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Mensagem do Superintendente 

Prezados colegas mais um ano de gestão de encerra. Quero parabenizar a todos pelo empenho nas entregas. Foi um ano de 
muitos resultados. Conseguimos aprovar benefícios financeiros da ordem de R$ 22.679.639,58 em 2019. Obtivemos um 
resultado superior de 32,39% em relação aos benefícios financeiros aprovados em 2018. Isso demonstra que estamos seguindo 
pelo caminha certo: ajudando na melhoria da gestão e combatendo os desperdícios de recursos públicos. 

Também destaco o nosso investimento na capacitação de nossos servidores com o objetivo de maximizar ainda mais os nossos 
resultados, foram mais de 2.800 horas de capacitação em 2019, e em várias temáticas voltadas para os nossos trabalhos. 

Por fim, parabenizo a todos servidores e aproveito para desejar um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de desafios. 

 

José William Gomes da Silva 
Superintendente da CGU-Regional/PR 

 
 
 
No quarto trimestre de 2019, a equipe do Núcleo de Análise 
de Atos de Pessoal (NAAP/PR) analisou 77 admissões, 427 
aposentadorias e 73 pensões. 
 
O Núcleo de Ações Especiais (NAE/PR) realizou estudos 
sobre aditivos contratuais em serviços de transporte escolar 
contratados por municípios paranaenses. 

A partir do estudo realizado, foram identificadas situações 
em que os valores dos contratos com vigência prolongada 
apresentaram um significativo aumento no valor do 
quilômetro, quando comparado com os valores contratados 
por outros municípios recentemente. Os resultados das 
análises foram encaminhados ao NAC-3 para inclusão no 
Plano Operacional 2020. 

 

 
 

 
Participantes do Encontro de Dirigentes elogiam aprendizado e troca de experiência 
Evento em Brasília (DF) reuniu alta direção, superintendentes, diretores e coordenadores para alinhamento de pautas voltadas à melhoria 
da gestão administrativa 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/Participantes-do-Encontro-de-Dirigentes-elogiam-aprendizado-e-troca-de-
experi%C3%AAncias.aspx
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CGU participa da premiação do Concurso Boas Práticas 
2019 da Prefeitura de Curitiba 
Certame é resultado de iniciativa do Instituto Municipal de 
Administração Pública, desenvolvida no âmbito da execução do 
projeto piloto do programa “Pacto”, da STPC 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/CG
U-participa-da-premia%C3%A7%C3%A3o-do-Concurso-Boas-
Pr%C3%A1ticas-2019-da-Prefeitura-de-Curitiba.aspx 
 

 
 
Regional no Acre realiza curso de melhoria de redação de 
relatórios de auditoria 
Objetivo foi aprimorar conteúdo dos documentos técnicos 
institucionais. Capacitação aborda a falta de concordância 
verbal; concisão, clareza e precisão 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/Reg
ional-no-Acre-realiza-curso-de-melhoria-de-
reda%C3%A7%C3%A3o-de-relat%C3%B3rios-de-auditoria.aspx 

 
CRG realiza curso de Processo de Responsabilização 
Administrativa de Pessoas Jurídicas no Paraná 

Aulas apresentaram temas sobre o Sistema Normativo 
Internacional de Combate à Corrupção 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/CR
G-realiza-curso-de-Processo-de-
Responsabiliza%C3%A7%C3%A3o-Administrativa-de-Pessoas-
Jur%C3%ADdicas-no-Paran%C3%A1.aspx 
 
 

 
CGU e Tribunal de Contas do Estado do Paraná celebram 
acordo de cooperação 
Parceria estabelece mecanismos para aprimorar atuação 
conjunta e contribuir para o combate à corrupção, transparência, 
controle social e execução de auditorias 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/CG
U-e-Tribunal-de-Contas-do-Estado-do-Paran%C3%A1-celebram-
acordo-de-coopera%C3%A7%C3%A3o.aspx 
 

DICC: Regional no Paraná participa de 2º Simpósio de 
Combate à Corrupção 
 
Evento contou com participação de membros de órgãos de 
defesa do Estado, sociedade civil, além de especialistas em 
compliance, controles internos e gestão de riscos 
 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/DI
CC--Regional-no-Paran%C3%A1-participa-de-2%C2%BA-
Simp%C3%B3sio-de-Combate-%C3%A0-
Corrup%C3%A7%C3%A3o.aspx?source=/sites/IntraCGU 



***Este Boletim Informativo é de uso interno da CGU, sendo proibida sua divulgação para o público externo sem autorização da 
Secretaria Executiva da CGU. *** 

 
Regional do Paraná busca maior interação com a Junta 
Comercial do Estado 
Em visita às instalações da Jucepar, superintendente busca 
estreitar relações para compartilhamento de informações no 
âmbito da Rede de Controle da Gestão Pública 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/Reg
ional-do-Paran%C3%A1-busca-maior-intera%C3%A7%C3%A3o-
com-a-Junta-Comercial-do-Estado.aspx 
 

 
Servidores da regional do Paraná recebem capacitação 
sobre a Lei de Abuso de Autoridade 
Atividade foi realizada no âmbito do acordo de cooperação 
assinado entre a CGU e o TCE-PR 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/Ser
vidores-da-regional-do-Paran%C3%A1-recebem-
capacita%C3%A7%C3%A3o-sobre-a-Lei-de-Abuso-de-
Autoridade.aspx 
 

 
Paraná participa do encerramento do 5º "Observatório do 
Executivo e do Legislativo" 
Iniciativa da Universidade Positivo tem por objetivo o fomento à 
transparência pública e ao controle social da gestão pública. 
Alunos avaliaram portais dos municípios  
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/Paran%C3
%A1-participa-do-encerramento-do-5%C2%BA--Observat%C3%B3rio-
do-Executivo-e-do-Legislativo-.aspx 
 

 
 
Paraná recebe capacitação do Sistema de Auditoria 
Interna Governamental 
E-Aud fará integração ou unificação de alguns sistemas já em uso 
na CGU e contará com a possibilidade de comunicações diretas 
com auditados 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/Paran%C3
%A1-recebe-capacita%C3%A7%C3%A3o-do-Sistema-de-Auditoria-
Interna-Governamental.aspx 
 
 

 
Regional do Paraná se reúne com Detran do Estado para 
discutir melhorias no transporte escolar 
A iniciativa visa discutir mecanismos para aprimorar a atuação 
conjunta das instituições. Encontro tratou da inspeção dos 
veículos utilizados e da habilitação dos motoristas 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/Reg
ional-do-Paran%C3%A1-se-re%C3%BAne-com-Detran-do-
Estado-para-discutir-melhorias-no-transporte-escolar.aspx 
 

