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EDIÇÃO Nº 15 Um boletim mensal oferecido a você 2022/MAR 

Encontro de Dirigentes 2022 
  

 

Entre os dias 28 e 31 de março, a Controladoria-Geral da União (CGU) realizou no auditório do 

edifício Darcy Ribeiro o Encontro de Dirigentes 2022, cujo principal objetivo visa a buscar uma 

maior integração entre as Regionais e o órgão central. 

 

 

 

A programação do evento contou com apresentações feitas por todos os secretários, além de 

abordar temas específicos conduzidos por diversos dirigentes. Esse foi o primeiro evento da alta 

direção com participação 100% presencial desde o início da pandemia de coronavírus. 

Além de discutirem temas finalísticos das áreas da CGU, os superintendentes tiveram a 

oportunidade de reunirem-se com o ministro, Wagner Rosário, o secretário-executivo, José 

Marcelo Castro de Carvalho, e os secretários para tratarem de aspectos práticos da gestão das 

Unidades Regionais. 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=_tl4ZiEJfUGEEV8cGN77u5OzWzDzyQlLljtrB09qjYRUN0k4UjE4RldITFJaOFkySk83RjEyNVE0Si4u
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Resultados e Benefícios  

No mês de março, a CGU/MS publicou os seguintes resultados: 

 

Relatório de Avaliação nº 907060 - Superintendência da Polícia 
Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul   

Avaliaram-se os riscos e controles existentes na atividade de 
gestão da frota da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal 
no Mato Grosso do Sul, quanto à administração e gerenciamento 
dos veículos utilizados no desempenho das atividades 
operacionais da instituição. 

A ação de controle identificou que a gestão de frota tem 
assegurado a disponibilidade das viaturas para uso no 
cumprimento das atividades, em que pese a ocorrência de 
inconformidades na execução de alguns serviços. 

Iniciado em 10.05.2021, o trabalho foi realizado pelo Auditor João 
Higa, e supervisionado pelo Chefe de Serviço Luiz Henrique 
Rezende. 

 

Relatório de Apuração nº 1034216 - Recursos do Fundo Nacional 
de Saúde repassados ao Município de Selvíria/MS   

Auditoria de apuração sobre os gastos executados pela Prefeitura 
de Selvíria/MS com recursos repassados pelo Fundo Nacional de 
Saúde. 

Verificou-se que, em regra, as formalidades processuais exigidas 
pela legislação foram cumpridas nos três certames auditados, 
salvo a orçamentação do Pregão Presencial nº 51/2018 que restou 
insuficiente.  

Não foram identificados preços em desconformidade com os 
valores de mercado no Pregão nº 51/2018 e na Dispensa nº 
118/2020.  

Os preços derivados do Pregão nº 53/2019 não foram objeto de 
avaliação em razão de dificuldade de obtenção de parâmetros de 
comparação.  

Não foram identificadas irregularidades na execução dos serviços de ginecologia, derivados do Pregão nº 
51/2018, tampouco dos serviços de tratamento de varizes (Pregão nº 53/2019).  

A aquisição de álcool em gel (Dispensa nº 118/2020) não foi inspecionada tendo em vista os materiais já 
haverem sido consumidos. 

Iniciado em 20.09.2021, o trabalho foi realizado pelos Auditores Carlos Meneghetti e Elber Stilben, e 
supervisionado pelo Chefe de Serviço Luiz Henrique Rezende. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=_tl4ZiEJfUGEEV8cGN77u5OzWzDzyQlLljtrB09qjYRUN0k4UjE4RldITFJaOFkySk83RjEyNVE0Si4u
https://eaud.cgu.gov.br/relatorios/download/1160953
https://eaud.cgu.gov.br/relatorios/download/1160953
https://eaud.cgu.gov.br/relatorios/download/1040777
https://eaud.cgu.gov.br/relatorios/download/1040777
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Relatório de Apuração nº 1034094 - Recursos repassados pelo 
Fundo Nacional de Saúde para o Município de Cassilândia/MS   

Auditoria de apuração sobre os gastos executados pela Prefeitura 
de Cassilândia/MS com recursos repassados pelo Fundo Nacional 
de Saúde, especificamente sobre a aplicação de recursos na 
locação de veículos para transporte de pacientes. 

Em regra, as formalidades exigidas pela legislação foram 
cumpridas, os preços estavam em conformidade com os valores 
de mercado, e a execução contratual observou os parâmetros do 
contrato.  

Apesar disso, houve aparente favorecimento à licitante 
vencedora do Pregão Presencial nº 38/2019 por ter sido habilitada 
mesmo apresentando Certidão Positiva de Débitos Municipais. 
Importa registrar que alguns controles de quilometragem não 
foram disponibilizados, limitando o trabalho realizado. 

Iniciado em 20.09.2021, o trabalho foi realizado pelos Auditores Carlos Meneghetti e Elber Stilben, e 
supervisionado pelo Chefe de Serviço Luiz Henrique Rezende. 

 

Relatório de Avaliação nº 907009 - Superintendência Regional da 
Companhia Nacional de Abastecimento no Estado de Mato 
Grosso do Sul (Sureg/MS)   

Avaliaram-se os controles internos adotados pela Sureg/MS para 
o planejamento da aquisição, seleção dos fornecedores e gestão 
dos contratos com serviços terceirizados, em especial aos 
relacionados à cessão exclusiva de mão de obra. Para isso, 
analisaram-se os processos licitatórios e de fiscalização dos 
contratos de mão-de-obra formalizados no período de 2018 a 
2021. 

