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Sr. Chefe da CGU-Regional/MS, Em atendimento à determinação 
contida na Ordem de Serviço n° 224598, e consoante o estabelecido na 
Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n° 01, de 06/04/2001, 
apresentamos os resultados dos exames realizados sobre o processo anual 
de contas apresentado pela 3A. SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL. 
 
I - INTRODUÇÃO  
 
2. Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 
02 a 11/05/2009, por meio de testes, análises e consolidação de 
informações coletadas 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. 
 
II - RESULTADO DOS TRABALHOS 
 
3. Verificamos no Processo de Contas da Unidade a existência das 
peças e respectivos conteúdos exigidos pela IN-TCU-57/2008 e pelas DN-
TCU- 94/2008 e 97/2009. 
4. Em acordo com o que estabelece o Anexo VI da DN-TCU-94/2008, e em 
face dos exames realizados, efetuamos as seguintes análises: 
 
4.1 QUALIDADE E CONFIABILIDADE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO UTILIZADOS E 
CONTROLES INTERNOS IMPLEMENTADOS PELA GESTÃO Para avaliar a qualidade e 
confiabilidade dos indicadores utilizados pela 3ª SRPRF/MS, no exercício 
de 2008, foram selecionados oito indicadores. Os indicadores foram 
obtidos por meio da leitura do Relatório de Gestão. Convém informar que 
os três primeiros indicadores analisados estão entre aqueles previstos de 
utilização no SIGPLAN (Sistema de Informações Gerenciais e de 
Planejamento do Plano Plurianual), referentes aos programas 0663 
(Segurança Pública nas 



Rodovias Federais) e 1386 (Desenvolvimento Institucional da Polícia 
Rodoviária Federal). Constatamos que os indicadores analisados atendem 
aos critérios de qualidade e confiabilidade, sendo considerados adequados 
para a tomada de decisões gerenciais. 
  
Nome e 
Descrição do 
Indicador 

Fórmula de 
Cálculo 

Eficiência/ 
Eficácia/ 
Efetividade 

Avaliação da 
Qualidade do 
Indicador 

Avaliação da 
Confiabilidade 
do Indicador 

Resultado da 
Análise da 
Equipe de 
Auditoria 

IM – Taxa de 
Mortalidade nas 
Rod. Federais 

(Nº mortos / Nº 
vítimas) x 100 

Atende Atende Atende Adequado 

IA – Taxa de 
Variação de 
Acidentes nas 
Rod. Federais 

((Nº Acid. Ano 
Atual) / (Nº 
Acid. Ano 
Anterior) - 1) 
x 100 

Atende Atende Atende Adequado 

Iadq – 
Coeficiente de 
Adequação de 
Inst. Físicas 

(Unidades 
adequadas/ 
Total de 
Unidades)x100 

Atende Atende Atende Adequado 

IDA – Indicador 
de Desempenho 
de Despesas 
Administrativas 

(Total Aplic 
Exerc 
Atual/Total 
aplic Exerc Ant 
– 1) x 100 

Atende Atende Atende Adequado 

IMF - Indicador 
de desempenho 
para mensuração 
dos custos com 
manutenção 
mecânica da 
frota veicular 

(total aplic 
exerc 
atual)/(total 
aplic exerc ant 
corrigido p/ 
índice de 
inflação) - 1 x 
100 

Atende Atende Atende Adequado 

IRF - índice de 
renovação da 
frota 

Nº de viaturas 
com tempo 
padrão/ total 
de viaturas x 
100 

Atende Atende Atende Adequado 

Índice Geral de 
Fiscalização 

(A.I 
ultrapassagem 
indevida + A.I 
excesso de 
velocidade / Nº 
Total de Autos 
de Infração 
emitidos) x 100 

Atende Atende Atende Adequado 

Índice de 
Processos de 
Recursos de 
Multas 
Pendentes (JARI 
e CADA) 

(Nº proc pend / 
(Nº de proc 
instruídos + Nº 
de proc de anos 
ant)) x 100 

Atende Atende Atende Adequado 

 
 A ação desenvolvida visa emitir opinião sobre os controles 

internos administrativos da 3ª SRPRF/MS, tomando por base para a análise 
a compilação dos trabalhos executados ao longo do exercício. 