CGU no Paraná disponibiliza para doação cinco lotes 
de bens inservíveis 
 
Entidades interessadas deverão se manifestar até 30 de 
setembro de 2019. Material inclui cadeiras fixas e com 
rodízios, eletrodomésticos, mobiliário e poltronas 
 
http://cgu.gov.br/noticias/2019/09/cgu-no-parana-disponibiliza-
para-doacao-cinco-lotes-de-bens-inserviveis 
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Superintendente do Paraná participa de simpósio sobre 
compliance e anticorrupção na Administração Pública 
O evento reuniu especialistas e interessados na matéria e foi 
realizado na cidade de Maringá 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/Sup
erintendente-da-CGU-no-Paran%C3%A1-participa-
simp%C3%B3sio-sobre-compliance,-transpar%C3%AAncia-e-
anticorrup%C3%A7%C3%A3o-na-Adminis.aspx 
 

 
Paraná realiza curso sobre SEI! para Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional 
Capacitação, com carga de 2h30, abordou a aplicação do 
aplicativo no cotidiano, as principais funcionalidades e boas 
práticas, seguida de exercícios 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/Par
an%C3%A1-realiza-curso-sobre-SEI!-para-Procuradoria-Geral-
da-Fazenda-Nacional.aspx 

 
CGU realiza cerimônia de premiação do Prêmio de 
Excelência 2019 
A solenidade contou com a participação do ministro, Wagner 
Rosário, premiou quatro categorias: Agente Público, Inovação, 
Trabalho e Exemplo de Valor 
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/SitePages/CG
U-realiza-cerim%C3%B4nia-de-premia%C3%A7%C3%A3o-do-
Pr%C3%AAmio-de-Excel%C3%AAncia.aspx 
 
 

 
Representantes da CGU se reúnem com SIASS/UFPR 
O encontro tratou sobre a integração da CGU no atendimento 
realizado pela unidade SIASS da Universidade 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Controladoria Regional no Estado do Paraná realiza 
confraternização de final de ano. 

A confraternização de final de ano da CGU Regional Paraná 
aconteceu no dia 12.12.2019 na Lellis Tratoria em Curitiba. O 
evento contou com a participação de 26 servidores e 
colaboradores que se reuniram para comemorar mais uma 
passagem de ano e a superação dos desafios do ano que se 
encerra. 
Agradecemos a colaboração de todos que organizaram o evento e 
desejamos aos servidores e colaboradores da CGU Regional 
Paraná um ano novo cheio de realizações, muita paz e saúde. 
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Curso da PRF 22 servidores 176 horas 
A Gestão Estratégica no Desenvolvimento de Pessoas 1 servidora 08 horas 
Estudo individual dos documentos "Orientação Técnica: Relatório de Auditoria" e "Novo Modelo de 
Relatórios - Sistema Ativa" 

1 servidora 08 horas 

CGU Data 23 servidores 46 horas 
Manual do Novo modelo de Relatório 36 servidores 288 horas 
Congresso ESMaFE - Macrocriminalidade e Combate à Corrupção 2 servidores 24 horas 
Técnicas Especiais de Investigação em Lavagem de Dinheiro 1 servidora 16 horas 

 
Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia 1 servidor 5 horas 
Encontro: Ferramentas para análise de dados na área de Saúde 1 servidor 16 horas 
1ª Reunião dos Sisbin/PR 3 servidores 6 horas 
Research Committee on Political Finance and Political Corruption Meeting 1 servidora 24 horas 
Auditoria em Obras Públicas de Saneamento 35 servidores 560 horas 
Auditoria em Obras Públicas Rodoviárias 34 servidores 544 horas 

 
Capacitação em Ações Investigativas - SCC 35 servidores 560 horas 
Curso de PAR 1 servidor 24 horas 
Lei de Abuso de Autoridade na perspectiva das Auditorias e Fiscalizações 34 servidores 136 horas 
novo Sistema de Auditoria Interna Governamental (E-Aud) 28 servidores 448 horas 
 total 2.889 horas 

 
 
 
 

29/09 a 04/10 Claudio Pelacini 
Clayton Machado 
Luciane Baroncini Villela 

Auditoria compartilhada CGU com TCE Paraná em Maringá/PR 

13 a 18/10 Claudio Pelacini 
Clayton Machado  
Luciane Baroncini Villela 

Auditoria em Autorização de Internamento Hospitalar - AIH-SUS - 
OS 201902554 e 201902555 em Londrina/PR 

06 a 11/10 André Rolim Romagna 
Camila França 
Cristina Fudihara Matsunaga 

Encontro de Gestão em Brasília/DF 

13 a 17/10 Eduardo de Biaggi 
Francisco Fazionato 
Ricardo Jhum Fukaya 
Roberto Santa Rosa de Almeida 

Participação na XVII Semana de Discussões Técnicas e no 10º 
Fórum do Conselho de Dirigentes de Órgãos de Controle Interno 
da União-DICON que será realizado em Brasília/DF 

24 a 30/11 José William Gomes da Silva participação no Curso COSO ICIF e São Paulo/SP 

03 a 06/11 Izaura Peghim Merendi participação no Curso de Técnicas de Entrevistas, Interrogatório e 
Detecção de Mentiras em Brasília/DF 

13/11 Luciano Guilherme Turin participação na cerimônia do Prêmio de Excelência em Brasília/DF 

18 a 22/11 Eduardo Luiz Floriano 
Kelleen Grace Romanini Pace 
Sergio Massashi Nakanishi 

Exame da implementação, supervisão e manutenção da rodovia 
BR-487 "Boiadeira” em Icaraíma e Campo Mourão/PR 

11 a 12/12 Alzira Ester Angeli 
Ricardo Jhum Fukaya 

Participação na Oficina do Plano Tático da CGU 2020/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V I A G E N S  

C A P A C I T A Ç Õ E S  2 0 1 9  
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No quarto trimestre de 2019, foram homologadas 34 Ordens de Serviço e publicados 14 Relatórios. 
 
 
 
 
 
 
Relatório nº 201602160 – Auditoria de acompanhamento 
da gestão – Universidade Tecnológica Federal do Paraná - 
UTFPR 
Condução dos trabalhos: Marcelo Colleone 
Os trabalhos consistiram na análise objetivando a avaliação 
dos cursos de especialização lato sensu, no período de 
abrangência do trabalho, qual seja, 01/01/2015 a 
31/12/2015. 
Tendo por base os processos analisados e as informações 
encaminhadas, verificou-se que os seguintes aspectos 
precisam ser aprimorados: 
─ necessidade de conciliação das informações/integração 
de sistemas financeiro e acadêmico; 
─ necessidade de formalizar critérios como ressarcimento 
do DOA (Despesas Operacionais e Administrativas) e 
detalhamento das despesas administrativas por parte da 
FUNTEF. 
Foram emitidas recomendações à Unidade, as quais serão 
monitoradas. 
 
