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Missão
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto.
Auditoria Anual de Contas
A Auditoria Anual de Contas tem por objetivo fomentar a boa governança
pública, aumentar a transparência, provocar melhorias na prestação de
contas dos órgãos e entidades federais, induzir a gestão pública para
resultados e fornecer opinião sobre como as contas devem ser julgadas
pelo Tribunal de Contas da União.

POR QUE A CGU REALIZOU ESSE
TRABALHO?

Controladoria-Geral da União

RELATÓRIO Nº 201900430
QUAL FOI O TRABALHO
REALIZADO?
Trata-se de Relatório de
Auditoria Anual de Contas
realizada
na
Fundação
Nacional de Saúde/FUNASA,
no qual foram avaliados os
atos de gestão, praticados no
exercício de 2018, inerentes
aos resultados qualitativos e
quantitativos relativos à
contratação de consultoria
internacional e patrocínios
firmados.
Adicionalmente, os exames
recaíram sobre a prestação
de contas apresentada pela
Unidade.

O presente Relatório atende aos ditames da
Decisão Normativa – TCU nº 172/2018, na qual
a Fundação Nacional de Saúde consta como
unidade prestadora de contas cujos
responsáveis terão as contas de 2018 julgadas
pelo Tribunal.

QUAIS
AS
CONCLUSÕES
ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS
AS
RECOMENDAÇÕES
QUE
DEVERÃO SER ADOTADAS?
Concluídas as análises, quanto à gestão das
contratações de consultores internacionais e dos
contratos de patrocínio, foram constatadas
graves irregularidades.
Dentre outras conclusões, foram apontadas
ausência de justificativas para a contratação de
consultoria internacional para execução de
atividades típicas da Administração; contratação
de Consultores que tinham vínculo direto de
parentesco com servidores do Órgão; aprovação
de produtos que continham a literalidade de
textos disponíveis na Internet, sem menção à
fonte consultada; e ausência de verificação, pelo
órgão, do atendimento dos objetivos propostos
pelos patrocínios.
Para essas situações, foi recomendado a
apuração de responsabilidade dos agentes que
deram causa às irregularidades relativas à
contratação de serviços de consultoria; adotar
medidas administrativas para a devolução dos
recursos pagos referentes aos produtos em que
houve caso de confirmação de plágios; e o
estabelecimento de parâmetros quantitativos e
qualitativos para a avaliação do alcance dos
objetivos dos patrocínios realizados pela Funasa,
além das oferecidas pelo Sistema de Controle de
Ações de Comunicação.
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INTRODUÇÃO
Em atendimento ao disposto na Decisão Normativa (TCU) nº 172, de 12 de dezembro de
2018 e, consoante o estabelecido na seção II, capítulo V da Instrução Normativa
Secretaria Federal de Controle (SFC) nº 03, de 09 de junho de 2017, apresentamos os
resultados dos exames realizados sobre a prestação de contas anual apresentada pela
Fundação Nacional de Saúde.
Os trabalhos de campo foram realizados no período 15/04/2019 a 10/09/2019, 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.
De acordo com o escopo de auditoria firmado por meio da Ata de Reunião realizada em
entre a Coordenação-Geral de Auditoria da Área da Saúde (CGSAU/DS/SFC/CGU) e a
Secretaria de Controle Externo da Saúde (SECEX-SAUDE/TCU), foram efetuadas as
seguintes análises:
1)
Avaliação, considerando a natureza jurídica e o negócio da unidade
prestadora da conta (UPC), da conformidade das peças exigidas nos incisos I, II e
III do art. 13 da IN TCU 63/2010 com as normas e orientações que regem a
elaboração de tais peças.
2)
Avaliação da gestão de compras e contratações, especialmente no que
diz respeito à regularidade dos processos licitatórios.
3)
Avaliação do cumprimento parcial ou total pela UJ das Determinações e
Recomendações expedidas pelo TCU que façam referência expressa ao Controle
Interno, analisando as eventuais justificativas do gestor para o descumprimento,
bem como as providências adotadas em cada caso.
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RESULTADOS DOS EXAMES
1.

Avaliação da Conformidade das Peças

Com a finalidade de avaliar a conformidade das peças do processo de contas da unidade
auditada, realizou-se consulta ao Sistema e-Contas. Como resultado, verificou-se que a
Fundação Nacional de Saúde – FUNASA (UG 255000), elaborou todas as peças a ela
atribuídas pelas normas do TCU para o exercício de 2018, não tendo sido identificadas
inconsistências quanto ao Rol de responsáveis e/ou Relatório de Gestão.
Porém, quanto a alguns itens do Anexo II da Decisão Normativa TCU 170/2018, cabe
ressaltar algumas ausências de informações conforme descrito a seguir.
Quanto à mensagem do dirigente máximo da unidade, não consta resumo dos principais
resultados alcançados pela Entidade frente aos objetivos estratégicos e às prioridades
da gestão.
Verificou-se também ausência de informações quanto à avaliação dos reflexos da
desoneração da folha de pagamento nos contratos com a Administração Pública
Federal, conforme determinação constante nos itens 9.2 e 9.3 do Acordão 2.859/2013TCU-Plenário (item 9.3 do Acórdão 671/2018 – TCU – Plenário, TC 013.515/2013-6).
Quanto à gestão de riscos, verificou-se que a FUNASA se encontra ainda em um estágio
inicial de aplicação das ferramentas e técnicas de gestão de riscos. No relatório de
gestão há informações quanto às ações de planejamento empreendidas para a
implantação da política de gestão de riscos, constando quais serão os mecanismos de
controle estabelecidos para alcançar os objetivos institucionais. Porém, não há
informações quanto aos principais riscos e sua vinculação aos objetivos estratégicos, tais
como informações sobre ações trabalhistas contra a entidade.
Por fim, quanto à gestão de custos, verifica-se ausência de informações quanto às
estimativas por área de atuação ou por programa governamental, tampouco quanto aos
desafios e ações futuras. A entidade informa que esse processo se encontra em
implantação e descreve as ações realizadas até então para isso.
Dessa maneira, em resposta ao Relatório Preliminar, a Unidade encaminhou
manifestação com o intuito de complementar as informações anteriormente
apresentadas que consta integralmente no Anexo II do presente Relatório.

2. Avaliação da gestão de compras e contratações: gestão da
contratação de consultoria especializada
Conforme o art. 2º, § 5º do Decreto nº 5.151/2004, a contratação de consultores com
recursos custeados integralmente pela União deverá dar-se mediante a prestação de
serviços de assessoria técnica ou transferência de conhecimentos, cujos produtos
deverão ser especificados nos instrumentos que originaram a contratação, por exemplo,
o termo de referência, edital.
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O produto deverá ser “o resultado de serviços técnicos especializados relativos a estudos
técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos, pareceres, perícias e
avaliações em geral, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal” (art. 4º, § 2º)
Conforme entendimento da Controladoria-Geral da União, exarada no Manual de
Contratação de Consultores, na Questão 2, os trabalhos desenvolvidos deverão
proporcionar a:
“promoção de aquisição, mudança ou evolução no conhecimento
das práticas institucionais, precisando para tanto de uma
perspectiva e abordagem externa, independente ou detentora de
notória e nova competência. Nesse ponto, cabe ressaltar o caráter
imprescindível de inovação do produto e a vinculação temporária
do consultor junto ao órgão executor do projeto, com início e fim de
suas atividades perfeitamente definidos.”
Esse entendimento é reforçado pelo Manual OPAS/MS, subitem 5.5.2.1:
“Características do produto de pessoa física: deve ser resultado de
trabalho técnico e especializado em saúde, versando sobre estudos
técnicos e analíticos, planejamentos e projetos básicos ou
executivos e avaliações em geral. Em nenhuma hipótese os
produtos podem versar sobre atividades administrativas e/ou de
rotina do Ministério da Saúde e da Opas/OMS.”
Ou seja, os produtos deverão agregar/gerar conhecimentos novos aos colaboradores da
Instituição (servidores, contratados, terceirizados) de modo a tornar a gestão mais
eficiente, eficaz e efetiva. A simples compilação, padronização, levantamento de
informações e interpretação de dados extraídos de sistemas governamentais obtidos
junto ao próprio Órgão não se caracteriza como um trabalho técnico e especializado que
justifique a contratação de consultor externo.
Nesse sentido, previamente ao processo de contratação, ainda na fase de planejamento,
a Instituição Pública contratante deverá realizar levantamentos no próprio órgão de
modo a identificar se os trabalhos não poderão ser executados por servidores da
Unidade, devendo constar, nas justificativas da contratação, a impossibilidade de
realização do serviço por servidores devido a especialidade do produto, conforme art.
4º, § 2º do Decreto.
Esta apuração prévia objetiva, além de evitar gastos para a Administração, prevenir
possíveis contratações para a execução de trabalhos comuns e rotineiros, incorrendo
em irregularidades, conforme competências definidas no Regimento Interno.
Salienta-se que a simples justificativa de carência de pessoal não é plausível para a
contratação de consultor externo, considerando a possibilidade de realização de
atividades típicas da Administração que não agregam conhecimentos aos servidores do
setor e/ou da Organização, caracterizando contratação indireta de pessoal, ainda que
temporariamente.
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No exercício de 2018 a Funasa contratou 70 (setenta) consultores externos para
execução de serviços técnicos especializados, no montante de R$ 5.651.759,00.
Dessa forma, com vistas a verificar o atendimento do Decreto nº 5.151/2004, art. 4º, §
2º, foi selecionada uma amostra aleatória de 18 (dezoito) Termos de Referências
referentes a contratações de Consultores especializados, no valor de R$ 1.525.580,00, o
que representa 27% dos contratos firmados no exercício em análise.
Foram apuradas as irregularidades descritas a seguir, a partir das verificações
documentais e esclarecimentos prestados pela Unidade.

2.1 Ausência de justificativa sobre a necessidade de
contratação de dezoito consultores externos ocasionando
pagamento no montante de R$ 1.525.580,00
Da análise processual, constatou-se que não restou evidenciado qualquer estudo
técnico que avaliasse a necessidade de demanda da Fundação, a fim de atestar a
indispensabilidade da contratação e justificar sua realização.
Esta prática irregular foi citada na TC-010.642/96-0, na qual o Tribunal de Contas da
União relatou:
“12.1 As questões reportadas neste Relatório ratificam a oportunidade dos
trabalhos desenvolvidos, na medida em que se constata que a utilização dos
acordos internacionais pelos órgãos da Administração Pública tem se
constituído em um meio de se contratar pessoal para o desempenho de
tarefas típicas das Unidades/Entidades, sem necessidade da realização de
concurso público, exigência essa prevista na nossa Carta Magna.
12.1.1 A justificativa frequente para a realização dos acordos de cooperação
técnica tem sido a necessidade de acesso a consultorias especializadas, com
padrões de qualidade mais elevados, não disponíveis no serviço público.
12.1.2 Todavia, tais argumentos ficam desprovidos de qualquer consistência,
visto que, além das contratações não se restringirem a especialistas, são raros
os consultores estrangeiros contratados, e os nacionais, em sua maioria, são
oriundos de instituições públicas das diversas esferas, ou aposentados pela
própria Administração Pública que retornam, muitas vezes, aos seus órgãos
de origem por intermédio das agências externas.”