 Foram analisados os trabalhos executados na 3ª SRPRF/MS ao longo 
do exercício, em outras ações de controle, e foi verificado que não foram 
efetuadas constatações sobre as atividades da unidade. 

 Complementarmente, em relação às constatações apontadas pela CGU, 
contidas no RA 208275/2008, verificamos que as mesmas tiveram as 
seguintes providências adotadas: 
1) Item 1.1.1.1 - Constatação 007 - que gerou a recomendação: 

"Estabelecer metas que possibilitem a avaliação dos resultados 
alcançados pela 3.ª Superintendência Regional de Polícia Rodoviária 
Federal/MS.". 

Situação: Atendida. 
2) Item 1.1.2.1 - Constatação 008 - que gerou a recomendação: "Criar 
indicadores de desempenho que possibilitem medir a economicidade da 
operação realizada pela 3.ª Superintendência Regional de Polícia 
Rodoviária Federal/MS.". 



Situação: Atendida. 
 
4.2 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS  
 A Unidade informou, por meio do seu Processo Anual de Contas, Fl. 
64, que não houve transferências voluntárias no exercício em exame. Essa 
informação foi confirmada por meio de consulta ao SIAFI Gerencial. 

 
4.3 REGULARIDADE DAS LICITAÇÕES E CONTRATO  

 Constatamos que a 3ª SRPRF/MS realizou aquisições por meio de 
licitações, dispensas e inexigibilidades, conforme quadro abaixo: 
  

Tipo de 
Aquisição de 
Bens/Serviços 

Valor no 
Exercício 

(R$) 

% Valor 
sobre 
Total 

Montante 
Auditado

% Recursos 
Auditados 

Disp. Licitação 967.856,80 17,04 27.210,00 2,81 
Inexigível 167.871,49 2,96 7.960,00 4,74 
Convite 136.783,13 2,41 0,00 0,00 
Tomada de Preços 324.385,38 5,71 324.385,38 100,00 
Concorrência 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pregão 4.082.162,08 71,88 460.428,82 11,28 
Concurso 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 5.679.058,88 100,00 819.984,20 14,44 
 

 Em termos financeiros, a amostra de processos acima (R$ 
819.984,20) representou 14,44% do total de recursos geridos no exercício 
de 2008 (R$ 5.679.058,88), tendo como objeto as aquisições da Unidade. 

 De um modo geral, não foram constatadas falhas ou irregularidades 
em relação aos processos analisados, conforme detalhamento abaixo: 
a) considerando as naturezas das despesas das aquisições efetuadas no 

exercício em exame, a 3ª SRPRF/MS utilizou em larga escala a 
modalidade de licitação pregão (tendo ocorrido aumento significativo 
de 51% no período entre 2007 e 2008), mesmo para aquelas consideradas 
de menor valor, tais como material de expediente, material hospitalar 
e gêneros alimentícios;  

b) não houve discrepância expressiva de valores relativos a alguma 
modalidade de licitação, em valores globais, se comparados os 
exercícios de 2006, 2007 e 2008; 

c) as dispensas e inexigibilidades de licitação foram corretamente 
justificadas e enquadradas conforme fatores quantitativos e 
qualitativos previstos na Lei 8.666/93 (art. 24, incisos I, II, IV, 
XI, XVII, XXII, e art. 25, inciso I), bem como os respectivos objetos 
guardam relação com os objetivos do Programa e da Ação, que deram 
origem aos recursos utilizados; 

d) as aquisições feitas por dispensas não superaram os valores previstos 
em lei, com exceção, por exemplo, das despesas com energia elétrica; 

e) as verificações locais (análise documental) e a consulta aos sistemas 
corporativos disponíveis não resultaram em indícios de fuga ao 
processo licitatório;  

f) em relação à maioria das aquisições realizadas no exercício, ficou 
evidenciado que existe uma sistemática de planejamento de compras, com 
uma rotina estabelecida, ficando a atuação por demanda reservada a 
alguns casos emergenciais ou de difícil previsibilidade. 
 