Relatório nº 201900108 – Auditoria de acompanhamento 
da gestão – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – 
Complexo Hospitais de Clínicas da Universidade Federal do 
Paraná – CHC/UFPR 
Condução dos trabalhos: Michelle 
Os trabalhos consistiram na análise de contratos de bens e 
serviços que não seguem o padrão de contratação de 
objetos repetitivos, indicando certa criticidade. 
Tendo por base os processos analisados e as informações 
encaminhadas, verificou-se que os objetos dos contratos 
avaliados guardam relação com o objetivo final da Unidade. 
Não foram encontradas impropriedades na execução do 
Contrato nº 15/2018, portanto não foram geradas 
recomendações. 
 
Relatório nº 201801363 – Auditoria de acompanhamento 
da gestão – Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Paraná - IFPR 
Condução dos trabalhos: Giovanni 
Os trabalhos consistiram na análise em relação à gestão de 
transportes, cujo objeto é a locação de veículos com 
motorista. 
As documentações apresentadas pelo IFPR demonstram a 
existência do controle de uso do veículo e a realização da 
fiscalização, não sendo identificadas divergências materiais. 

 
Relatório nº 201900523 – Auditoria Anual de Contas - 
Universidade Federal do Paraná - UFPR - exercício de 2018 
Condução dos trabalhos: Sérgio Martins 
A avaliação da gestão da UFPR abarcou oito itens:  
1) avaliação do implemento das diligências do TCU;  
2) avaliação da conformidade das peças das contas;  
3) avaliação da atuação da CGU;  
4) Avaliação do Rol de responsáveis;  
5) Avaliação da jornada flexibilizada;  
6) Avaliação de contratos terceirizados;  
7) Avaliação da transparência e fiscalização dos projetos 
externos; e  
8) Avaliação da eficiência dos cursos de graduação. 
Foi verificada a regularidade das peças das contas e do rol 
de responsáveis, bem como, o atendimento às diligências. 
As flexibilizações de jornada irregulares foram sanadas, 
resultando na ampliação de 413 mil horas de trabalho anual. 
Em 2018 a UFPR finalizou a regularização do adicional de 
insalubridade, gerando uma economia estimada de R$ 22 
milhões em cinco anos. 
Na análise do contrato nº 33/2016, no valor de R$ 11,8 mi, 
referente à terceirização de vigilante, foi verificada a 
regularidade do dimensionamento e do cumprimento das 
cláusulas contratuais, com pequenas ressalvas. 
Foram emitidas recomendações para fomentar a melhoria 
da gestão e transparência nos projetos externos e nos 
cursos de graduação. 
 
Relatório nº 201900122 – Auditoria de acompanhamento 
da gestão – Universidade Federal do Paraná - UFPR 
Condução dos trabalhos: Sandra 
Os trabalhos consistiram na análise da operacionalização da 
execução e aplicação financeira dos recursos destinados ao 
Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar. 
Tendo por base os processos analisados e as informações 
encaminhadas, verificou-se que a Funpar não cumpriu, de 
forma adequada, com as suas obrigações financeiras, tendo 
em vista que: pelo menos R$ 3.458.922,08 não foram 
cobrados das usinas, tanto por omissão na emissão de notas 
fiscais quanto pela ausência de cobrança dos valores 
devidos pelas empresas; no mínimo, R$ 736.804,98, 
relativos às multas e aos juros por atrasos nos pagamentos 
das notas fiscais, não foram cobrados das usinas; R$ 
921.108,25 não foram transferidos tempestivamente, a 
título de ressarcimento, à UFPR no período de 2013 a 2018; 
houve permissividade na utilização indevida de recursos 
provenientes de Adiantamentos de Viagem e 
Ressarcimento de Despesas; não foram realizadas 

TRABALHOS HOMOLOGADOS OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019 
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fiscalizações dos convênios celebrados com as usinas; e 
houve o consentimento nos pagamentos de despesas que 
estavam em desacordo com os normativos. 
 
Relatório nº 201900163 – Auditoria de acompanhamento 
da gestão – Universidade Federal do Paraná - UFPR 
Condução dos trabalhos: Sergio Martins 
Os trabalhos consistiram na avaliação da execução do 
Termo de Convênio 01.12.0131-00, Projeto nº 2981, 
firmado em 02 de maio de 2012 entre a Financiadora de 
Estudos e Projetos-Finep (concedente) e a Fundação da 
Universidade Federal do Paraná-FUNPAR (convenente), 
para a ampliação da infraestrutura física e instrumental para 
a pesquisa na UFPR. 
Tendo por base os processos analisados e as informações 
encaminhadas, verificou-se o convênio se encontra em 
atraso em decorrência das complexidades, das burocracias 
e incertezas que envolvem a execução do recurso público. 
Fatores como atraso na liberação dos recursos, falhas na 
comunicação, morosidade na tomada de decisão e 
necessidade de concatenação de múltiplas demandas vem 
gerando morosidade. 
Foram emitidas recomendações à Unidade, as quais serão 
monitoradas. 
 
Relatório nº 201900146 – Auditoria de acompanhamento 
da gestão – Universidade Federal do Paraná - UFPR 
Condução dos trabalhos: Marcelo Colleone 
Os trabalhos consistiram na avaliação da execução do 
Convênio nº 782813/13 – firmado entre a Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) e a Fundação da Universidade 
Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, 
Tecnologia e da Cultura (Funpar), no âmbito do Projeto nº 
3141 – Inteligência Esportiva. 
Foi verificada deficiência nas definições das finalidades, 
objetivos e metas do projeto, não permitindo a associação 
entre os custos e os resultados.  
Como produto, a UFPR desenvolveu um Banco de Dados do 
esporte nacional, organizando os dados, antes dispersos, 
em um único sistema valendo-se de critérios uniformes. 
Aperfeiçoamentos e manutenções/ atualizações constantes 
serão necessárias para que este banco seja capaz de gerar 
informações úteis para subsidiar a tomada de decisões e 
estratégias do esporte de alto rendimento nacional. 
Quanto à execução, foram identificadas falhas nas 
aquisições de bens (processos licitatórios direcionados para 
a marca Apple no valor total de R$ 98.746,00) e existência 
de despesas inelegíveis e/ou em desconformidade com os 
normativos da Funpar. 
 