No entendimento da Controladoria-Geral da União (CGU), por meio do Manual de
Contratação de Consultores, questão 13:
“(...), a noção de que um serviço “não pode ser desempenhado” pelos quadros
próprios do órgão pode estar relacionada a três aspectos distintos: a)
inexistência de competências que são essenciais para os trabalhos; b) falta de
disponibilidade de competências para realizar o trabalho (ainda que existam),
em virtude de alocação dos servidores (que detêm a competência) a outras
atividades prioritárias e; c) necessidade intrínseca do “olhar externo” ao
órgão, para execução das atividades e entrega do produto pretendido. Nestas
três situações, o órgão executor deve munir-se dos argumentos e evidências
suficientes para a contratação pretendida.”
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Ou seja, considerando ser o Termo de Referência o instrumento norteador das
contratações, constatou-se que nenhum dos três aspectos citados na Questão 13 do
Manual de Contratação de Consultores da CGU foram considerados nas justificativas
apresentadas pela Unidade, carecendo, desta forma, de “argumentos e evidências
suficientes para a contratação pretendida”.

2.2. Contratação de consultores externos para execução de
atividades típicas da Entidade, ocasionando pagamento no
montante de R$ 1.266.380,00.
Da análise dos processos selecionados por amostra, constatou-se que em 15 (quinze)
não houve a apresentação de conteúdos que justificassem a contratação de mão-deobra externa especializada que gerassem informações inovadoras, considerando que
em todos os trabalhos as bibliografias pesquisadas foram de materiais produzidos pela
própria Unidade (manuais, cartilhas, regimento interno), sistemas coorporativos (SIGA,
ORACLE BI, SIOP), sem a possibilidade de agregar conhecimentos inovadores.
Nesse sentido, o Manual de Contratação de Consultores da CGU, entende que:
“Dessa forma, entende-se que a contratação de pessoal por intermédio de
contratos de prestação de serviços de consultoria para o desenvolvimento de
atividades rotineiras do projeto ou típicas do órgão ou entidade executora,
com a existência de subordinação jurídica a este, consiste em falha grave, na
medida em que se constitui em ato não permitido pela legislação vigente, o
que, inclusive, já foi objeto de apreciação judicial, que deu origem ao Termo
de Ajustamento de Conduta entre a União e o Ministério Público do Trabalho
em decorrência da Ação Civil Pública nº 1044/2001.”

A citada Ação Civil Pública nº 1044/2001 foi instaurada para apurar, dentre outras
irregularidades, “a contratação de bolsistas e consultores, pelo Ministério da Saúde, por
meio de organismos internacionais”. O documento apresenta como exemplos de
práticas ilegais nos serviços de consultoria o acesso a sistemas sensíveis que contém
informações sigilosas e de acesso restrito a servidor que, no caso da Funasa, seriam o
Sistema Integrado de Gerenciamento de Ações/SIGA e o Oracle Business Intelligence,
ambos citados como referências de pesquisas nas contratações de consultores
analisadas.
Ademais, da análise do Regimento Interno da Unidade, os produtos esperados definidos
nos Termos de Referência caracterizaram-se como atividades próprias da
Administração.
O detalhamento com análise exaustiva e comparação entre o mérito dos produtos
entregues e as unidades da Funasa e suas competências relacionadas constam no Anexo
I do presente Relatório.

2.3 Ausência de comprovação da utilidade de produtos
contratados de quinze consultores, os quais custaram ao erário
o montante de R$ 1.266.380,00.
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Conforme entendimento da Controladoria-Geral da União, exarada no Manual de
Contratação de Consultores, na Questão 2, os trabalhos desenvolvidos deverão
proporcionar a:
“promoção de aquisição, mudança ou evolução no conhecimento das práticas
institucionais, precisando para tanto de uma perspectiva e abordagem
externa, independente ou detentora de notória e nova competência. Nesse
ponto, cabe ressaltar o caráter imprescindível de inovação do produto e a
vinculação temporária do consultor junto ao órgão executor do projeto, com
início e fim de suas atividades perfeitamente definidos.”

Para que sejam úteis, os produtos deverão apresentar resultados imprescindíveis para
as atividades da Instituição, bem como conhecimentos especializados e técnicos
ignorados pela maioria dos seus servidores, de modo a justificar as contratações.
Desta forma, com vistas a comprovar a utilidade dos produtos para as áreas técnicas
demandantes, solicitou-se esclarecimentos à Unidade sobre a aplicabilidade dos
trabalhos. As respostas apresentadas reforçaram o entendimento de contratação de
consultores externos para a realização de atividades comuns das Unidades,
considerando que a Funasa somente informou, de modo geral, que os produtos
possibilitaram:
1. A padronização e consolidação de normativos legais e de documentos internos
da Unidade (fluxos, instrumentos de acompanhamento, histórico de ações e
programas, resultados de execuções orçamentárias e financeiras, competências
da Unidade).
2. Compilação de documentos existentes na Funasa para publicação.
3. Avaliação de eventos realizados pela Unidade (feedback) e realização de
seminários.
4. Levantamento, mapeamento e gerenciamento de dados extraídos dos sistemas
internos (SIGA, Oracle BI).
Salienta-se que, em que pese a solicitação de apresentação de evidências sobre a
efetividade dos produtos, a Unidade somente prestou os esclarecimentos acima
narrados, não encaminhando nenhuma evidência documental.
Nesse sentido, não restou comprovado de que forma os produtos foram proveitosos
para a Entidade, considerando tratarem-se de temas rotineiros e comuns da Funasa,
muito embora tenha sido dispendido R$ 1.266.380,00 a tais consultores.

2.4 Contratação de consultores com vínculo parental com
servidores da Fundação no montante de R$ 330.000,00.
Com vistas a apurar possíveis direcionamentos nas contratações, foram realizadas
pesquisas nos sistemas SIAPE e RAIS de todos os consultores selecionados pela
OPAS/MS, no exercício 2018, para elaboração dos produtos definidos nos Termos de
Referências.
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Dessa forma, observou-se a existência de consultores com vínculos de parentesco com
servidores da Entidade, afrontando o Princípio Constitucional da Moralidade, conforme
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 2.661-5 MA, proferida pelo Supremo
Tribunal Federal (STF):
“O princípio da moralidade administrativa – enquanto valor constitucional
revestido de caráter ético-jurídico – condiciona a legitimidade e a validade
dos atos estatais.
A atividade estatal, qualquer que seja o domínio institucional de sua
incidência, está necessariamente subordinada à observância de parâmetros
ético-jurídicos que se refletem na consagração constitucional do princípio da
moralidade administrativa. Esse postulado fundamental, que rege a atuação
do poder público, confere substância e dá expressão a uma pauta de valores
éticos sobre os quais se funda a ordem positiva do Estado.
O princípio constitucional da moralidade administrativa, ao impor limitações
ao exercício do poder estatal, legitima o controle jurisdicional de todos os atos
do Poder Público que transgridam os valores éticos que devem pautar o
comportamento dos agentes e órgãos governamentais.”

Desta forma, foram apuradas quatro contratações na situação relatada, conforme:
CONTRATO
CON1800002704
CON1800005277

CPF
***.292.081**
***.594.511**

CON18***.106.60100007810
**
CON18***.045.021000113203
**
Fonte: SIAPE E RAIS.

VÍNCULOS DE
PARENTESCO
Sobrinha do servidor de
CPF: ***.917.027-**
Filha da servidora de
CPF: ***.492.581-**

Valor Contratado
(R$)
79.200,00

Esposa do servidor de
CPF: ***.386.342-**
Filho da servidora de
CPF:***.419.991-**

96.800,00

66.000,00

88.000,00

LOTAÇÃO DO
SERVIDOR
DENSP
DAS
3
–
Coordenadora da
Coordenação
de
Prestação de Contas
DENSP
Assessoria
DENSP

do

Logo, os direcionamentos nas contratações caracterizaram infringência ao o art. 5º, § 1º
do Decreto nº 5.151/2004:
“§ 1º A seleção observará os princípios da legalidade, impessoalidade,
publicidade, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, bem como a
programação orçamentária e financeira constante do instrumento de
cooperação técnica internacional.”

E ao art. 37, I da Constituição Federal:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
(...)”

Em relação aos produtos do consultor de CPF: ***.594.511-**, verificou-se que, além
de suas atividades coincidirem com competências regimentais do Departamento de
Engenharia de Saúde Pública, os produtos entregues caracterizaram-se por reproduções
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de documentos de domínio da Funasa, sem agregação de qualquer conhecimento
técnico: reprodução de artigos do Regimento Interno (Produto 1); reprodução de dados
do SIOP (Produto 2); reprodução de dados do relatório de gestão e
conceitos/classificações do Orçamento Público (Produto 3); e resumo dos produtos
anteriores (Produto 4).
Da mesma forma, evidenciou-se que os produtos entregues pelo consultor de CPF:
***.106.601-** não apresentam qualquer conteúdo técnico que caracterize agregação
de conhecimento à Instituição e considerou-se que os trabalhos poderiam ser realizados
por servidores da própria Funasa, por não exigir qualificação técnica especializada
externa.
Quanto aos produtos dos outros dois consultores, não foi possível realizar avaliação
dado que a Funasa apresentou a documentação solicitada para análise após o prazo
estipulado pela equipe de auditoria.
Desta forma, verificou-se que o instrumento de consultoria foi utilizado para realização
de atividades típicas da administração e, no caso, com favorecimento de pessoas com
vínculos com servidores da Funasa. A esse respeito, ressalta-se que os vínculos de
parentesco são claros (filhos, cônjuge, sobrinho), de modo que não há como se alegar
desconhecimento da questão.

