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                           RELATÓRIO DE AUDITORIA

        Chefe da CGU-Regional/MS,

        Em  atendimento à  determinação  contida na  Ordem  de  Serviço
 n.° 189598,  e consoante o estabelecido  na  Seção I, Capítulo II   da
 Instrução  Normativa   SFC  n.° 01,  de  06/04/2001,  apresentamos  os
 resultados  dos  exames realizados na gestão da 3A.SUPERINTENDÊNCIA DE
 POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL.

 I - ESCOPO DOS EXAMES
 2. Os  trabalhos  foram  realizados por  meio de  testes,  análises  e
 consolidações  de  informações realizadas ao  longo do  exercício  sob
 exame  e a partir da  apresentação do  processo de contas pela Unidade
 Auditada, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis  ao
 Serviço Público Federal.  Nenhuma restrição  foi imposta à  realização
 dos exames, que contemplaram os seguintes itens:
 - Controles da Gestão;
 - Gestão Financeira;
 - Gestão Patrimonial;
 - Gestão de Recursos Humanos;
 - Gestão de Suprimento de Bens e Serviços; e
 - Gestão Operacional.

 II - RESULTADO DOS TRABALHOS
 3. Os  exames realizados resultaram na  identificação das constatações
 listadas  detalhadamente no  Anexo-"Demonstrativo das Constatações"  e
 que dão suporte às análises constantes da conclusão deste Relatório de
 Auditoria.  Os pontos  listados no referido  Anexo foram elaborados  a
 partir das ações de controle realizadas durante o exercício e exame do
 processo de contas apresentado pela Unidade Auditada.
 4. Verificamos no Processo de Contas da Unidade a existência das peças
 e  respectivos   conteúdos   exigidos  pela   IN-TCU-47/2004  e   pela



 DN-TCU-81/2006, Anexo XI.
 5. Em acordo com o que estabelece o Anexo VI da DN-TCU-81/2006, e   em
 face  dos exames  realizados,  cujos resultados estão  consignados  no
 Anexo-"Demonstrativo   das   Constatações",  efetuamos  as   seguintes
 análises:

 5.1 DESP. REALIZADA, REC. ARREC. E PATRIM. GERIDO 
 Conforme  tabela abaixo, no que se refere ao total gerido no exercício
 de 2006, constatamos a adequação da apresentação do processo de contas
 na  forma  simplificada,  de  acordo  com  o  artigo  7º  da Instrução
 Normativa TCU nº 47/2004.
 .
 
RUBRICA TOTAL

Despesa Realizada R$ 10.950.611,56

Receita Arrecadada R$ 10.950.611,56

Patrimônio Gerido R$ 15.690.699,21
 
 .
 Os  valores constantes desta tabela foram extraídos de dados contábeis
 (balanços Financeiro e Patrimonial - formulários do SIAFI), constantes
 como  anexos  do Relatório de Gestão, que integra o Processo de Tomada
 de Contas n° 08669000348/2007.

 5.2 SUPRIMENTO DE FUNDOS - USO DE CARTÕES 
 Foi   verificado,  por  meio  de  consulta  no  Sistema  Integrado  de
 Administração  Financeira  -  SIAFI que a unidade não efetuou despesas
 com Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF).

 5.3 CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU 
 Como  parte  dos  procedimentos  de análise do atendimento, pela U.J.,
 dasrecomendações  e  determinações  do  TCU  à  unidade  (via  S.A  nº
 189598/001)foram  questionados  sobre  a  existência  desses possíveis
 pontos.
 .
 A  resposta  a  tais  questionamentos,  bem  como  a pesquisa no sítio
 eletrônico  do  Tribunal  de  Contas da União nos forneceram subsídios
 para  a  aplicação  de testes e a realização de pesquisas com vistas a
 aferir o grau de atendimento da unidade jurisdicionada.
 .
 Como  pode ser observado pelo Quadro Específico (item 6.3.1 do Anexo I
 do  Relatório),  que  compõe o anexo Ido Relatório de Auditoria, foram
 plenamente atendidas pela unidade as seguintes determinações:
 Anexação da Tomada de Contas Especial (processo n.
 08.650.006.208/2005-1)  no  processo  de  Tomada de Contas (Acórdão nº
 2548/2006-TCU-1ª Câmara);
 Não  existência  no  certame  licitatório para aquisição de radares de
 qualquer  condição  ou  clausa  que  implicasse à empresa adjudicada a
 obrigação  de  promover  melhorias ou modificações em suas tecnologias
 oua  autorização  para  que  terceiros  assim  o  fizessem (Acórdão nº



