

Valor auditado: R$ 2.856.714,77 

Principais achados: houve cotação de preços com preços 

acima dos praticados no mercado, embora não tenha 

havido compras registradas em Atas com preços acima dos 

de mercado, de modo geral, não foram constatadas 

irregularidades aparentes nos Pregões ora analisados 

 

Relatório nº 201800458 – verificar a aplicação dos recursos 

públicos federais destinados ao Programa/Ação – 

Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)/ tenção 

à Saúde da População para Procedimentos em Média e 

Alta Complexidade, no município de Ponta Grossa/PR - 

Contrato de Gestão da Unidade de Pronto Atendimento – 

UPA/Santa Paula 

Condução dos trabalhos: Eduardo de Biaggi, Luciano Turin 

Valor auditado: R$ 14.478.667,20 

Principais achados: não foram verificadas falhas na 

execução do Processo Licitatório Concorrência, atrasos nos 

pagamentos realizados pela Prefeitura, realização de 

pagamentos indevidos no Contrato de Gestão da UPA, 

utilização indevida da infraestrutura da UPA 

 

Relatório nº 201800488 – Verificar a regularidade da 

execução do convênio SIAFI nº 828272, que transferiu 

recursos para a Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG), participante do Sistema Universidade Aberta do 

Brasil - UAB 

Condução dos trabalhos: Marcelo Colleone, Eduardo de 

Biaggi, Marcos Venicio Zanetti, Sandra Simão 

Valor auditado: R$ 1.319.258,75 

Principais achados: Pagamentos classificados como de 

despesas variáveis na rubrica 3390.36.06 - Serviços de 

Terceiros Pessoa Física, utilizados em natureza diversa de 

sua classificação contábil, não há indício de malversação ou 

desvio dos livros, contudo o controle de estoques é um dos 

controles primários na gestão de patrimônio. Desta forma, 

a UEPG deve aprimorar os controles existentes 

 

Relatório nº 201800489 – analisar a regularidade da 

execução do convênio SIAFI nº 842769, que transferiu 

recursos da Fundação CAPES do Ministério da Educação 

para a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), no 

âmbito do Programa/Ação Educação de qualidade para 

todos/Apoio à Capacitação e Formação Inicial e 

Continuada para a Educação Básica 

Condução dos trabalhos: Fabiano Mourão, Eduardo de 

Biaggi, Marcos Venicio Zanetti, Sandra Simão 

Valor auditado: R$ 2.315.603,02 

Principais achados: Não foram identificadas falhas graves na 

execução do presente convênio, contudo há necessidade de 

se instituir as seguintes melhorias de controle: atentar para 

os elementos documentais que permitam a correta 

liquidação da despesa, não utilizar os colaboradores pagos 

com recursos do Convênio em outras atividades que não 

aquelas para o desenvolvimento do Ensino a Distância (EaD) 

e se abster de selecionar docentes que já recebem bolsas da 

CAPES para ministrar tutorias e professorado em EaD 

 

Relatório nº 201800448 – avaliação da documentação e 

inspeção física referentes à construção de cinco campos de 

futebol society e de uma pista para a prática de skate em 

Ponta Grossa/PR 

Condução dos trabalhos: Mariana Silvestre, Demian 

Bertozzi, Eduardo de Biaggi, Kelleen Pace 

Valor auditado: R$ 1.241.082,08 

Principais achados: foram encontrados problemas de 

manutenção das instalações de futebol society, 

necessitando de atenção urgente por parte da 

Administração Municipal, a pista de skate, por sua vez, teve 

as suas obras iniciadas com quase dois anos de atraso, após 

troca da empresa vencedora da primeira licitação 
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Relatório nº 201800449 – avaliação da documentação e 

inspeção física referentes à construção de um Centro de 

Iniciação ao Esporte em Ponta Grossa/PR 

Condução dos trabalhos: Mariana Silvestre, Demian 

Bertozzi, Eduardo de Biaggi, Kelleen Pace 

Valor auditado: R$ 3.924.694,29 

Principais achados: foi constatada uma falha na execução 

dos serviços, não apontada pelo fiscal do contrato até o 

momento da fiscalização, atraso no início das obras, nesse 

caso devido ao atraso no repasse dos recursos federais por 

parte da concedente 

 