2.5 Produtos entregues pelos Consultores com utilização da
literalidade de textos disponíveis na Internet, sem menção à
fonte consultada, configurando plágio, no intuito de comprovar
a prestação do serviço.
O objetivo deste item foi demonstrar a confluência entre os produtos desenvolvidos
pelos consultores e os dados disponíveis na internet, com vista a evidenciar o ineditismo
das conclusões apresentadas à Instituição.
Ressalta-se que esta análise se restringiu ao apresentado nos campos Resultados e
Considerações Finais, considerando que esses conteúdos devem proporcionar maior
entrega da percepção e experiência do Consultor; portanto, espera-se a ausência ou
baixa confluência entre estes achados e outros dados disponibilizados na internet.
Inicialmente, as análises foram realizadas por meio do Sistema Plagius – Detector de
Plágio - versão 2.4.28, que auxilia na avaliação de trabalhos científicos, evidenciando as
seguintes informações: a) trechos suspeitos e suas fontes; b) endereços correlacionados
e o percentual de semelhança com o texto avaliado; e c) percentual de suspeitas de
plágio no texto e indicadores de qualidade da análise.
Frisa-se que o sistema escolhido é utilizado por diversas instituições públicas e privadas,
de âmbito Estadual e Federal em todo o país1, para a análise de pesquisas acadêmicas.

1

USP (http://www.workshop.sibi.usp.br/relatorios/Lista_softwares_prevencao_plagio.pdf)
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Nesse sentido, foram utilizados os seguintes parâmetros de configuração, com o viés de
proporcionar maior prudência às análises:
i.
ii.
iii.

Profundidade da análise: 10 (Máxima) - Número de vezes que o documento
será analisado;
Velocidade da análise: 0 (Mínima) – Pesquisa mais segura, mais demorada,
produzindo melhores resultados; e
Verificação dos resultados: “6” – Número de palavras consecutivas iguais
para considerar suspeito.
Figura 1: Configuração do sistema para análise prévia dos textos examinados.

Fonte: Sistema Plagius – Detector de Plágio 2.4.28

Após o resultado prévio do Sistema, a equipe de auditoria realizou segunda análise, com
viés qualitativo, para a verificação individualizada dos dados levantados pelo sistema.
Dessa maneira, buscou-se eliminar da avaliação os trechos considerados
equivocadamente suspeitos, como, por exemplo, menções à legislação vigente; citações
no texto com fonte primária estabelecida pelo autor, dentre outras.

UnB (http://periodicos.unb.br/index.php/patryter/verificacaodeplagio)
UERJ (http://www.rsirius.uerj.br/novo/index.php/servicos/suporte-a-pesquisa/deteccao-de-plagio)
PUC (https://www.pucsp.br/suporte/ferramentas-para-deteccao-de-plagio)
UFMG (https://pq.arq.ufmg.br/2017/01/04/antiplagiarismo/)
UFMA (http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/interespaco/about/editorialPolicies)
UCB (https://portalrevistas.ucb.br/index.php/RCEUCB/about/editorialPolicies)
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O resultado das análises está expresso na tabela a seguir.
Tabela 1: Análise dos textos de Resultados e Considerações Finais dos trabalhos apresentados pelos
consultores à Funasa
Análise dos
Análise das
Número
Resultados
Considerações Finais
Consultor
do Produto
(%)a
(%)a
1
2,23
0
2
53,65
0
***.073.211-**
3
13,42
17,35
4
8,50
0
5
0
0
1
0
0
2
0
11,42
***.599.951-**
3
0
81,10
4
0
0
5
0
0
1
0
5,60
2
0
1,26
***.189.241-**
3
0
0
4
21,65
0
5
0
6,51
1
0
0
2
0
0
***.461.116-**
3
11,43
0
4
24,02
0
5
94,61
0
1
0
0
2
0
0
não consta Resultados no
***.365.785-**
3
produto entregue à
32,60
Funasa
4
0
0
1
0
0
2
0
0
***.046.006-**
3
0
0
4
0
0
1
0
0
***.110.126-**
2
0
0
3
0
0
1
0
0
2
0
0
***.890.511-**
3
0
0
4
0
0
5
0
0
1
29,38
4,14
2
29,32
4,14
***.678.791-**
3
15,88
0
4
22,97
5,99
5
77,22
7,73
▲
1
0
2
0
3,63
***.937.311-**
▲
3
0
4
0
0
1
não avaliado
não avaliado
***.143.391-**
2
não avaliado
não avaliado
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***.140.021-**

***.919.401-**

***.594.511-**

***.047.201-**

***.106.601-**

3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4

não avaliado
não avaliado
24,30
16,18
19,27
0
0
*
*
*
*
não avaliado
66,66
0
6,26
0
0
0
0

não avaliado
não avaliado
6,23
68,52
13,05
0
0
*
*
*
*
não avaliado
21,85
13,04
0
0
0
0
0

1
2
3
4

0
0
0
0

0
0
0
0

a – Percentual de trechos analisados com confirmação de identidade com outros textos de diversas bases de dados na rede mundial
de computadores.

▲ - o documento apresenta vários dados tabelados não sendo possível analisar o conteúdo por meio da
metodologia utilizada nesta auditoria.
* - o Consultor reproduziu o mesmo produto nas diversas regiões do País, obtendo o mesmo resultado e
consideração final. Portanto, não há o que ser analisado textualmente nos produtos 2 a 5.
Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria

Os percentuais com confirmação de identidade com outros textos, de diversas bases de
dados da internet, foram estabelecidos por meio da ponderação entre a porcentagem
de texto com suspeitas e a porcentagem de confirmações realizadas. Ou seja, caso o
texto do produto fosse considerado pelo sistema Plagius como 50% suspeito na internet
e 50% confirmado, o percentil total expresso na Tabela 1 foi o de 25%.
Para esta avaliação, considerou-se que os percentuais superiores a 10% são críticos, uma
vez que, conforme exposto anteriormente, as análises foram efetuadas nos campos
Resultados e Considerações Finais, que, em tese, deveriam evidenciar a percepção e
experiência do Consultor.
Os produtos indicados na Tabela 1 como não avaliados foram aqueles que consignaram
Resultados e/ou Considerações Finais com pouco desenvolvimento textual, não
apresentando discussões consideráveis para análise. Esses produtos inviabilizaram, pelo
escasso número de palavras utilizados, a análise da confluência entre a capacidade
argumentativa dos consultores e as bases de dados verificadas.
As análises demonstram que, dos 16 consultores selecionados por amostra, 9 utilizaram
da literalidade de textos disponíveis na Internet em pelo menos 1 produto entregue,
sem realizar qualquer menção à fonte utilizada, se apropriando dos conteúdos como se
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o tivessem desenvolvidos para a formulação dos Resultados e das Considerações finais
dos produtos.
Por sua vez, os produtos de um consultor foram reproduções de um mesmo projeto nas
diversas regiões do País; e os produtos de outro não foram passíveis de avaliação,
considerando o baixo desenvolvimento textual elaborado.
Por fim, ressalta-se que não foram analisados os fragmentos textuais que compunham
os tópicos Introdução, Objeto, Objetivos, Justificativa, Desenvolvimento.
Desta forma, conclui-se que todo o processo de contratação de consultores está eivado
de irregularidades, iniciando pela interpretação restrita e equivocada da legislação
aplicável ao tema, passando pela ausência de justificativa para realização da contratação
e resultando na contratação de consultores para execução de atividades previstas
regimentalmente pela Funasa, sem caráter inovador, de baixa qualidade e/ou plagiados.
Além disso, evidenciou-se que não restou comprovada a utilidade dos produtos objeto
da contratação e a ocorrência de contratação de consultores com vínculo parental com
servidores da Fundação, muito embora tenha sido dispendido R$ 1.358.380,00 com os
consultores constantes da amostra analisada.

3. Avaliação da gestão de compras e contratações: gestão dos
contratos de patrocínio
Com o objetivo de avaliar a gestão dos contratos de patrocínio celebrados pela Funasa,
especificamente a regularidade da celebração, execução e prestação de contas, bem
como a adequação dos normativos internos que regem a matéria, foram analisados os
Contratos abaixo descritos, referentes à Patrocínios realizados pela Fundação, que
equivalem a 92% do total gasto pela unidade, no exercício 2018, nesta modalidade.
Tabela 2: Contratos analisados
Contrato

Empresa Beneficiária

CNPJ

R$

24/2018

Associação Brasileira da
Infraestrutura e Indústria de Base –
ABDIB

60.954.161/0001-46

2.000.000,00

39/2018

W.L.S Produções de Vídeos Ltda

04.473.548/0001-00

250.000,00

44/2018

Associação Nacional dos Serviços
Municipais de Saneamento –
ASSEMAE

20.057.071/0001-38

450.000,00

Total

2.700.000,00

Fonte: Elaborado pela equipe de Auditoria.

A partir das análises efetuadas, foram observadas as seguintes impropriedades:

3.1 Ausência de verificação do atendimento dos objetivos
propostos pelo patrocínio.
Inicialmente, foi verificada a apresentação de documentação comprobatória pelo
Patrocinado. No entanto, não foi observada qualquer análise da Funasa para a
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verificação do alcance dos objetivos propostos nos contratos firmados com as
Instituições.
Nesse sentido, a não verificação dos objetivos contraria o estabelecido na Instrução
Normativa SECOM-PR Nº 9 de 19 de dezembro de 2014, em seu artigo 33, a qual
estabelece que:
“Art. 33. Cabe ao patrocinador verificar o alcance dos objetivos de
comunicação do patrocínio.
Parágrafo único. A avaliação de resultados poderá ser efetuada por meio de
pesquisas, enquetes, relatórios gerenciais e controles sistematizados, entre
outras formas de aferição.” (grifo nosso)

Da análise dos relatórios de prestação de contas elaborados pela Funasa, não foi possível
identificar avaliação realizada pela Entidade que trate dos resultados indicados pelos
patrocinados.
Portanto, não há como verificar se os produtos dispostos nos patrocínios firmados em
2018, bem como as contrapartidas executadas pelos beneficiários, atingiram os
objetivos esperados, segundo análise da unidade; visto que não há avaliação da
prestação de contas com a finalidade de verificar se os objetivos foram atingidos pelo
patrocínio.