Também foram identificadas falhas no processo de 
avaliação da produção dos bolsistas frente aos seus custos. 
 
Relatório nº 201801105 – Auditoria de acompanhamento 
da gestão – Universidade Federal do Paraná - UFPR 

Condução dos trabalhos: Mariana 
Os trabalhos consistiram na avaliação da gestão de 
transporte da UFPR, especialmente no que tange à 
economicidade e eficiência. 
Tendo por base os processos analisados e as informações 
encaminhadas, verificou-se que a UFPR se utiliza de um 
sistema misto de gestão de transportes, cujos veículos são 
próprios e conta com um contrato de motoristas terceirizados 
(em quantitativo de 60) e um contrato de fornecimento de 
combustível e manutenção veicular. 
Verificou-se o adequado dimensionamento e eficiência no 
uso dos serviços de motoristas terceirizados. 
Foram emitidas recomendações à Unidade, as quais serão 
monitoradas. 
 
Relatório nº 201801395 – Auditoria de acompanhamento 
da gestão – Universidade Federal do Paraná - UFPR 
Condução dos trabalhos: Giovanni 
Os trabalhos consistiram na avaliação da eficiência, eficácia, 
efetividade e economicidade da execução de serviços 
terceirizados de mão-de-obra de vigilância. O objeto de 
análise foi o Contrato nº 33/2016, no valor de R$ 
11.878.847,43, celebrado entre a empresa Force Vigilância 
Ltda e a UFPR. 
Tendo por base os processos analisados e as informações 
encaminhadas, verificou-se que para que a unidade cumpra 
adequadamente a sua missão institucional, é necessário que 
o Contrato nº 33/2016 seja revisto para atualização a nova 
legislação trabalhista. 
Foram emitidas recomendações à Unidade, as quais serão 
monitoradas. 
 
Relatório nº 201801366 – Auditoria de acompanhamento 
da gestão – Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Paraná - IFPR 
Condução dos trabalhos: Giovanni 
Os trabalhos consistiram na avaliação da à gestão da locação 
do imóvel onde se situa a Reitoria e aquisição do imóvel 
para ampliação do campus Curitiba. 
Tendo por base os processos analisados e as informações 
encaminhadas, verificou-se que considerando que o 
interesse federal não constitui em manter um patrimônio 
histórico local, mas sim, a construção de uma unidade 
acadêmica, entende-se abusiva a prática da Prefeitura, 
cabendo ao IFPR requerer reparação pelos prejuízos 
causados ao Erário Federal. 
Foram emitidas recomendações à Unidade, as quais serão 
monitoradas. 
 
Relatório nº 201901126 – Auditoria de acompanhamento 
da gestão – Universidade Federal do Paraná - UFPR  
Condução dos trabalhos: Sergio Martins 
Os trabalhos consistiram na avaliação das rotinas 
administrativas, política de aquisição de livros, política de 
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descarte e conservação de livros e assinaturas de periódicos 
na biblioteca da UFPR 
Verificou-se a regularidade dos funcionamentos das 
bibliotecas quanto às rotinas administrativas, normativos, 
sistema informatizado, aquisições, empréstimos e 
circulação do acervo. 
Também devem ser introduzidas práticas gerenciais, para 
identificar causas das variações nos volumes de serviços 
prestados pelas bibliotecas e existência de acervos com 
baixíssima procura e com elevado número de exemplares, a 
fim de otimizar o uso da força de trabalho e dos recursos 
materiais. 
O Planejamento Estratégico 2019-2023 das bibliotecas deve 
ser implantado, com definições de objetivos e metas a 
serem cumpridas. 
 
Relatório nº 201901106 – Levantamento de informações 
sobre o funcionamento das unidades penais no PR. 
Condução dos trabalhos: Giovanni 
Os trabalhos consistiram no levantamento de informações 
sobre a governança das políticas de educação, saúde e 
trabalho existentes no sistema prisional do Distrito Federal, 
com ênfase sobre a atuação da gestão e os arranjos 
institucionais existentes entre 2016 e 2019. 
Os resultados dos trabalhos estão consignados no 
questionário preenchido e encaminhado à Coordenação 
demandante, o qual foi supervisionado pelo Chefe de 
Serviço  
 
Relatório nº 201900163 – Auditoria de acompanhamento 
da gestão – Universidade Federal do Paraná - UFPR  
Condução dos trabalhos: Sergio Martins 
Os trabalhos consistiram na avaliação da execução do 
Termo de Convênio 01.12.0131-00, Projeto nº 2981, 
firmado em 02 de maio de 2012 entre a Financiadora de 
Estudos e Projetos-Finep e a Fundação da Universidade 
Federal do Paraná-FUNPAR. 
O convênio se encontra em atraso em decorrência das 
complexidades, das burocracias e incertezas que envolvem 
a execução do recurso público. 
Foram emitidas recomendações à Unidade, as quais serão 
monitoradas. 
 
 
Relatório nº 201900148 – Auditoria de acompanhamento 
da gestão – Universidade Federal da Integração Latino 
Americana - UNILA  
Condução dos trabalhos: Marcelo Colleone 
Os trabalhos consistiram na verificar se as importações 
recentes da Unila ocorreram de forma direta, valendo-se da 
isenção fiscal e mensurar o benefício que a Instituição 
obteve. 
O resultado está consignado em relatório e nos papeis de 
trabalho, o qual foi supervisionado pelo Chefe de Serviço. 
 

 
Relatório nº 201900121 – Auditoria de acompanhamento 
da gestão – Universidade Tecnológica Federal do Paraná - 
UTFPR  
Condução dos trabalhos: Milena 
Os trabalhos consistiram na verificação do efetivo 
cumprimento da jornada de trabalho pelos servidores da 
UTFPR, bem como, a correlação entre a assiduidade e a 
produtividade. 
Concluiu-se que há fragilidades no controle da frequência e 
assiduidade dos servidores TAEs da UTFPR, realizado de 
maneira manual. 
Sobre o modelo de Avaliação de Desempenho adotado pela 
UTFPR para os TAEs, concluiu-se que esse não é suficiente 
para medir a produtividade, a qualidade dos trabalhos 
realizados ou oferecer diagnósticos para a tomada de 
decisão a nível gerencial.  
As principais recomendações emitidas referem-se: à 
implantação do ponto eletrônico e ao desenvolvimento da 
metodologia de avaliação da produtividade dos TAEs. 
 