4.4 REGULARIDADE NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  
 Procedemos o levantamento do quadro de pessoal da Unidade, nos 
exercícios de 2007 e 2008, onde observamos discreta retração por conta da 
diminuição no quantitativo de servidores ativos (-0,97%)e estagiários (-
25,71%), conforme demonstrado a seguir: 
  
 



Descrição 2007 2008 
Servidores ativos do quadro próprio em exercício na UJ 412 408 
Funcionários contratados CLT em exercício na Unidade 00 00 
Pessoal Terceirizado Vigilância e Limpeza 44 44 
Pessoal Terceirizado Apoio Administrativo 28 28 
Pessoal Terceirizado Outras Atividades 02 02 
Estagiários 35 26 
Pessoal Cedido pela Unidade, com ônus (*) 00 -1 

Total 521 507 
(*) Por tratar-se de análise quantitativa do Quadro de Pessoal da UJ, o número de 
servidores cedidos foi deduzido do total 

 
A seguir, apresentamos a distribuição dos servidores ativos, por 

cargo ocupado, alocados nas áreas meio e fim da Unidade: 
  

Cargo/Emprego Total Área Meio Área Fim
437014 – AGENTE ADMINISTRATIVO 1 - 1 
437016 – AGENTE DE PORTARIA 1 1 - 
911001 – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL 406 59 347 

TOTAL 408 60 348 
 

Com relação à suficiência quantitativa do quadro de pessoal da 
Unidade, indagamos formalmente os gestores, os quais informaram que o 
atual quadro de servidores encontra-se abaixo do quantitativo ideal para 
o pleno atendimento das demandas da Unidade, apresentando as seguintes 
informações: 
  

CARGO ATUAL IDEAL 
AGENTE ADMINISTRATIVO 01 70 
AGENTE DE PORTARIA 01 00 

POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL 406 1249 
TOTAL 408 1319 

 
 Constatamos, ainda, que a Unidade possui os seguintes cargos e 

funções de confiança em sua estrutura: 
  

DAS 
101.3 

FGR 
0001 

FGR 
0002 

FGR 
0003 

TOTAL 

1 04 09 24 38 
 
4.5 CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU 

 Constatamos que não houve nenhum acórdão e/ou decisão do Tribunal 
de Contas da União tendo como destinatário a Unidade Jurisdicionada em 
exame. Foi feita pesquisa junto ao sítio do TCU e Pasta Permanente da 
Unidade, nesta CGU, por onde constatamos que não houve nenhum acórdão 
e/ou decisão tendo como destinatário a 3ª SRPRF/MS. 
 
4.6 CONCESSÃO DE DIÁRIAS  

 Por meio de pesquisa realizada em sistemas corporativos e 
documentação disponibilizada pela 3ª SRPRF/MS constatou-se que no 
exercício de 2008, a unidade auditada emitiu 1.484 PCDs (Pedido de 
Concessão de Diárias) totalizando R$ 475.898,46 (Quatrocentos e setenta e 
cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos). 

 Analisamos 10,85% das PCDs emitidas e evidenciamos deslocamentos 
iniciados nas quintas-feiras, sextas-feiras e sábados, com regresso nos 
domingos, nas segundas e terças-feiras, os quais foram plenamente 
justificados por se tratarem de operações realizadas na jurisdição da 3ª 
Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal. 
 



4.7 SUPRIMENTO DE FUNDOS - USO DE CARTÕES  
 Constatamos, por meio de consulta ao SIAFI, que a Unidade não 
realizou despesas por meio do instrumento Cartão de Pagamento do Governo 
Federal, no exercício de 2008. Esta informação consta do Processo de 
Tomada de Contas da Unidade (Fl. 65). 