3.2 Falhas na Análise dos Patrocínios no Sistema de Controle de
Ações de Comunicação (Sisac)
Foi apresentado à equipe de auditoria documento extraído do Sistema de
Controle de Ações de Comunicação (Sisac), no qual é exibida avaliação sobre os possíveis
resultados obtidos em cada evento patrocinado.
Nessa avaliação, o agente público deve responder alguns questionamentos realizados
automaticamente pelo Sistema, nos quais são indicados uma valoração com score da
ação entre zero e cinco, bem como campo para justificativa do score aplicado.
Cumpre ressaltar que o documento encaminhado se trata de arquivo PDF, que, segundo
o Gestor, foi extraído diretamente do Sistema, sendo apresentado como dado de
validação do patrocínio.
Por sua vez, não foi verificado qualquer controle de autoria do documento apresentado,
bem como sua validação por meio de assinatura original ou eletrônica, identificando o
agente público autor da avaliação em questão, ou quem possa ter convalidado a
avaliação realizada.
As questões apresentadas pelo Sistema são as relacionadas abaixo 2.
(1) Como é avaliada na ação de patrocínio a relação custo/benefício?
(2) Houve alinhamento da ação patrocinada com as Políticas/Diretrizes/Normas
do patrocinador?
(3) Os objetivos de comunicação foram atendidos junto ao público alvo?
(7) A experiência com a inciativa patrocinada aponta para renovação?
2

Numeração dos itens conforme documentação encaminhada pela Funasa.
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(5) O patrocinado cumpriu prazos e as cláusulas contratuais?
(6) As questões de responsabilidade sócio ambientais foram contempladas na
ação de patrocínio?
(4) As qualidades das contrapartidas atenderam o proposto?
Nesse contexto, constatou-se que as avaliações foram realizadas, em média, após 414
dias do encerramento dos eventos indicados, ou seja, cerca de 14 meses após a efetiva
execução dos patrocínios, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 3 – Prazo entre a finalização do evento e a avaliação do Gestor no Sisac.

Evento Patrocinado

8º Fórum Mundial da Água
1º Conexidades – Encontro
Nacional de Parceiros Públicos e
Privados
48º Congresso Nacional de
Saneamento da Assemae

Meses entre
a finalização
do evento e
a avaliação
do Gestor

Data da
finalização
do evento

Data da
avaliação no
Sisac

Dias entre a
finalização do
evento e a
avaliação do
Gestor

23/03/2018

10/07/2019

447

15,67

12/05/2018

07/05/2019

306

11,83

31/05/2019

10/07/2019

405

13,31

414

13,60

Média
Fonte: Elaborado pela equipe de Auditoria.

Cabe destacar que duas avaliações foram realizadas após a apresentação da Solicitação
de Auditoria. Assim, caso não houvesse a demanda da equipe de auditoria, o prazo para
realização da avaliação ainda poderia ter sido maior.
Além disso, foram identificadas fragilidades nas justificativas registradas pelo gestor,
que embasaram a pontuação emitida, como observado a seguir:
Figura 2 - Avaliação Sisac – 8º Fórum Mundial da Água

Fonte: Relatório Sisac.

Da análise das 18 contrapartidas pactuadas no âmbito deste Contrato, foram
observadas ausência de três. Dessa forma, observa-se que 16,66% das contrapartidas
pactuadas não foram contempladas, conforme apresentado a seguir:
a)
Ausência da Logo da Funasa no site oficial
(http://8.worldwaterforum.org/pt-br/organizadores-e-apoiadores) 3;

3

do

evento

Acesso realizado em 11/04/2019.
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b)
e
c)
o evento.
evento 4;

Ausência da Logo da Funasa em parte dos banners de sinalização do
Ausência da Logo da Funasa nos mailings encaminhados para promover

Dessa maneira, observa-se que, apesar destas impropriedades verificadas, a avaliação
oferecida pelos gestores considerou que 100% dos aspectos previstos nos 18 itens do
contrato foram atendidos, já que a nota atribuída foi considerada cinco (pontuação
máxima).
Por sua vez, durante a avaliação do 48º Congresso Nacional de Saneamento da Assemae,
não foi possível determinar em que data foram entregues os materiais previstos para o
evento.
Na prestação de contas encaminhada pelo beneficiário, houve exemplificação do
material que deveria estar disponível aos participantes. Porém, conforme consta na
justificativa apresentada no item “1” da avaliação, os materiais não estavam disponíveis
aos organizadores na data prevista.
Figura 3 - Avaliação Sisac – 48º Congresso Nacional de Saneamento da Assemae.

Fonte: Relatório Sisac.

Entretanto, pode-se observar que o item 4, “as qualidades das contrapartidas
atenderam o proposto?” foi qualificado como 4,0 (Elevado), tendo sido apresentada a
seguinte justificativa: “Sim, os materiais entregues atenderam às expectativas”.
Dessa forma, observa-se que a avaliação do item 4 se contradiz com a informação do
item superior, visto que os materiais não foram entregues em virtude da greve dos
caminhoneiros ocorrida exatamente no período do evento. Ou seja, os participantes não

4

Imagem fornecida pelo beneficiário em sua prestação de contas.
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tiveram acesso ao conteúdo e, por esse motivo, não há condições de avaliar sua
qualidade.
Assim, conclui-se que a análise da avaliação realizada pela Funasa, acerca dos
patrocínios firmados, possui um prazo longo para a sua finalização, o que certamente
prejudica a precisão na análise dos eventos.
Além disso, o documento cumpre apenas o rito burocrático do processo de validação
dos patrocínios, visto que seu conteúdo não retrata com fidelidade as falhas ocorridas
na execução dos patrocínios, considerando a existência de contradições entre as
diversas justificativas do gestor na avaliação efetuada.
Considerando o exposto, conclui-se que o instrumento formal elaborado não tem a
capacidade de evidenciar com propriedade que os recursos dispensados foram
efetivamente gastos na aplicação do objeto pactuado.

4. Avaliação do cumprimento parcial ou total pela UJ das
Determinações e Recomendações expedidas pelo TCU.
Com o objetivo de aferir e informar o atendimento aos Acórdãos proferidos pelo
Tribunal de Contas da União (TCU), no exercício de 2018, dirigidos à Funasa e com
determinação expressa para o acompanhamento de seu cumprimento pela CGU, foi
realizada consulta ao sítio eletrônico da Corte de Contas Federal.
Como resultado, não foram identificados acórdãos proferidos com determinação
expressa para o acompanhamento pela CGU do cumprimento das
recomendações/determinações neles contidos pertinentes à Funasa/DF.

5.

Avaliação do cumprimento das recomendações da CGU

Com base nas informações registradas no Plano de Providências Permanente,
relativamente às recomendações emitidas para a Entidade em ações de controle
realizadas anteriormente, verificou-se a existência de 07 (sete) recomendações
atendidas e apenas 01 (uma) com status de “Em Análise” nesta Controladoria.
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RECOMENDAÇÕES
1- Apurar responsabilidade dos agentes que deram causa às irregularidades relativas à
contratação de serviços de consultoria.
Achados n° 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5
2- Implementar rotina, como requisito para conclusão do processo seletivo, de
exigência de declaração emitida pelo Consultor a ser contratado, confirmando a
ausência de vínculos com os servidores da Fundação.
Achado n° 2.4
3- Realizar verificação interna com o intuito de identificar a existência de outros
Consultores com vínculos de parentesco com os servidores da Fundação.
Achado n° 2.4
4- Adotar medidas administrativas para a devolução dos recursos pagos referentes aos
produtos em que houve caso de confirmação de plágios acima de 10%, na análise dos
Resultados ou nas Considerações Finais.
Achado n° 2.5
5- Avaliar a adequação dos produtos para os quais o percentual de plágio não foi possível
de ser verificado, adotando as medidas administrativas para a devolução dos
recursos pagos aos Consultores, quando a inadequação do produto entregue for
constatada.
Achado n° 2.5
7- Estabelecer parâmetros quantitativos e qualitativos para a avaliação do alcance dos
objetivos dos patrocínios realizados pela Funasa, além das oferecidas pelo Sisac –
Sistema de Controle de Ações de Comunicação.
Achados n° 3.1 e 3.2
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CONCLUSÃO
Os exames realizados indicaram as seguintes conclusões detalhadas por item da Ata do
escopo de auditoria.
a) Conformidade das peças
A Unidade elaborou as peças a ela atribuídas. Foram observadas impropriedades
formais na apresentação do Relatório de Gestão, que não comprometeram a prestação
de contas. Além disso, o gestor encaminhou manifestação com o intuito complementar
a apresentação das informações.
b) Avaliação da contratação de consultoria internacional
Os problemas encontrados demonstram impropriedades nas contratações de
Consultores, considerando: a ausência de levantamentos prévios com vistas a verificar
a possibilidade da execução dos trabalhos por servidores da Instituição; a baixa
complexidade dos produtos entregues, caracterizados por atividades típicas do Órgão;
a contratação de parentes de servidores da Funasa e a seleção recorrente dos mesmos
consultores, seja pelo mal dimensionamento ou desnecessidade dos serviços contratos,
seja pela inobservância ao princípios da moralidade e impessoalidade Administrativa.
c)

Avaliação da gestão dos contratos de patrocínio

Os problemas encontrados demonstram que não existem ferramentas de avaliação
adequadas para constatar o atingimento dos objetivos propostos em cada um dos
patrocínios analisados. Não houve também a observação dos aspectos legais e/ou
infralegais para o estabelecimento de contratos e de pagamentos para os serviços
prestados.
d) Atendimento às determinações/recomendações do TCU
Não foram identificados acórdãos proferidos com determinação expressa para o
acompanhamento pela CGU do cumprimento das recomendações/determinações neles
contidos, referentes aos exercícios de 2014 e 2017, em consulta ao sítio do TCU.
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ANEXOS
I – COMPARAÇÃO ENTRE O PRODUTOS DISPONIBILIZADOS E AS
COMPETÊNCIAS DAS UNIDADES DA FUNASA RELACIONADAS
1. CON18-00002021
•
•
•
•
•

Produto 01 (Documento Técnico contendo memória das ações da Funasa
implantação do Projeto Salta-Z no ano de 2017).
Produto 02 (Documento Técnico contendo protocolo de atuação do apoio
Controle da qualidade da Água para consumo humano no Projeto Salta-Z)
Produto 03 (Documento Técnico contendo proposta de Guia Metodológico
Acompanhamento e Avaliação da Salta-Z).
Produto 04 (Documento Técnico contendo resultado da Aplicação
Metodologia de Acompanhamento e Avaliação da Salta-Z).
Produto 05 (Documento Técnico contendo Memória das Ações da Funasa
implantação do Projeto Salta-Z no ano de 2018).