 
Relatório nº 201900120 – Auditoria de acompanhamento 
da gestão – Universidade Federal do Paraná - UFPR  
Condução dos trabalhos: Mariana e Michelle 
Os trabalhos consistiram na verificação do efetivo 
cumprimento da jornada de trabalho pelos servidores da 
UFPR, bem como, a correlação entre a assiduidade e a 
produtividade. 
Por  meio  desta  auditoria  conclui-se  que  o controle    de    
frequência    da    jornada    dos servidores    apresenta 
diversas falhas    que comprometem a sua efetividade. 
Portanto,    recomenda-se    a    avaliação    do sistema  de  
registro  eletrônico  de  frequência para imediato 
aprimoramento, o que permitirá    a    correta    aferição    das    
horas trabalhadas pelos servidores. 
 
 
Relatório nº 201900108 – Avaliação das aquisições de bens 
e serviços realizados em 2018 no Complexo Hospital de 
Clínicas - CHC/UFPR 
Condução dos trabalhos: Michelle 
Observou-se que os objetos dos contratos avaliados 
guardam relação com o objetivo final da Unidade. Não 
foram encontradas impropriedades na execução do 
Contrato nº 15/2018, portanto não foram geradas 
recomendações. 
O contrato nº 55/2017 não foi executado por opção da 
Unidade, gerando economia do valor contratado. 
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Relatório nº 201801628 – Avaliação dos Resultados da 
Gestão na Universidade Federal do Paraná -UFPR 
Condução dos trabalhos: Gustavo e Andréia 
Avaliação da eficiência, eficácia, efetividade e 
economicidade dos contratos de terceirização de mão-de-
obra. 
O objeto de análise será o Contrato nº 94/2017, com a 
oferta de postos de serviços de manutenção predial em 
Curitiba e região metropolitana, Litoral (Paranaguá, 
Matinhos, Pontal do Paraná), Toledo e Palotina. 
 
 
Relatório nº 201801626 – Avaliação dos Resultados da 
Gestão na Universidade Federal do Paraná -UFPR 
Condução dos trabalhos: Marcelo Colleone 
Verificação da eficiência dos fluxos administrativos e nível 
de segurança e confiabilidade dos controles internos em 
relação ao Convênio nº 257/20014 e Contratos 89/2010 e 
15/2012. 
 
 
 
 
 
Relatório nº 201900939 – Auditoria de acompanhamento 
da gestão – Superintendência Regional do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – SR-09 – 
Paraná 
Condução dos trabalhos: Roberto Santa Rosa 
Os trabalhos consistiram na análise documental de projetos 
de assentamento, objetivando verificar a conformidade 
com o estabelecido nos módulos II e III do Manual de 
Obtenção de Terras e Perícia Judicial. 
Tendo por base os processos analisados e as informações 
encaminhadas pelo Incra/PR, verificou-se que os seguintes 
aspectos precisam ser aprimorados: 
─ Ausência de demonstração do vínculo entre o imóvel 
obtido e as regiões definidas como prioritárias à reforma 
agrária; 
─ Aquisição de imóvel pelo Incra/PR em área objeto de 
usucapião. 
Foram emitidas recomendações à Unidade, as quais serão 
monitoradas. 
 
Ordem de Serviço nº 201902339 – Demanda externa - 
exame de processos licitatórios – Lindoeste/PR. 
Condução dos trabalhos: Cintia e Natália 
Trata-se de demanda externa decorrente de solicitação da 
DPF/Cascavel/PR para apurar denúncia de possível má 
utilização de recursos públicos na contratação dos objetos 
decorrentes dos processos licitatórios informados ou 
durante a execução dos contratos firmados a partir desses 
processos. 
Com base nas análises e pesquisas efetuadas, além de falhas 
de natureza formal, identificou-se, em ambos os pregões 

analisados, a presença de cláusulas no edital com potencial 
restritivo; utilização de pregão presencial em detrimento no 
pregão eletrônico e elaboração de parecer jurídico genérico. 
 
Ordem de Serviço nº 201902339 – Demanda externa - 
exame de processos licitatórios – Lindoeste/PR. 
Condução dos trabalhos: Cintia e Natália 
Trata-se de demanda externa decorrente de solicitação da 
DPF/Cascavel/PR para apurar denúncia de possível má 
utilização de recursos públicos na contratação dos objetos 
decorrentes dos processos licitatórios informados ou 
durante a execução dos contratos firmados a partir desses 
processos.  
Identificou-se que o preço pago pela aquisição do trator 
agrícola tração 4x4, processo licitatório nº 42/16, foi menor 
que o preço de referência utilizado pela Secretaria da 
Agricultura e do Abastecimento. Dessa forma, 
especificamente quanto a este procedimento licitatório, a 
denúncia não é procedente tendo em vista a adequação do 
preço praticado. 
 
Ordem de Serviço nº 201900759 – Levantamento de 
informações sobre a efetividade da atuação da 
Superintendência do Patrimônio da União no Estado do 
Paraná - SPU/PR a fim de evitar a ocorrência de ocupações 
irregulares de terrenos de marinha no litoral paranaense. 
Condução dos trabalhos: Andréia e Gustavo 
Verificou-se que o processo de fiscalização e vistoria 
realizado pela SPU/PR se mostra pouco efetivo frente ao 
quantitativo de imóveis dominiais sob sua responsabilidade 
e à disponibilidade de recursos humanos para realizar a 
gestão desses imóveis. Recomendou-se que a SPU/PR 
busque: 
1 – Envidar esforços no sentido de formalizar o Termo de 
Gestão de Praias com os municípios do litoral paranaense 
de forma a estabelecer condições para uma melhor gestão 
dos espaços litorâneos, orientada para o uso racional e a 
qualificação ambiental e urbanística desses territórios e 
mitigar os riscos de ocupações irregulares.  
2 – Questionar o órgão central sobre a possibilidade de 
recompor o quadro de pessoal, por remoção de quadros da 
própria SPU ou requisição de servidores de outros órgãos, 
buscando profissionais com perfil potencial para 
desempenhar as atividades próprias de gestão do 
patrimônio da União. 
 
Ordem de Serviço nº 201900621 – Auditoria de 
acompanhamento da gestão –  execução do convênio nº 
797479, firmado pela Embrapa com o Instituto 
Agronômico do Paraná - IAPAR. 
Condução dos trabalhos: Renata 
Análise da execução do convênio nº 797479, firmado pela 
Embrapa com o IAPAR, cujo objeto é a modernização da 
infraestrutura de pesquisa voltada à conservação, 
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preservação e recuperação dos solos do Paraná em 
complementação às ações do SEG 21/2012. 
 