Relatório nº 201800483 – avaliação do Contrato de Ações 

de estruturação urbana e alargamento do viaduto de 

acesso ao bairro Santa Paula, no Município de Ponta 

Grossa/PR 

Condução dos trabalhos: Mariana Silvestre, Demian 

Bertozzi, Eduardo de Biaggi, Kelleen Pace 

Valor auditado: R$ 3.963.400,00 

Principais achados: houve alteração da concepção adotada 

para a execução do viaduto e, consequentemente, a 

alteração do objeto pactuado, houve serviços contratados 

em duplicidade, identificou-se a existência de 

subcontratação da obra, fora dos termos especificados no 

Edital 

 

Relatório nº 201800724 – trata dos resultados dos exames 

realizados sobre ações de governo executadas no 

Município de Ponta Grossa/PR em decorrência do 5º Ciclo 

do Programa de Fiscalização em Entes Federativos -FEF. 

Condução dos trabalhos: Eduardo de Biaggi 

 

 

 

 

Relatório nº 201701087– demanda apresentada pelo 

Ministério Público Federal para apuração de 

irregularidades na celebração e a execução do Convênio 

firmado pela Prefeitura Municipal de Cambé-PR com o 

Instituto Atlântico para o desenvolvimento e progressivo 

aprimoramento do PSF, NASF e Programa de Agentes de 

Combate à Dengue e Outras Endemias no referido 

município 

Condução dos trabalhos: André Luiz, André Rolim 

Valor auditado: R$ 18.781.291,76 

Principais achados:  

- Cheques sacados no caixa da agência bancária registrados 

na contabilidade como pagamentos a empresas ligadas ao 

contador da OSCIP, sem menção à Nota Fiscal. 

- Pagamentos à empresa Alliance Organização Fiscal e 

Empresarial por serviços sem vínculo com o Convênio nº 

014/2010 e sem comprovação de suporte em documento 

fiscal (R$ 199.775,69) 

- Distribuição disfarçada de lucro através de pagamentos 

superfaturados à empresa B. V. Chahaira, pertencente ao 

ex-presidente da OSCIP (R$ 68.864,20) 

- Distribuição disfarçada de lucro através de cheques 

sacados pelo ex-presidente da OSCIP, durante período em 

que esteve afastado da direção da entidade (R$ 25.000,00) 

- Distribuição disfarçada de lucro através de pagamentos 

superfaturados à empresa Systec Informática, pertencente 

a sócio do ex-presidente da OSCIP (R$ 44.430,00). 

- Distribuição disfarçada de lucros ao ex-presidente da 

OSCIP através de pagamentos superfaturados a empresa 

Martins Assessoria Empresarial Ltda e a empresas de 

familiares dos sócios dela (R$ 124.702,00) 

- Pagamentos superfaturados de cestas básicas e falta de 

registros de controle do fornecimento delas aos 

funcionários (R$ 73.701,31 superfaturado e R$ 59.286,17 

não comprovado) 

- Apropriação de recursos do Convênio para o custeio de 

despesas com viagens sem qualquer vínculo com o objeto 

Conveniado, incluindo viagens particulares do ex-

presidente da OSCIP (R$ 63.847,88) 

Portanto, as análises realizadas apontam que, do montante 

de R$ 18.781.291,76 fiscalizados, R$ 1.914.516,27 foram 

desviados do objeto conveniado. Foram destacadas 

irregularidades abrangendo a aplicação indevida de R$ 

1.131.837,08 mais um prejuízo à previdência social no valor 

de R$ 611.217,78, por contribuições não recolhidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ano de 2018 a CGU-Regional/PR gerou Benefícios 

Efetivos conforme os gráficos a seguir: 

 
 

Em resumo as ações de controle realizadas resultaram no 

montante de R$ 15.332.964,27 em benefícios efetivos 

aprovados em 2018. 

Núcleo de Ações Especiais 

Benefícios Financeiros e Não 

Financeiros 