na
ao
de
da
na

Conforme o art. 80 do Regimento Interno da Funasa, compete à Coordenação de
Controle da Qualidade da Água para consumo humano (COGAC) “planejar, coordenar,
acompanhar e avaliar ações de apoio ao controle da qualidade da água para consumo
humano, conforme procedimentos e padrão de potabilidade estabelecidos pelo
Ministério da Saúde”.
Desta forma, entende-se que a implantação, desenvolvimento e acompanhamento do
Projeto Salta-Z é de responsabilidade e gerência da Coordenação. Aliado a isso, tem-se
que alguns dos produtos apresentados pelo consultor são reproduções de materiais
produzidos pela própria COGAC, por exemplo: Plano de Ação da Funasa - Projeto SaltaZ (produto 1); Guia Metodológico de Acompanhamento e Avaliação da Salta-Z (produto
3); documentos produzidos e encaminhados pelas SUEST’s (produto 4) e documentos
do Projeto SALTA-z, Plano de Ação da Funasa para o Projeto, Manual de Operação da
SALTA-z e Cartilha da SALTA-z para as Comunidades (produto 5).
Isto posto, e considerando os entendimentos exarados no Acórdão/TCU nº 1.339/2009,
acerca da execução de projetos de cooperação técnica, constatou-se que os produtos
entregues se caracterizaram por meras reproduções de documentos da própria Funasa,
trabalhos que poderiam ser realizados pelos próprios servidores da COCAG, ou seja, uma
atividade típica da Administração.
2. CON18-00003585
•

•

Produto 01 (Documento Técnico contendo o levantamento das atividades
finalísticas do Departamento de Engenharia de Saúde Pública e das Divisões de
Engenharia de Saúde Pública da Funasa, legalmente fundamentadas, possíveis
de serem terceirizadas).
Produto 02 (Documento Técnico contendo subsídios para a Procuradoria Federal
Especializada – Funasa abrir consulta aos órgãos de controle Externo, quanto a
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•

•

•

possibilidade da contratação de mão-de-obra terceirizada para execução de
atividades finalísticas identificadas no produto 01)
Produto 03 (Documento Técnico contendo subsídios para formalização de
Termos de Execução descentralizada, em conformidade com o Decreto nº 8.180,
de 30 de dezembro de 2013, visando o apoio às atividades de acompanhamento
e gerenciamento de obras contratadas pela Funasa).
Produto 04 (Documento Técnico contendo fundamentação legal que possibilite
a inclusão de etapas nos instrumentos de repasses celebrados pela Funasa, que
permitam aos convenentes/recebedores o gerenciamento e fiscalização dos
objetos pactuados.).
Produto 05 (Documento Técnico contendo levantamento legal com as
possibilidades de acréscimo aos valores pactuados por meio dos instrumentos
de repasses celebrados pela Funasa acima dos 25% permitidos pela Lei de
Licitações – Lei 8666, de 21 de junho de 1993, e as formas para efetuar a
contratações dos valores acrescidos).

Os produtos esperados definidos no Termo de Referência nº 150/2018 caracterizam-se
como atividade típica da Administração, haja vista tratarem de levantamento,
compilação e interpretação da legislação vigente, trabalhos que podem ser executados
pela Procuradoria Federal Especializada (PFE) da Funasa, conforme competências
definidas no Regimento da Instituição:
Art. 21. Compete à Coven:
(...)
II - pronunciar-se em consultas expedientes e questionamentos jurídicos
relativos a convênios, instrumentos congêneres e seus aditivos;
III - realizar estudos de temas jurídicos específicos de sua área de atuação, a
fim de uniformizar entendimentos no âmbito da Funasa;
IV - orientar os Procuradores Federais em exercício nas Suest nos assuntos
pertinentes a convênios, instrumentos congêneres e seus aditivos; e
V - executar outras atividades inerentes às suas atribuições, determinadas
pelo Procurador-Chefe.

3. CON18-00003354
•

•

Art. 22. Compete à Colca:
(...)
III - realizar estudos de temas jurídicos específicos de sua área de atuação a
fim de uniformizar entendimentos no âmbito da Funasa;
IV - orientar os Procuradores Federais em exercício nas Suest nos assuntos
pertinentes a licitações e contratos administrativos;
(...)”

Produto 01 (Documento Técnico contendo análise da execução orçamentária e
financeira dos projetos voltados à educação em Saúde Ambiental, objetivando
fornecer subsídios à Coordenação de Educação em Saúde Ambiental – COESA
para avaliação dos resultados entregues a sociedade).
Produto 02 (Documento Técnico contendo análise da execução orçamentária e
financeira dos projetos voltados ao apoio ao controle da qualidade da água para
consumo humano, objetivando fornecer subsídios à Coordenação de Controle da
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Qualidade da Água – COCAG para avaliação dos resultados entregues a
sociedade)
• Produto 03 (Documento Técnico contendo proposta de instrumentos de apoio
às Superintendências Estaduais da Funasa para o acompanhamento
orçamentário e financeiro dos projetos da área de saúde ambiental com o
objetivo de fortalecer eficiência na gestão dos recursos públicos aplicados pela
Fundação Nacional de Saúde).
• Produto 04 (Documento Técnico contendo análise e avaliação do desempenho
do Sistema Integrado de Gerenciamento da ação da Funasa enquanto
ferramenta da gestão dos projetos firmados entra a Funasa e empresas públicas
e privadas referente às ações da área de saúde ambiental).
• Produto 05 (Documento Técnico contendo proposta de oficina de trabalho para
auxiliar os técnicos dos Serviços de Saúde Ambiental – SESAM das
Superintendências Estaduais da Funasa – SUEST no monitoramento da execução
orçamentária e financeira dos projetos da área de saúde ambiental).
Quanto à execução dos Produtos 1, 2, 3 e 5, cujos objetos tiverem por escopo principal
análises das execuções orçamentárias e financeiras com vistas a apoiar a COESA, COGAC
e as SUEST, cita-se o que prevê o Regimento Interno da Instituição:
Art. 36. Compete à Cgofi:
I - coordenar a execução das atividades relativas à administração
orçamentária, financeira e contábil da Funasa;
II - atuar como gestor financeiro em nível central;
Art. 39. Compete ao Sepof:
I - consolidar, analisar e elaborar a programação dos recursos financeiros da
Funasa;
Art. 40. Compete à Coefi:
I - coordenar, analisar e acompanhar as atividades relativas à execução
orçamentária, financeira e contábil.

Observa-se que a Funasa possui Coordenações responsáveis pelo
acompanhamento e consolidação das execuções orçamentárias e financeiras dos seus
projetos, podendo, inclusive, realizar treinamentos junto as Unidades descentralizadas.
Desta forma, houve a contratação de consultor para execução de atividades
pertinentes à Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças/CGOFI. Aliado a isso, temse que as informações constantes nos produtos são informações extraídas do SICONV e
do Tesouro Gerencial.
Quanto ao produto 4, caberia à própria Funasa realizar levantamentos junto à
Coordenações e SUEST’s sobre a qualidade do Sistema Integrado de Gerenciamento da
Ação, buscando, inclusive, informações junto à Coordenação de Informática e
Desenvolvimento de Sistemas/COINF como Unidade responsável por “III - identificar
necessidades e propor melhorias dos sistemas de informação, bem como dos projetos de
informatização e modernização”, conforme art. 61 do Regimento Interno.
Ademais, os resultados apresentados no produto reproduzem conceitos e a
estrutura do orçamento público, informações constantes em bibliografias que tratam
do tema e nos sistemas organizacionais (SICONV, SIGA, SIOP).
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4. CON18-00007372
•

•

•

•

Produto 01 (Documento Técnico contendo análise da realização do I Congresso
Internacional de Engenharia de Saúde Pública e de Saúde Ambiental da Funasa –
CIESA – sob a ótica da legislação que rege as ações de saneamento e saúde
ambiental).
Produto 02 (Documento Técnico contendo a proposta da metodologia do projeto
para a realização do II Congresso Internacional de Engenharia de Saúde Pública
e de Saúde Ambiental da Funasa – II CIESA, com foco na promoção e
compartilhamento de experiências e tecnologias inovadoras entre países e
entidades promotoras da saúda ambiental e saneamento).
Produto 03 (Documento Técnico contendo o registro da construção do projeto
de Cooperação Técnica Internacional contendo os resultados das missões de
prospecção realizados e os objetivos estratégicos a serem alcançados pela
parceria internacional com o Instituto Politécnico de Milão - POLIMI).
Produto 04 (Documento Técnico contendo o desenvolvimento e a implantação
da parceria internacional com o Instituto Politécnico de Milão – POLIMI, visando
à divulgação interna da Fundação Nacional de Saúde – Funasa).

Os produtos 1 e 3 somente relatam eventos realizados no âmbito da Saúde Pública
(CIESA e POLIMI). Por sua vez, os produtos 2 e 4 apresentam propostas de metodologia
para a realização do II CIESA e Cursos de Formação em parceria o POLIMI.
Conforme o art. 65 do Regimento Interno, compete ao Departamento de Engenharia de
Saúde Pública/DENSP “propor ações de educação em saúde pública na área de
saneamento”.
Ademais, cabe ao Serviço de Apoio Administrativo/SERAD/DENSP “I - executar as
atividades de apoio administrativo que possibilitem o funcionamento das atividades do
Densp” (Art. 66, RI).
Desta forma, cabe ao DENSP e ao SERAD registrarem os fatos ocorridos no I CIESA e na
reunião junto ao POLIMI, não havendo justificativas técnicas para contratação de
profissional especializado para elaboração de atas de eventos e/ou reuniões.
Quanto à proposição de realização de seminários e cursos de formação, compete ao
Departamento, junto com as Coordenações, elaborar estratégias de realização dos
eventos, inclusive solicitando orientação à Coordenação de Seleção e Desenvolvimento
de Recursos Humanos (CODER) da própria Fundação, inserindo-os no Plano Anual de
Capacitação:
“Art. 58. Compete à Coder:
IV - coordenar a elaboração do Plano Anual de Capacitação, promover a sua
implementação, acompanhamento e avaliação”

Somando-se a isso, tem-se o entendimento do Ministério Público Federal/MPF exarado
no Inquérito Civil/IC nº 1.16.000.0001252/2015-25, de que:
“As atividades de assessoria, representação e assistência a eventos,
largamente desempenhadas pelos consultores para prestar serviços ao
Ministério da Saúde, não se enquadram nas hipóteses descritas pela

29

legislação, pois não podem ser considerada “produto” para os fins do art.
4º, §§ 1º e 2º, do Decreto 5151/2004, (...)”