Ordem de Serviço nº 201900620 – Auditoria de 
acompanhamento da gestão –  execução do convênio nº 
793.705/2013, firmado pela Embrapa com o Instituto 
Agronômico do Paraná - IAPAR. 
Condução dos trabalhos: Cintia 
Análise da execução do convênio nº 797479, firmado pela 
Embrapa com o IAPAR, cujo objeto é a modernização da 
infraestrutura de pesquisa voltada à conservação, 
preservação e recuperação dos solos do Paraná em 
complementação às ações do SEG 21/2012. 
A   auditoria   realizada   permitiu   que   fosse comprovada    
a    relevância    do    objeto    do convênio.  A  agenda  da  
Embrapa  voltada  ao desenvolvimento    de    pesquisas    no    
setor agropecuário prescinde de fundamentação. 
As   recomendações   emitidas tiveram como  foco  a  
elaboração  de fluxos operacionais para a melhoria de 
processos e a emissão  de orientações com  o  objetivo de 
aprimorar    as    ações    que    antecedem    a celebração   de   
convênios,   assim   como   seu monitoramento   e   registro   
no Sistema   de Gestão  de  Convênios  e  Contratos  de  
Repasse do Governo Federal(Siconv) 
 
 
 
 
 
Ordem de Serviço nº 201902788 – Levantamento de 
informações sobre o funcionamento da unidade escolar 
infantil em Bocaiúva do Sul/PR. 
Condução dos trabalhos: Roberto Santa Rosa , Luciane e 
Clayton 
Os resultados dos trabalhos estão consignados no 
questionário preenchido e encaminhado à Coordenação 
demandante, o qual foi supervisionado pelo Chefe de 
Serviço. 
 
Ordem de Serviço nº 201902779 – Levantamento de 
informações sobre o funcionamento da unidade escolar 
infantil em Campina Grande do Sul/PR. 
Condução dos trabalhos: Roberto Santa Rosa , Luciane e 
Clayton 
Os resultados dos trabalhos estão consignados no 
questionário preenchido e encaminhado à Coordenação 
demandante, o qual foi supervisionado pelo Chefe de 
Serviço. 
 
Ordem de Serviço nº 201902778 – Levantamento de 
informações sobre o funcionamento da unidade escolar 
infantil em Campo Magro/PR. 
Condução dos trabalhos: Roberto Santa Rosa , Luciane e 
Clayton 

Os resultados dos trabalhos estão consignados no 
questionário preenchido e encaminhado à Coordenação 
demandante, o qual foi supervisionado pelo Chefe de 
Serviço. 
 
Ordem de Serviço nº 201902777 – Levantamento de 
informações sobre o funcionamento da unidade escolar 
infantil em Quatro Barras/PR. 
Condução dos trabalhos: Roberto Santa Rosa , Luciane e 
Clayton 
Os resultados dos trabalhos estão consignados no 
questionário preenchido e encaminhado à Coordenação 
demandante, o qual foi supervisionado pelo Chefe de 
Serviço. 
 
Ordem de Serviço nº 201902324 – Levantamento de 
informações sobre o funcionamento das Unidades Básicas 
de Saúde quanto nas Unidades de Pronto Atendimento – 
UPA no PR. 
Condução dos trabalhos: Luciano e Roberto 
Os resultados dos trabalhos estão consignados e 
encaminhado à Coordenação demandante, o qual foi 
supervisionado pelo Chefe de Serviço. 
 
Ordem de Serviço nº 201901088 – 1ª Etapa (Piloto 
Exploratória) - Avaliação dos Serviços de Esgotamento 
Sanitário na RM de Curitiba/PR. 
Condução dos trabalhos: Clayton e Luciano 
Levantamento dos principais elementos relacionados ao 
esgotamento sanitário na região metropolitana, além de 
propor eventual ação de controle para verificação da 
situação das obras e/ou serviços apoiados pelo Governo 
Federal. 
Relatório de levantamento preliminar - Referente à 1ª etapa 
do projeto da avaliação dos Sistemas de Esgotamento 
Sanitário das Regiões Metropolitanas - RM Curitiba. Não 
será publicado. 
 
Ordem de Serviço nº 201901016 – Avaliação da execução 
de convênios nº 851133 celebrados com a Pastoral da 
Criança. 
Condução dos trabalhos: Dorval 
Avaliar os controles que a Pastoral da Criança adota para a 
operacionalização da política pública “Intervenção 
Estratégica da União para Educação em Saúde das Famílias 
Pobres na Prevenção da Morbimortalidade Infantil e 
Materna”, bem como verificar a gestão do convênio que 
custeia as ações. 
Concluiu-se que até a presente data (09.09.2019) o 
convênio vem sendo executado com recursos próprios para 
posterior ressarcimento e que a pesquisa de preços nos 
procedimentos licitatórios carece de aperfeiçoamentos. 
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Ordem de Serviço nº 201901013 – Avaliação da execução 
de convênios nº 817116 celebrados com a Pastoral da 
Criança. 
Condução dos trabalhos: Dorval 
Avaliar os controles que a Pastoral da Criança adota para a 
operacionalização da política pública “Intervenção 
Estratégica da União para Educação em Saúde das Famílias 
Pobres na Prevenção da Morbimortalidade Infantil e 
Materna”, bem como verificar a gestão do convênio que 
custeia as ações. 
Concluiu-se que o convênio foi executado com recursos 
próprios com o posterior ressarcimento dos valores 
efetivamente executados. 
O objetivo previsto foi alcançado e os recursos aplicados de 
forma adequada conforme cronograma de execução física e 
financeira. 
Não foram emitidas recomendações. 
 
Ordem de Serviço nº 201901016 – Avaliação da execução 
de convênios nº 864084 celebrados com a Pastoral da 
Criança. 
Condução dos trabalhos: Dorval 
Avaliar os controles que a Pastoral da Criança adota para a 
operacionalização da política pública “Intervenção 
Estratégica da União para Educação em Saúde das Famílias 
Pobres na Prevenção da Morbimortalidade Infantil e 
Materna”, bem como verificar a gestão do convênio que 
custeia as ações. 
Concluiu-se que o convênio vem sendo executado com 
recursos próprios com o posterior ressarcimento dos 
valores efetivamente executados. 
O objetivo previsto vem sendo alcançado e os recursos 
aplicados de forma adequada conforme cronograma de 
execução física e financeira. 
Não foram emitidas recomendações. 
 
Ordem de Serviço nº 201900961 – Avaliação da aplicação 
de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE à Prefeitura Municipal de Curitiba/PR nos 
exercícios de 2018 e 2019. 
Condução dos trabalhos: Dorval 
Exames realizados na aplicação dos recursos financeiros 
federais no valor de R$ 29.102.041,40 repassados pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE à 
Prefeitura Municipal de Curitiba/PR nos exercícios de 2018 
e 2019 (janeiro a maio), no âmbito do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE. 
Concluiu-se que a execução do Pnae não está aderente aos 
normativos que o disciplinam. 
aquisição de produtos oriundos da agricultura familiar em 
percentual abaixo do limite mínimo, quantitativo de 
nutricionistas em desacordo com a Resolução CFN nº 
465/10 e falhas na atuação do Conselho de Alimentação 
Escolar – CAE. 