A Unidade não está designando equipes específicas para o 
planejamento das contratações de serviços terceirizados, nem 
ofertando treinamentos dessa natureza a empregados de setores 
envolvidos. As Matrizes de Riscos não vêm sendo monitoradas, 
tampouco preveem eventos de descumprimento de obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e do FGTS. 

Ainda na etapa de planejamento, os valores pesquisados para se estimar o preço da contratação não são 
analisados de forma crítica, com vistas a evitar estimativas inexequíveis ou excessivamente elevadas. A 
fiscalização dos contratos não está executando os testes regulamentares como forma de evitar o 
descumprimento das obrigações pactuadas, não tendo sido instaurados processos sancionatórios contra 
as empresas quando das inexecuções parciais das contratações. 

Para tanto, recomendou-se à Sureg/MS que designe equipes para o planejamento da contratação, cujos 
membros devem ser capacitados; preveja eventos indesejados nas Matrizes de Riscos capazes de 
impactar a contratação, sendo devidamente monitoradas; analise criticamente os valores levantados nas 
estimativas de preços; e, quando da fiscalização, proceda aos testes previstos no RLC, instaurando-se 
processos sancionatórios caso identifique hipótese de descumprimento das obrigações pactuadas. 

Iniciado em 12.04.2021, o trabalho foi realizado pela Auditora Lisandra Felix, e supervisionado pelo Chefe 
de Serviço Leandro Sá. 

 
  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=_tl4ZiEJfUGEEV8cGN77u5OzWzDzyQlLljtrB09qjYRUN0k4UjE4RldITFJaOFkySk83RjEyNVE0Si4u
https://eaud.cgu.gov.br/relatorios/download/1040769
https://eaud.cgu.gov.br/relatorios/download/1040769
https://eaud.cgu.gov.br/relatorios/download/1171955
https://eaud.cgu.gov.br/relatorios/download/1171955
https://eaud.cgu.gov.br/relatorios/download/1171955
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Atividades Iniciadas 

No mês de março, iniciaram-se novas tarefas previstas em nosso Plano Operacional 2022, a saber: 

Unidade e-Aud Descrição Servidor 

SECTUR e 
FCMS 

1050497 Análise dos dados do Painel da Lei Aldir Blanc Djalma e Ito 

 

Dicas e Ideias 
  

 

Educação Virtual 

Para o servidor que busca capacitação no serviço público, o Portal da 

Escola Virtual de Governo oferece um catálogo de cursos unificado 

das principais escolas de governo e centros de capacitação da 

Administração Pública. 

Nessa modalidade de capacitação simplificada à distância (cursos de curta e média duração que não 

envolvam custos com o pagamento de inscrições, passagens ou diárias para a participação), o servidor 

pode se capacitar dentro da jornada de trabalho, distribuindo a carga horária do curso ao longo da janela 

de disponibilidade para o seu cumprimento. Escolha o curso que atenda suas necessidades e lacunas de 

competência e apresente sua demanda ao Chefe de Serviço ou ao Agente de Capacitação da CGU/MS. 

Para maiores detalhes, acesse a página de Eventos de Capacitação de Curta e Média Duração na IntraCGU. 

 

Clipping 
   

 
27.03.22 Aquário do Pantanal fica pronto com quase uma década de atraso 

 
28.03.22 Refeição no restaurante universitário da UFMS vai custar R$ 3,00 

   
 

Servidores em Férias 
    

Servidor Período Servidor Período Servidor Período 

CAMILA 02 a 16/05 TATIANA 04 a 28/04 VOLNEY 01 a 20/04 

 

Aniversariantes do Mês 

 

ABRIL 

 

01 – Djalma   19 - Rogério 
 

MAIO 

03 – Elber   15 - Renato 
  

 
 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=_tl4ZiEJfUGEEV8cGN77u5OzWzDzyQlLljtrB09qjYRUN0k4UjE4RldITFJaOFkySk83RjEyNVE0Si4u
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/intracgu-gestao-de-pessoas/SitePages/Educa%C3%A7%C3%A3o-Virtual.aspx
https://www.escolavirtual.gov.br/
https://www.escolavirtual.gov.br/
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/intracgu-gestao-de-pessoas/SitePages/Eventos-de-Capacita%C3%A7%C3%A3o.aspx
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/03/aquario-do-pantanal-fica-pronto-com-quase-uma-decada-de-atraso.shtml
https://www.campograndenews.com.br/educacao-e-tecnologia/refeicao-no-restaurante-universitario-da-ufms-vai-custar-r-3-00
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/intracgu-gestao-de-pessoas/SitePages/Educa%C3%A7%C3%A3o-Virtual.aspx
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Resumo das Ações 2022 

Painel de Hh alocado por servidor e projeto – PO 2022 CGUMS 

 

Fonte: Painel CGPLAM (CGUDATA), 01.04.2022 (adaptado) 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=_tl4ZiEJfUGEEV8cGN77u5OzWzDzyQlLljtrB09qjYRUN0k4UjE4RldITFJaOFkySk83RjEyNVE0Si4u
https://pbi-interno.cgu.gov.br/Reports/powerbi/Auditoria_Interna/SFC/CGPLAM/009_Monitoramento_Unidades?rs:embed=true
https://cgugovbr.sharepoint.com/:i:/s/intracgu-ms/Ef5Figm0PBtMoAYgkVbo7O8B6mk_wtL2j8y0vvTEqn5lUw?e=nqQoIL