5. CON18-00005277
•

•

•
•

Produto 01 (Documento Técnico contendo análise geral da finalidade e
competências institucionais e dos macroprocessos finalísticos do Departamento
de Engenharia de Saúde Pública - DENSP).
Produto 02 (Documento Técnico contendo descrição e análise técnica dos
programas temáticos – descritores, objetivos, abrangência, metas, indicadores –
desenvolvidos no DENSP).
Produto 03 (Documento Técnico contendo um diagnóstico do desempenho
orçamentário e operacional das ações do DENSP).
Produto 04 (Documento Técnico contendo a consolidação das informações
levantadas, com a finalidade de compor o relatório de gestão 2018 da Funasa).

Conforme o art. 65 do Regimento Interno da Funasa, compete ao Departamento de
Engenharia de Saúde Pública (DENSP), dentre outras:
“Art. 65. Ao Densp compete coordenar, planejar e supervisionar a execução
das atividades relativas a:
I - proposição de ações de educação em saúde pública na área de
saneamento;
II - formulação de planos e programas de saneamento e engenharia voltados
para a prevenção e o controle de doenças, em consonância com as políticas
públicas de saúde e saneamento;”

Às Coordenações-Gerais subordinadas ao Departamento cumpre participar e
acompanhar a elaboração das políticas públicas sob sua responsabilidade, bem como as
execuções dos programas e ações pertinentes, conforme arts. 67 ao 75 do RI.
Desta forma, não se vislumbrou justificativas plausíveis para a contratação de consultor
com vistas a realizar análises técnicas sobre as competências, finalidade e
programas/ações desenvolvidas pelo DENSP ou, ainda, diagnóstico orçamentário e
financeiro sobre o desempenho da Unidade, considerando que estes estudos são de
competência de cada área que detém o conhecimento técnico para o levantamento das
informações contratadas.
Por ser uma atividade típica da Administração, os produtos entregues pela consultora
caracterizaram-se por reproduções de documentos de domínio da Funasa, sem
agregação de qualquer conhecimento técnico: reprodução de artigos do Regimento
Interno (Produto 1); reprodução de dados do SIOP (Produto 2); reprodução de dados do
relatório de gestão e conceitos/classificações do Orçamento Público (Produto 3); e
resumo dos produtos anteriores (Produto 4).
6. CON18-00007810
• Produto 01 (Documento Técnico contendo metodologia de roteiro para a
publicação dos anais da Cooperação Técnica Internacional Sul-Sul Trilateral –
Projeto Etiópia).
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•

•

•

Produto 02 (Documento Técnico contendo proposta de questionário para os
órgãos brasileiros envolvidos na Cooperação Técnica Internacional Sul-Sul
Trilateral – Projeto Etiópia e consolidação dos documentos produzidos pelos
parceiros brasileiros).
Produto 03 (Documento Técnico contendo consolidação de produção fotográfica
dos anais da Cooperação Técnica Internacional Sul-Sul Trilateral – Projeto
Etiópia).
Produto 04 (Documento Técnico contendo a proposta da divulgação dos anais
da Cooperação Técnica Internacional Sul-Sul Trilateral – Projeto Etiópia).

Conforme o art. 14 do RI da Funasa, compete à Coordenação de Cooperação Técnica
Internacional (COTEC), dentre outras:
“I - promover, articular, orientar e acompanhar a interlocução que tenha por
interesse a cooperação técnica, científica e financeira com Organizações
Internacionais.”

Os produtos apresentados pela consultora consistiram na elaboração de publicação
sobre a Cooperação Técnica Trilateral Sul-Sul entre Brasil, Etiópia e Unicef (Produto 4).
Para confecção do material a contratada elaborou um detalhamento das fases da
metodologia para produção do material (produto 1); apresentou os documentos
produzidos durante as missões realizadas nos dois países e uma proposta de
questionário a ser encaminhado e respondido pelos parceiros (produto 2); e levantou
todas as fotografias produzidas durante a vigência do projeto (projeto 3).
Posto isto, verifica-se que os produtos entregues não apresentam qualquer conteúdo
técnico que caracterize uma agregação de conhecimento à Instituição, notadamente à
COTEC, considerando o eu dever de “orientar e coordenar a elaboração de programas,
projetos, ajustes e propostas de cooperação com Organizações Internacionais e com
países estrangeiros”.
Ademais, os trabalhos poderiam ser realizados por servidores da própria Coordenação
por não exigir nenhuma qualificação técnica especializada externa, haja vista tratarem
de temas/assuntos da alçada da COTEC e firmado pela própria Coordenação.
7. CON18-00014888
•

•

•

•

Produto 01 (Documento Técnico contendo informações e elementos
metodológicos e estruturais para planejamento, organização e realização de
Seminário Nacional do Programa Nacional de Saneamento Rural - PNSR).
Produto 02 (Documento Técnico contendo estruturação e metodologia para
realização de consulta pública do Programa Nacional de Saneamento Rural PNSR).
Produto 03 (Documento Técnico contendo consolidação e análise das
informações procedentes da consulta pública do Programa Nacional de
Saneamento Rural - PNSR).
Produto 04 (Documento Técnico contendo estruturação e metodologia para
posterior realização de seminários estaduais para apresentação e publicidade de
Programa Nacional de Saneamento Rural - PNSR).
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Os produtos 1 e 4 apresentam como resultados a definição do público de interesse do
seminário, propostas de roteiro e programação, modelos de convite e formulários
avaliativo dos eventos, ou seja, conteúdo que poderia ser desenvolvido pelo
Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP), considerando a sua
competência de “I - proposição de ações de educação em saúde pública na área de
saneamento” e a baixa complexidade do trabalho.
O produto 2 apresenta um manual de como realizar a consulta pública online, modos de
preenchimento do formulário e modelo do documento; e o 3, apresenta uma análise
dos resultados da consulta.
A partir das definições das competências no RI, conforme art. 67, verifica-se que os
trabalhos desenvolvidos pelo consultor são caracterizados como uma atividade típica da
Administração.
O planejamento e realização dos eventos poderiam ser programados pela CoordenaçãoGeral de Engenharia Sanitária (CGESA), Unidade detentora da competência de “III coordenar e acompanhar a implementação do Programa Nacional de Saneamento
Rural, em articulação com os órgãos afins”. A contratação de mão-de-obra externa e
especializada não se justifica para os produtos entregues.
8. CON18-00011656
•

•

•

Produto 01 (Documento Técnico contendo desenvolvimento de conteúdo Módulo – para capacitação de técnicos das Superintendências Estaduais e da
Presidência da Funasa sobre saneamento rural e o Programa Nacional de
Saneamento Rural - PNRS).
Produto 02 (Documento Técnico contendo identificação de atores
governamentais estaduais e regionais relacionados ao saneamento rural e
respectivos territórios de atuação, a fim de subsidiar a tomada de decisão sobre
a composição dos Fóruns previstos no PNSR).
Produto 03 (Documento Técnico contendo identificação de atores da sociedade
civil organizada relacionados ao saneamento rural e respectivos territórios de
atuação, a fim de subsidiar a tomada de decisão sobre a composição dos Fóruns
previstos no PNSR).

Os produtos apresentados não apresentam qualquer conhecimento inovador e notório
que justificasse a contratação de consultor externo, considerando tratar-se de
informações extraídas do próprio Programa, conforme fontes citadas.
A identificação de atores envolvidos no PNSR deveria ser de conhecimento da
Coordenação-Geral de Engenharia Sanitária (CGESA), Unidade detentora da
competência de “III - coordenar e acompanhar a implementação do Programa Nacional
de Saneamento Rural, em articulação com os órgãos afins”, conforme art. 67 do RI.
Desta forma, os trabalhos contratados não necessitariam ser executados por
profissional externo de notória especialidade, haja vista tratarem-se de conteúdos de
conhecimento da Unidade, responsável pela gestão do PNSR.
9. CON18-00007637
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•

•

•

Produto 01 (Documento Técnico contendo levantamento do histórico do 3º
Termo do Ajuste do 87º Termo de Cooperação Técnica Internacional – TC 87,
firmado entre a Funasa e a OPAS para publicação no sítio eletrônico da Funasa).
Produto 02 (Documento Técnico contendo proposta para divulgação do
levantamento da execução física do 3º Termo do Ajuste do TC 87, firmado no
período de 2016 a 2017 para publicação no sítio eletrônico da Funasa).
Produto 03 (Documento Técnico contendo proposta para divulgação do
levantamento da execução financeira do 3º Termo do Ajuste do TC 87, firmado
no período de 2016 a 2017 para publicação no sítio eletrônico da Funasa).
Produto
04
(Documento
Técnico
contendo
portfólio
de
oficinas/reuniões/capacitações do 87º Termo de Cooperação Técnica
Internacional - TC 87, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde - Funasa e a
Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS realizadas em 2016 e 2017, com
descritivo sobre os objetivos, público alvo, perfil dos participantes, abrangência
do evento com vistas a disseminar as informações junto ao público interno da
instituição e sociedade civil).

Considerando que os produtos apresentados apresentam um histórico sobre o 3º TA
do TC-87, envolvendo o planejamento, contratação e execução física-financeira do
projeto, não resta justificado a contratação de profissional altamente especializado
para simples levantamento de informações de responsabilidade da COTEC, como
gestora dos Termos de Cooperação Técnica Internacional, tendo por atribuições,
dentre outras:
“Art. 14. Compete à Cotec:
V - assegurar a manutenção institucional dos instrumentos legais, registros,
relatórios e de toda documentação relativos à negociação, execução e
avaliação dos planos de trabalho dos projetos de cooperação internacional da
Funasa.”

Ou seja, a guarda e conservação dos documentos utilizados pelo consultor para
elaboração dos produtos são de responsabilidade da Coordenação, razão pela qual, o
trabalho poderia ter sido executado por servidores da própria Unidade.
Aliado a isso, tem-se a contratação sucessiva da consultora (2016 a 2018) para execução
do mesmo produto, caracterizando contratação indireta de mão-de-obra, conforme:
PRODUTOS 2016

PRODUTOS 2017

PRODUTOS 2018
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Produto 1: Documento técnico
contendo levantamento do
histórico, dos objetivos e das
ações desenvolvidas no escopo
do 87° Termo de Cooperação
Técnica Internacional – TC 87-,
firmado entre a Fundação
Nacional de Saúde – Funasa e a
Organização Pan-Americana da
Saúde – OPAS – para publicação
no sítio eletrônico da FUNASA.
Produto 2: Documento técnico
contendo estudo sobre as
atividades desenvolvidas pelo TC
87, por eixo temático e por ação,
visando identificar o melhor
aproveitamento dos recursos
oriundos da cooperação para
disseminação de informações
junto aos gestores e servidores
da FUNASA (público interno).
Produto 3: Documento técnico
contendo
proposta
para
divulgação
do levantamento
financeiro do TC 87, no período
de 2014 A 2015, relacionando
as interfaces entre as ações de
Saúde Ambiental e Saneamento
Básico.
Produto 4: Documento técnico
contendo
portfólio
de
oficinas/reuniões/capacitações
do TC 87 realizadas em 2014 e
2015, com descritivo sobre os
objetivos, público alvo, perfil dos
participantes, abrangência do
evento com vistas a orientar e
disseminar as informações junto
ao público interno da instituição
e sociedade civil.