Recomendou-se a adoção de providências para realização 
dos testes de aceitabilidade conforme a metodologia 
adequada e aplicação dos recursos recebidos na aquisição 
de produtos oriundos da agricultura familiar no percentual 
mínimo estabelecido pelo FNDE. 
 
Ordem de Serviço nº 201900691 – Avaliação da 
Distribuição de Livros Didáticos, previstos no Programa 
Nacional do Livro Didático – PNLD, no âmbito do Município 
de Castro/PR. 
Condução dos trabalhos: Floriano Francisco e Luciane 
Exames realizados na aplicação dos recursos financeiros 
federais no valor de R$ 29.102.041,40 repassados pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE à 
Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação 
dos recursos federais não está adequada e exige 
providências de regularização por parte dos gestores. 
Destacam-se, a seguir, as situações de maior relevância 
quanto aos impactos sobre a efetividade do Programa 
fiscalizado: 
1. Não utilização, pelas escolas, do sistema de 
remanejamento de livros do PDDE Interativo e ausência de 
controle de recebimento e distribuição dos livros didáticos 
por parte da Secretaria Municipal de Educação e escolas 
beneficiárias. 
2. Ocorrência de sobra e/ou falta no quantitativo de livros 
didáticos nas escolas municipais. 
3. Falta de utilização dos livros didáticos em sua totalidade 
pelas escolas. 
4. Indícios de promoção de campanhas de publicidade junto 
às escolas por parte das editoras em períodos próximos às 
escolhas dos livros didáticos. 
 
Ordem de Serviço nº 201900688 – Avaliação da 
Distribuição de Livros Didáticos, previstos no Programa 
Nacional do Livro Didático – PNLD, no âmbito do Município 
de Ponta Grossa/PR. 
Condução dos trabalhos: Floriano Francisco e Luciane 
Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação 
dos recursos federais não está adequada e exige 
providências de regularização por parte dos gestores. 
Destacam-se, a seguir, as situações de maior relevância 
quanto aos impactos sobre a efetividade do Programa 
fiscalizado: 
1. Não utilização, pelas escolas, do sistema de 
remanejamento de livros do PDDE Interativo. 
2. Ausência de monitoramento da utilização do sistema de 
remanejamento de livros do PDDE Interativo por parte da 
Secretaria Estadual de Educação. 
3. Falta de livros em Unidades Escolares. 
4. Sobra de Livros em escolas estaduais atendidas pelo 
Programa Nacional do Livro Didático no município de Ponta 
Grossa, acarretando prejuízo ao Erário de R$ 152.402,40. 
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Relatório nº 201801401 – Avaliação do Programa Cartão 
Reforma do Governo Federal que irá fornecer auxílio em 
dinheiro em forma de crédito a famílias de baixa renda que 
tem a necessidade de realizar reformas em suas 
residências 
Condução dos trabalhos: Demian 
Avaliar os procedimentos de seleção das famílias 
beneficiadas e controles relacionados: i) fornecimento do 
auxílio em dinheiro em forma de crédito para famílias; ii) 
compra de materiais de construção em estabelecimentos 
cadastrados; iii) critérios de seleção destes 
estabelecimentos; iv) oferta de Assistência Técnica às 
famílias. Bem como, se há uso político do Programa Cartão 
Reforma para fins eleitorais e/ou utilização de recursos em 
doações de campanha em nomes de pessoas físicas que 
seriam beneficiadas. 
Não há o que ser efetivamente avaliado até o momento com 
relação ao Programa Cartão Reforma, tendo em vista que 
praticamente não houve execução financeira referente ao 
mesmo, com exceção dos R$ 3,48 apropriados na geração 
de um cartão para teste durante a execução do piloto do 
Programa em Caruaru/PE.  
Os demais valores destinados ao Programa, no total de R$ 
102.676.006,79, tiveram seus empenhos cancelados ao final 
dos exercícios de 2017 e 2018. Além disso, o Ministério das 
Cidades informou que o Programa está suspenso até que a 
questão sobre o sistema SisReforma seja definida, ou outro 
modelo de execução do Programa seja implementado. 
 
 
Relatório nº 201700197 – Avaliação contemplou o 
Contrato de financiamento celebrado entre a Caixa 
Econômica Federal e a Companhia de Saneamento do 
Paraná – Sanepar, para ampliação do sistema de esgoto 
sanitário no município de Foz do Iguaçu-PR. 
Condução dos trabalhos: Paula e Thereza 
Fiscalização sobre as obras contratadas por meio da Op. de 
Crédito nº 0410566-12. Adicionalmente, verificar se 
ocorreram alterações de projeto que desvirtuem o 
pactuado, se há aditivos contratuais suspeitos e 
pagamentos indevidos. 
Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação 
dos recursos federais exige providências de regularização 
por parte dos gestores federais. 
Foram emitidas recomendações à Unidade, as quais serão 
monitoradas. 
 
 
 
 

Relatório nº 201600196 – avaliação da gestão de outorga e 
fiscalização das minas de água mineral pela 
Superintendência do DNPM no Estado do Paraná. 
Condução dos trabalhos: Paula 
Fiscalização do Macroprocesso de Fiscalização, exercida 
pelo DNPM-PR, para fiscalização da outorga das concessões 
para aproveitamento das águas minerais e potáveis, 
avaliado por meio de resposta às questões de auditoria 
propostas no Pré-projeto. 
Foram emitidas recomendações à Unidade, as quais serão 
monitoradas. 
 
 
 
 
 
Relatório nº 201900756 – Fiscalização em Entes 
Federativos  – Nova Londrina/PR - Bolsa Família 
Condução dos trabalhos: Eduardo de Biaggi, Floriano e 
Francisco 
Os trabalhos consistiram na fiscalização do Cadastro Único 
e do Programa Bolsa Família (PBF) no Município de Nova 
Londrina/PR, no período de 10 a 14.06.2019, com o objetivo 
de identificar falhas no cadastro de famílias beneficiárias. 
Tendo por base os processos analisados e as informações 
encaminhadas, verificou-se que os seguintes aspectos 
precisam ser aprimorados: 
─ a aplicação de parte dos recursos federais recebidos pelo 
município não está em total conformidade com os 
normativos e exige providências de regularização por parte 
dos gestores federal e municipal. 
 