 Em contrapartida, constatamos que a Unidade utilizou o instituto 
do suprimento de fundos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 
concedidos ao servidor matrícula SIAPE nº 1072709, para despesas 
eventuais, de pequeno vulto e que exijam pronto pagamento. O processo de 
concessão de suprimento de fundos, sob nº 08669.001060/2008-63, foi 
analisado e aferida a sua conformidade com a legislação pertinente, tendo 
sido aplicado dentro das finalidades previstas, em noventa dias, não 
ultrapassando o término do exercício financeiro, e seu demonstrativo de 
aplicação realizado dentro do prazo de cinco dias. 
5. Entre as constatações identificadas pela equipe, não foi possível 
efetuar estimativa de 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. 

 
Campo Grande/MS, 22 maio de 2009. 
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                   CERTIFICADO DE AUDITORIA 
 
 
CERTIFICADO Nº      : 224598 
UNIDADE AUDITADA    : 3A.SPRF/MJ 
CÓDIGO              : 200128 
EXERCÍCIO           : 2008 
PROCESSO Nº         : 08669.001702/2009-13 
CIDADE              : CAMPO GRANDE 
 
 

 Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os atos de 
gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 
01Jan2008 a 31Dez2008. 
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 pela(s) 
unidade(s), bem como a aplicação de outros procedimentos julgados 
necessários no decorrer da auditoria. 
3. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o 
escopo mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de 
Auditoria de Avaliação da Gestão nº 224598 considero: 
 
3.1 REGULAR a gestão dos responsáveis 
 
 
                  Campo Grande ,  01 de Junho de 2009. 
 
 
 
 
 
                      CARLOS EDUARDO GIRÃO DE ARRUDA 
         CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO - REGIONAL/MS 
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             PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO 
 
 
 RELATÓRIO Nº        : 224598 
 EXERCÍCIO           : 2008 
 PROCESSO Nº         : 08669.001702/2009-13 
 UNIDADE AUDITADA    : 3ª SR-DPRF/MS 
 CÓDIGO              : 200128 
 CIDADE              : CAMPO GRANDE 
 
 
 

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade 
da SFC/CGU quanto ao processo de contas do exercício sob exame, da 
Unidade acima referida, expresso, a seguir, opinião conclusiva, de 
natureza gerencial, sobre os principais registros formulados pela 
equipe de auditoria, em decorrência dos trabalhos conduzidos por 
este órgão de controle interno sobre os atos de gestão do referido 
exercício. 

Dentre os principais registros referentes à avaliação de 
desempenho da Unidade Auditada, consoante as informações 
constantes do Relatório de Auditoria, na execução dos recursos 
orçamentários e financeiros alocados aos programas/ações 
disponíveis no exercício analisado, observa-se o alcance das metas 
previstas. Para as atividades finalísticas, a Unidade dispõe de 
indicadores de desempenho, cuja análise efetuada pela equipe de 
auditoria quanto à qualidade e confiabilidade remete à 
conformidade dos dados. 

Na execução das despesas, verificou-se que a Unidade 
Auditada privilegiou a utilização da modalidade de aquisição por 
meio de Pregão Eletrônico, que representou 71,88% das licitações 
realizadas no exercício de 2008. No que concerne aos gastos com 
suprimento de fundos, apesar do aumento verificado entre os anos 
de 2006 e 2007, sofreu uma redução se comparados os exercícios de 
2007 e 2008. As diárias emitidas no exercício atenderam as 
necessidades vinculadas às atribuições regimentais da Unidade 
auditada. 

Assim, 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. 12 da 
IN/TCU/N.º 57/2008 e fundamentado no Relatório de Auditoria, 
acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria. Desse 



. 

 
2

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,    de junho de 2009. 
 
 
 
                    CLEÔMENES VIANA BATISTA 

DIRETOR DE AUDITORIA DA ÁREA DE SOCIAL 