Produto 1: Documento técnico
contendo levantamento do
histórico, dos objetivos e das
ações desenvolvidas no 2°TA do
87° Termo de Cooperação
Técnica Internacional – TC 87-,
firmado entre a Fundação
Nacional de Saúde – Funasa e a
Organização Pan-Americana da
Saúde
–
OPAS.
Produto 2: Documento técnico
contendo estudo sobre as
atividades desenvolvidas pelo TC
87, relativas ao 2°TA, por eixo
temático e por ação, visando
identificar
o
melhor
aproveitamento dos recursos
oriundos da cooperação para
disseminação de informações
junto aos gestores e servidores
da
Funasa.
Produto 3: Documento técnico
contendo
proposta
para
divulgação
do levantamento
financeiro do 2° TA do TC 87,
no
período
de
2016,
relacionando as interfaces entre
as ações de Saúde Ambiental e
Básico.
Saneamento
Produto 4: Documento técnico
contendo
portfólio
de
oficinas/reuniões/capacitações,
referentes ao 2° TA do TC 87,
realizadas em 2016, com
descritivo sobre os objetivos,
público
alvo,
perfil
dos
participantes, abrangência do
evento com vistas a orientar e
disseminar as informações junto
ao público interno da instituição
e sociedade civil.

Produto 01: Documento Técnico
contendo levantamento do
histórico do 3º Termo do Ajuste
do 87º Termo de Cooperação
Técnica Internacional – TC 87,
firmado entre a Funasa e a OPAS
para
publicação
no
sítio
eletrônico
da
Funasa.
Produto 02: Documento Técnico
contendo
proposta
para
divulgação do levantamento da
execução física do 3º Termo do
Ajuste do TC 87, firmado no
período de 2016 a 2017 para
publicação no sítio eletrônico da
Funasa.
Produto 03: Documento Técnico
contendo
proposta
para
divulgação do levantamento da
execução financeira do 3º Termo
do Ajuste do TC 87, firmado no
período de 2016 a 2017 para
publicação no sítio eletrônico da
Funasa.
Produto 04: Documento Técnico
contendo
portfólio
de
oficinas/reuniões/capacitações
do 87º Termo de Cooperação
Técnica Internacional - TC 87,
firmado entre a Fundação
Nacional de Saúde - Funasa e a
Organização Pan-Americana da
Saúde - OPAS realizadas em 2016
e 2017, com descritivo sobre os
objetivos, público alvo, perfil dos
participantes, abrangência do
evento com vistas a disseminar as
informações junto ao público
interno
da
instituição
e
sociedade civil.

Nesse contexto, o art. 4°, § 9º do Decreto nº 5.151/2044, determina que “Os consultores
desempenharão suas atividades de forma temporária e sem subordinação jurídica.”
•

•

10. CON18-00009878
Produto 01 (Documento Técnico contendo sistematização da legislação de
saneamento e saúde ambiental vigente, com a finalidade de subsidiar a
construção de um programa de capacitação institucional).
Produto 02 (Documento Técnico contendo proposta de programa de capacitação
institucional continuada em legislação relativa à saneamento e saúde ambiental,
para subsidiar a atuação das equipes técnicas da Presidência e das
Superintendências Estaduais da Funasa).
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•

•

Produto 03 (Documento Técnico contendo proposta de oficina teórico/prática
em legislação voltada ao saneamento e saúde ambiental, junto às equipes
técnicas dos municípios atendidos com ações da Funasa).
Produto 04 (Documento Técnico contendo nota técnica sobre legislação
pertinente a atualização de recursos provenientes de emendas parlamentares
individuais e coletivas para as ações de saúde ambiental).

Não se vislumbra nos produtos entregues qualquer informação que agregue
conhecimentos aos servidores da Saúde Ambiental, tampouco, justificativas técnicas
para a contratação de consultor externo especializado e de notória capacidade para
compilar a legislação e propor oficinas de treinamento pertinente ao tema de
saneamento e saúde ambiental, uma vez que cabe caberia ao DESAM “a formulação e
implementação de ações de promoção e proteção à saúde ambiental, em consonância
com a política do Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental” (RI, art. 76).
Ademais, a Coordenação de Seleção e Desenvolvimento de Recursos Humanos (CODER)
(RI, art. 58) é competente para emitir orientações sobre o planejamento e execução de
oficinas de treinamento, inserindo-as nos Planos de Capacitação Anual das Unidades.
Quanto à atividade de sistematização da legislação de saneamento e saúde ambiental,
determina o Regimento Interno:
“Art. 82. Compete à Cogae:
I - planejar, coordenar e executar projetos e ações estratégicas de saúde
ambiental, de forma a apoiar Estados, Municípios e Distrito Federal, em
situação de risco à saúde, na área de competência da Funasa;
II - articular com órgãos dos setores da saúde, saneamento, meio ambiente e
recursos hídricos, das três esferas de governo, para a promoção de ações de
saúde ambiental”

Se é de competência da Coordenação de Gestão de Ações Estratégicas de Saúde
Ambiental (COGEA) gerir e articular com os atores governamentais as ações estratégicas
de saúde ambiental, conclui-se que os servidores da Unidade detêm conhecimento
técnico mínimo que lhes permita realizar um levantamento sobre a legislação aplicada
ao tema, bem como identificar os principais pontos críticos do programa de modo a
propor oficinas/seminários/treinamentos junto à Superintendências Regionais e demais
interessados.
Quanto a elaboração de nota técnica sobre a legislação referente a atualização de
recursos oriundos de emendas parlamentares, na ausência de algum servidor
capacitado para levantar a informação no próprio DESAM, o setor poderia solicitar
informações à Procuradoria Federal Especializada (PFE), considerando o art. 19, II do
Regimento Interno:
“Art. 19. À PFE, na qualidade de órgão executor da Procuradoria-Geral
Federal, compete:
II - exercer atividades de consultoria e assessoramento jurídico aos órgãos e
unidades descentralizadas da Funasa, aplicando-se, no que couber, o disposto
no art. 11 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993.”

11. CON18-00012803
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•
•
•
•

Produto 01 (Documento Técnico contendo o levantamento do acervo/legado das
iniciativas/propostas/projetos/ações relacionadas à gestão da informação em
saneamento no âmbito da Funasa e seus distintos processos mapeados).
Produto 02 (Documento Técnico contendo o levantamento das informações e
dados dos sistemas e dos bancos de dados no âmbito do DENSP – Departamento
de Engenharia de Saúde Pública).
Produto 03 (Documento Técnico contendo o levantamento dos modelos de
arquitetura de sistemas de informações no âmbito do DENSP – Departamento
de Engenharia de Saúde Pública).
Produto 04 (Documento Técnico contendo o levantamento da tempestividade
dos dados inseridos nos atuais sistemas de informações geradas pelo DENSP).

Inicialmente, cita-se que nas figuras (tabelas, gráficos, planilhas, etc.) dos produtos 1, 2
e 3 não constam as fontes pesquisadas.
Quanto à pertinência da contratação, conforme as competências do DENSP definidas no
Regimento Interno, verifica-se que os trabalhos desenvolvidos pelo consultor poderiam
ter sido realizados por servidores do Departamento responsáveis pelo
acompanhamento das execuções dos planos/programas da Saúde Pública em conjunto
com a equipe da Coordenação de Informática e Desenvolvimento de Sistemas/COINF,
Unidade responsável por “I - elaborar, implementar e implantar soluções e sistemas
informatizados” (art. 61, RI).
Aliado a isso, tem-se a ausência de caracterização da atividade como complexa que
demandasse a contratação de especialista com notória especialização nos temas
tratados.
•
•
•
•

•

12. CON18-00002984
Produto 01 (Documento Técnico contendo estudo de materiais sustentáveis e de
pré-projetos da construção de abrigo para as unidades móveis de tratamento de
água – UMTA, das Suest).
Produto 02 (Documento Técnico contendo proposta de termo de referência para
a execução do abrigo para as Unidades Móveis de Tratamento de Água – UMTA,
das SUEST)
Produto 03 (Documento Técnico contendo estudo situacional qualitativo dos
laboratórios de controle da água das SUEST).
Produto 04 (Documento Técnico contendo estudo da necessidade de melhorias
e reformulações dos laboratórios de controle de qualidade da água das SUEST,
com a finalidade de atender aos padrões de biossegurança e construção
sustentável).
Produto 05 (Documento Técnico contendo estudo de viabilidade técnica da
implementação das melhorias e reformulações identificadas para os laboratórios
de controle de qualidade da água das SUEST).