Relatório nº 201900947 – Fiscalização em Entes 
Federativos  – Nova Londrina/PR - referente à recuperação 
da Estrada Vicinal do Tigre 
Condução dos trabalhos: Eduardo de Biaggi 
Os trabalhos consistiram na fiscalização da prestação de 
serviços na área rural de Nova Londrina foi de R$ 392,5 mil, 
composto por R$ 292,5 mil de recursos federais e R$ 100,0 
mil de contrapartida municipal. 
Tendo por base os processos analisados e as informações 
encaminhadas, verificou-se que a Estrada Vicinal do Tigre foi 
recuperada em 2014 conforme o previsto, a preços 
compatíveis com o SINAPI e ainda apresentava boas 
condições de uso na data da realização da fiscalização da 
CGU. 
 
Relatório nº 201900646 – Fiscalização em Entes 
Federativos  – Doutor Ulysses/PR - referente ao transporte 
escolar 
Condução dos trabalhos: Eduardo de Biaggi, Anderson 
Os trabalhos consistiram na avaliação da execução dos 
serviços de transporte escolar contratados pela Prefeitura 
de Doutor Ulysses/PR nos exercícios de 2016 a 2019. 
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Tendo por base os processos analisados e as informações 
encaminhadas, verificou-se que os contratos relativos ao 
transporte escolar foram executados em desacordo com a 
Lei nº 8.666/93. Foram identificados veículos inadequados 
para o transporte escolar, por descumprimento de 
determinações do CTB. 
 
Ordem de Serviço nº 201902192 – Fiscalização em Entes 
Federativos  – Nova Londrina/PR – Educação Básica 
Condução dos trabalhos: Eduardo de Biaggi, Floriano e 
Francisco 
Os trabalhos consistiram na identificação da ocorrência de 
possíveis irregularidades ou fraudes na execução da 
construção do Espaço Educativo Urbano - 12 Salas de Aula, 
com recursos do FNDE. 
Conclui-se que a aplicação dos recursos federais destinados 
à execução do Espaço Educativo Urbano no Município de 
Nova Londrina/PR, por meio do Termo de Compromisso no 
32467/2014, não está plenamente adequada. 
Até o momento da inspeção de campo realizada pela equipe 
da CGU, em maio de 2019, a Escola Espaço Educativo 
Urbano não havia sido disponibilizada para o uso dos 
estudantes, não ocorrendo, portanto, a efetividade da 
Política Pública 
 
Ordem de Serviço nº 201901010 – Fiscalização em Entes 
Federativos  – Nova Londrina/PR – referente à recuperação 
da Estrada Vicinal do Tigre 
Condução dos trabalhos: Anderson, Claudio e Hamilton 
Os trabalhos consistiram na identificação da ocorrência de 
possíveis irregularidades ou fraudes na execução do 
Contrato de Repasse Nº 780980/2012, celebrado com a 
Prefeitura de Nova Londrina-PR, referente à recuperação da 
Estrada Vicinal do Tigre. 
A Estrada Vicinal do Tigre foi recuperada em 2014 conforme 
o previsto, a preços compatíveis com o SINAPI e ainda 
apresentava boas condições de uso na data da realização da 
fiscalização da CGU. 
 
Ordem de Serviço nº 201901005 - Fiscalização em Entes 
Federativos  – Nova Londrina/PR – referente à recuperação 
da Estrada Vicinal do Tigre 

Condução dos trabalhos: Kelleen, Mariana e Sergio 
Gonçalves 
Os trabalhos consistiram na identificação da ocorrência de 
possíveis irregularidades ou fraudes na execução do 
Contrato de Repasse Nº 780980/2012, celebrado com a 
Prefeitura de Nova Londrina-PR, referente à recuperação da 
Estrada Vicinal do Tigre. 
A Estrada Vicinal do Tigre foi recuperada em 2014 conforme 
o previsto, a preços compatíveis com o SINAPI e ainda 
apresentava boas condições de uso na data da realização da 
fiscalização da CGU. 
 
Ordem de Serviço nº 201900947 – Fiscalização em Entes 
Federativos  – Nova Londrina/PR – referente à recuperação 
da Estrada Vicinal do Tigre 
Condução dos trabalhos: Eduardo de Biaggi 
Os trabalhos consistiram na identificação da ocorrência de 
possíveis irregularidades ou fraudes na execução do 
Contrato de Repasse Nº 780980/2012, celebrado com a 
Prefeitura de Nova Londrina-PR, referente à recuperação da 
Estrada Vicinal do Tigre. 
A Estrada Vicinal do Tigre foi recuperada em 2014 conforme 
o previsto, a preços compatíveis com o SINAPI e ainda 
apresentava boas condições de uso na data da realização da 
fiscalização da CGU. 
 
Ordem de Serviço nº 201900756 – Fiscalização em Entes 
Federativos  – Nova Londrina/PR – referente à recuperação 
da Estrada Vicinal do Tigre 
Condução dos trabalhos: Eduardo de Biaggi 
Os trabalhos consistiram na identificação da ocorrência de 
possíveis irregularidades ou fraudes na execução do 
Contrato de Repasse Nº 780980/2012, celebrado com a 
Prefeitura de Nova Londrina-PR, referente à recuperação da 
Estrada Vicinal do Tigre. 
A Estrada Vicinal do Tigre foi recuperada em 2014 conforme 
o previsto, a preços compatíveis com o SINAPI e ainda 
apresentava boas condições de uso na data da realização da 
fiscalização da CGU. 
 
 

 

  
No exercício de 2019 a CGU-Regional/PR conseguiu 
aprovar benefícios financeiros da ordem de R$ 
22.679.639,58. Valor 32% maior do que foi aprovado em 
2018. 
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Outubro
• 21 - Demian
• 22 - Cristina
•22 - Roberto Santa Rosa

Novembro
• 01 - Mariana
•03 - Angela
•05 - Sergio Martins
•13 - Elaine
•17 - Clayton
•18 - Cristine
•26 - Ricardo Mugnol

Dezembro
• 02 - Claudio
•03 - Vera
•05 - João Paulo
•16 - Giovanni
•23 - Eduardo de Biaggi
•25 - Anderson

Janeiro
•10 - José William
•12 - Marcos Zanetti

Fevereiro
•09 - Izaura
•09 - Rosane
•15 - Sandra

Março
•11 - Gustavo
•12 - Paula
•15 - Thereza
•16 - Luciano Turin
•19 - Cintia
•21 - Rafael
•25 - Adriana

A N I V E R S A R I A N T E S  

A N I V E R S A R I A N T E S  D O  P R Ó X I M O  T R I M E S T R E  