 2173/2005-TCU-Plenário);
 Adoção  da  modalidade 'pregão' nos certames que tenham por objetivo a
 contratação   de   empresa  para  prestação  de  serviço  de  locação,
 manutenção   preventiva,  corretiva  e  repositória  de  medidores  de
 velocidade (Acórdão nº 2173/2005-TCU-Plenário);
 Cumprimento  às normas legais referentes à utilização do suprimento de
 fundos, especialmente com relação aos limites de concessão (Acórdão nº
 3122/2006- TCU-1ª Câmara);
 Regularização   dos  imóveis  da  Unidade,  registrados  no Sistema de
 Gerenciamento dos Imóveis da União - SPIU (Acórdão nº 1983/2006-TCU-2ª
 Câmara);
 Cumprimento das determinações proferidas na Ação cautelar n.
 2002.60.00.2062-6 (Acórdão nº 1983/2006-TCU-2ª Câmara);
 Fez  constar do relatório de gestão, indicadores que permitam aferir a
 eficiência e eficácia da ação administrativa, de acordo com o previsto
 no Anexo II da DN/TCU nº 71/2005 (Acórdão nº 1983/2006-TCU-2ª Câmara);
 Fez  constar  no  processo  licitatório  para  a  obtenção de radares,
 estudos  comparativos  que  demonstrassem  as  vantagens, inclusive em
 termos   econômicos,  da  opção  adotada  (locação  ou  aquisição  dos
 equipamentos) (Acórdão nº 2173/2005-TCU-Plenário);
 .
 Não  obstante, foi verificado pela equipe que a Unidade Jurisdicionada
 não atendeu aos seguintes pontos:
 Não estabelecimento de metas para a unidade (Acórdão nº 1983/2006-TCU-
 2ª Câmara);
 A   realização  de  compras e contratações de serviços por dispensa de
 licitação acima do valor limite previsto no art. 24, inciso II, da Lei
 n. 8666/1993 (Acórdão nº 1983/2006-TCU-2ª Câmara);
 Não fez  constar  do  relatório  de gestão, indicador que permita aferir
 A economicidade  da  ação  administrativa,  de  acordo com o previsto no
 Anexo II da DN/TCU nº 71/2005 (Acórdão nº 1983/2006-TCU-2ª Câmara);

 5.4 CONSTATAÇÕES QUE RESULTARAM EM DANO AO ERÁRIO
 As constatações verificadas estão consignadas no Anexo-'Demonstrativo
 das Constatações', não tendo sido identificada pela equipe ocorrência
 de dano ao erário.

 III - CONCLUSÃO
       Tendo  sido  abordados  os  pontos  requeridos  pela  legislação
 aplicável, submetemos o presente relatório à consideração superior, de
 modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de  Auditoria,
 a  partir  das   constatações   levantadas  pela   equipe,  que  estão
 detalhadamente  consignadas no  Anexo-"Demonstrativo das Constatações"
 deste Relatório.

                   Campo Grande , 02 de Março de 2007
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                    CERTIFICADO DE AUDITORIA
          Foram  examinados,  quanto   à legitimidade e legalidade, os
atos  de  gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no
período de 01Jan2006 a 31Dez2006.

2.        Os  exames  foram  efetuados  por seleção de itens, conforme
escopo  do  trabalho  definido  no  Relatório  de  Auditoria constante
deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas
selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros
mantidos  pelas unidades, bem como a aplicação de outros procedimentos
julgados  necessários  no  decorrer da auditoria.  Os gestores citados
no  Relatório  estão  relacionados  nas  folhas  0003  a  0008,  deste
processo.

3. Diante  dos  exames  aplicados,  de  acordo  com  o  escopo 
mencionado  no  parágrafo  segundo,  consubstanciados  no  Relatório  de 
Auditoria  de  Avaliação  da  Gestão  nº  189598,  houve  gestores  cujas 
contas foram certificadas como regulares com ressalvas. Os fatos que 
ensejaram tal certificação foram os seguintes:

3.1 Impropriedades:
1.1.1.1
Não pactuação de metas físicas para a unidade.

1.2.1.1
Ausência de indicadores de economicidade.

2.1.1.1
Ausência  de  planejamento  visando  evitar a contratação por dispensa
acima do limite previsto.

Campo Grande , 02 de Março de 2007

CHEFE DA CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO
NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
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             PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO

        Em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º
 da Lei n.º 8.443/92, combinado com o disposto no art. 151  do  Decreto
 n.º  93.872/86  e  inciso  VIII,  art.  14  da  IN/TCU/N.º  47/2004  e
 fundamentado no Relatório,  acolho a conclusão expressa no Certificado
 de  Auditoria,  que  certificou  as contas dos gestores no período de 
 01jan2006 a  31dez2006 como REGULARES COM RESSALVAS E REGULARES.

 2.     As questões objeto de ressalvas foram levadas  ao  conhecimento
 dos  gestores responsáveis, para  manifestação,  conforme  determina a
 Portaria  CGU  nº 555, de 28  de dezembro de 2006, que aprovou a Norma
 de Execução  nº 03, de 28 de dezembro de  2006,e estão relacionadas em
 tópico  próprio  do Certificado  de Auditoria.  As  manifestações  dos
 Gestores sobre referidas questões constam do Relatório de Auditoria.

 3.     Desse modo, o processo  deve ser  encaminhado  ao  Ministro  de
 Estado supervisor, com vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial
 de que  trata o art. 52,  da Lei n.º 8.443/92,  e posterior remessa ao
 Tribunal de Contas da União.

Brasília, 24  de abril de 2007.

DIRETOR DE AUDITORIA DA ÁREA SOCIAL