As Superintendências Estaduais da Funasa – SUEST – possuem em sua estrutura a
Divisão de Engenharia de Saúde Pública (DIESP) que tem como competências, dentre
outras:
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“Art. 84. Compete à Diesp:
III - apoiar e supervisionar estudos e pesquisas tecnológicas na área de
saneamento e edificações de Saúde Pública;
IV - analisar projetos de saneamento e edificações de Saúde Pública; e
V - acompanhar e supervisionar obras realizadas com transferência de recursos
da Funasa”

Considerando que cabe a DIESP analisar os projetos de saneamento e edificações,
acompanhá-los e supervisioná-los, a Divisão teria a capacidade de apresentar estudos
sobre as principais dificuldades verificadas nos laboratórios de controle de qualidade da
água, propondo, inclusive, ações de melhorias decorrentes dos estudos e pesquisas
tecnológicas.
Quanto à elaboração do Termo de Referência (produto 2), a Seção de Avaliação e
Acompanhamento (SACAV), como Unidade responsável por “acompanhar e avaliar as
atividades de elaboração de projetos, enfocando custos e concepções técnicas” (art. 86,
II), poderia atuar junto a Procuradoria Federal Especializada/PFE de forma a obter
orientações sobre a elaboração do documento, visto que à PFE cabe “exercer atividades
de consultoria e assessoramento jurídico aos órgãos e unidades descentralizadas da
Funasa, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 11 da Lei Complementar nº 73,
de 10 de fevereiro de 1993.” (RI, art. 19, II)
13. CON18-000013133
Produto 01 (Relatório Técnico com levantamento e tratamento de dados do
Sistema de Informação de Gerenciamento de Ações – SIGA, que possibilite a
estimativa de população atendida com a ação de abastecimento de água da
Funasa, no período de 2013 a 2015).
• Produto 02 (Relatório Técnico apresentando a estimativa de déficit de
investimentos relativos a abastecimento de água nas regiões Norte, Nordeste,
Centro-Oeste, Sul e Sudeste, com abrangência nacional, de 2013 a 2015, com
base nos dados de IBGE).
• Produto 03 (Relatório Técnico apresentando a estimativa de oferta e demanda
de água, por tipo de manancial de abastecimento, para localidades que
receberam apoio financeiro da FUNASA até o ano de 2015, nessa ação
orçamentária).
• Produto 04 (Relatório Técnico apresentando sugestões de Critérios de
Classificação para Priorização e Seleção de Propostas apresentadas nos
Programas e Ações da Funasa em Abastecimento de Água, com base nos dados
apresentados em relatório técnico relativos ao período de 2013 a 2015 e de
forma regionalizada (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste), de acordo
com as metas previstas no Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB).
•

Os produtos 01, 02 e 03 são constituídos por informações extraídas do sistema SIGA da
Funasa, do site do IBGE e do Ministério das Cidades. Nesse contexto, o trabalho
realizado pelo Consultor nos três produtos foi:
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1. Extrair do SIGA projetos para sistemas de abastecimento de água entre 2013 e
2015;
2. Extrair do SIGA a situação atual e porcentagem de execução projetos para
sistemas de abastecimento de água entre 2013 e 2015;
3. Buscou, no IBGE, a população dos municípios beneficiados, estimados para 2017;
4. Extrair no SIGA a quantidade de ligações domiciliares por município beneficiado;
5. Extrair no SIGA a estimativa da quantidade de habitantes diretamente atendidas
pelas ligações domiciliares por municípios beneficiados.
6. Apresentar a quantidade total de domicílios no Brasil e em suas grandes regiões
nos anos de 2013, 2014 e 2015 (informação retirada do site do IBGE);
7. Apresentar a quantidade da população do Brasil e em suas grandes regiões nos
anos de 2013. 2014 e 2015(informação retirada do site do IBGE);
8. Apresentar a quantidade de domicílios atendidos com água no Brasil e em suas
grandes regiões nos anos de 2013. 2014 e 2015 (informação retirada do site do
IBGE);
9. Apresentar a quantidade de domicílios não atendidos com água no Brasil e em
suas grandes regiões nos anos de 2013, 2014 e 2015 (informação retirada do site
do IBGE);
10. Apresentar os Gastos desembolsados para abastecimento de água nos anos de
2013, 2014 e 2015 (Ministério das Cidades)
11. Apresentar os gastos per capta desembolsados para abastecimento de água nos
anos de 2013 2014 e 2015 (Ministério das Cidades).
12. Extrair do SIGA os municípios que receberam apoio financeiro da Funasa, por
região do Brasil, a situação e percentual de execução dos projetos apoiados, o
tipo de manancial para cada projeto e a população beneficiada.
13. Sumarizar o total da população dos municípios beneficiados e o total da
população que foi atendida pelos projetos, gerando uma porcentagem de oferta
sobre demanda. Inclusive na sumarização o consultor efetuou cálculos
equivocados na totalização da população beneficiada (chamada de demanda
pelo consultor).
O Produto 04 deveria apresentar um relatório técnico com sugestões de critérios de
classificação e seleção para priorização e seleção de propostas apresentadas nos
programas e ações da Funasa em abastecimento de água, com base nos dados
apresentados em relatórios técnico relativos ao período de 2013 a 2015 e de forma
regionalizada (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste), de acordo com as metas
previstas no Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB).
O consultor apresenta sugestões de critérios de classificação de prioridade para apoio
financeiro para projetos com abastecimento de água bastante discrepantes com o
previsto no PLANSAB do Ministério das Cidades, inclusive com erro substancial (levandose em conta que o percentual dos recursos financeiros destinado pelo consultor para a
região Sul foi de 3,4%) na própria sugestão de critério (distribuição percentual),
conforme quadro abaixo:

Norte

PLANSAB

SUGERIDO PELO CONSULTOR

11%

43%
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Nordeste

23%

33%

Sudeste

38%

7%

Sul

19%

3,4%

Centro-Oeste

10%

10,8%

100%

97,20%

Total

Por fim, informa-se que a Funasa não apresentou evidências da utilidade dos produtos
desenvolvidos pelo consultor, principalmente a utilização dos critérios sugeridos
(Produto 04).
14. CON18-000012787
• Produto 01 (Relatório Técnico com levantamento e tratamento de dados do
Sistema de Informação de Gerenciamento de Ações – SIGA, que possibilitasse a
estimativa de população atendida com a ação de abastecimento de água da
Funasa, no período de 2010 a 2012).
• Produto 02 (relatório técnico apresentando a estimativa de déficit de
investimentos relativos a abastecimento de água nas regiões Norte, Nordeste,
Centro-Oeste, Sul e Sudeste, com abrangência nacional, de 2010 a 2012, com
base nos dados de IBGE).
• Produto 03 (Não foi apresentado à equipe de auditoria).
• Produto 04 (relatório técnico com sugestão de critérios de classificação para
priorização e seleção de propostas apresentadas nos programas e ações da
FUNASA em abastecimento de água, com base nos dados apresentados em
relatório técnico relativos ao período de 2010 a 2012 e de forma regionalizada
(Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste), de acordo com as metas
previstas no Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB).
Os produtos 01 e 02 (o produto 3 não foi apresentado à equipe de auditoria) são
constituídos por informações extraídas do sistema SIGA da Funasa, do site do IBGE e do
Ministério das Cidades, da mesma forma do que o apresentado pelo Consultor
anteriormente analisado.
O trabalho realizado nos dois produtos foi:
1. Extrair do SIGA Quantidade de projetos por região, estado para o ano 2010, 2011
e 2012;
2. Extrair do SIGA quantidade de projetos por instrumento de repasse em 2010,
2011 e 2012;
3. Extrair do SIGA situação atual dos projetos em 2010, 2011 e 2012;
4. Extrair do SIGA município dos projetos e a quantidade de pessoas beneficiadas e
atendidas em 2010, 2011 e 2012;
5. Extrair do SIGA a situação atual e porcentagem de execução projetos para
sistemas de abastecimento de água entre 2013 e 2015;
6. Buscar no site do IBGE, a população dos municípios beneficiados, estimados para
2017;
7. Extrair no SIGA a quantidade de ligações domiciliares por município beneficiado;
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8. Extrair no SIGA a estimativa da quantidade de habitantes diretamente atendidas
pelas ligações domiciliares por municípios beneficiados.
9. Apresentar a quantidade total de domicílios no Brasil e em suas grandes regiões
nos anos de 2010, 2011 e 2012 (informação retirada do site do IBGE);
10. Apresentar a quantidade de domicílios e população atendida por abastecimento
de água nas regiões do Brasil no período de 2010 a 2102 (informação retirada do
site do IBGE);
11. Apresentar a quantidade de população atendida com água no Brasil e em suas
grandes regiões nos anos de 2010, 2011 e 2012. (informação retirada do site do
IBGE);
12. Apresentar a Quantidade de domicílios não atendidos com água no Brasil e em
suas grandes regiões nos anos de 2010, 2011 e 2012. (informação retirada do
site do IBGE);
13. Apresentar a quantidade da população não atendida com água no Brasil e em
suas grandes regiões nos anos de 2010, 2011 e 2012.
14. Gastos comprometidos e desembolsados para saneamento básico nos anos de
2010, 2011 e 2012 (extraídos do Ministério das Cidades).
15. Apresentar os Gastos comprometidos e desembolsados para abastecimento de
água nos anos de 2010, 2011 e 2012. (extraídos do Ministério das Cidades).
16. Gastos per capta comprometidos e desembolsados para abastecimento de água
nos anos de 2010, 2011 e 2012 (extraídos do Ministério das Cidades).
O Produto 04 deveria apresentar um relatório técnico com sugestão de critérios de
classificação para priorização e seleção de propostas apresentadas nos programas e
ações da FUNASA em abastecimento de água, com base nos dados apresentados em
relatório técnico relativos ao período de 2010 a 2012 e de forma regionalizada (Norte,
Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste), de acordo com as metas previstas no Plano
Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB). Produto idêntico ao executado no contrato
CON18-000013133 (consultor ***.937.311-**), inclusive os critérios de classificação
para priorização do apoio financeiro da Funasa sugeridos, diferenciando-se apenas o
período objeto da análise.
O consultor apresentou sugestões de critérios de classificação de prioridade para apoio
financeiro para projetos com abastecimento de água bastante discrepantes com o
previsto no PLANSAB do Ministério das Cidades, conforme quadro abaixo:
PLANSAB – Necessidades de
Investimentos em Abastecimento de
Água Potável 2013 a 2033

DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
2013 a 2033 SUGERIDA PELO CONSULTOR

Norte

9,89%

43,40%

Nordeste

23,26%

34,00%

Sudeste

38,42%

7,50%

Sul

19,89%

3,80%

Centro-Oeste

9,53%

11,30%

Total

100%

100,00%
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Por fim, informa-se que a Funasa não apresentou evidências da utilidade dos produtos
desenvolvidos pelo consultor, principalmente a utilização dos critérios sugeridos
(Produto 04).
15. CON18-00002704
• Produto 01 (Documento Técnico contendo análise quanto às condutas técnicas
voltadas as ações que se relacionam ao fomento das ações de educação em
saúde ambiental).
• Produto 02 (Documento técnico contendo proposta de oficina regional para
análise/discussão, formulação de estratégias de atuação e de avaliação do
Programa de Fomento as ações de educação em saúde ambiental).
• Produto 03 (Documento técnico contendo proposta sistematizada de
orientações sobre o fomento, etapas de formulação de propostas e descrição do
passo a passo para cadastramento pelos gestores municipais).
• Produto 04 (Documento técnico contendo proposta de instrumento para coleta
de dados acerca da percepção dos chefes da área de saúde ambiental das SUEST
sobre o fomento as ações de educação em saúde ambiental).
Inicialmente, cita-se que o art. 76 do Regimento Interno da Instituição, define como
competência do Departamento de Saúde Ambiental (DESAM), dentre outras:
“Art. 76. Ao Desam, em seu âmbito de atuação, compete planejar, coordenar,
supervisionar e monitorar a execução das atividades relativas:
III - ao apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de saúde
ambiental.”

O desenvolvimento dos estudos e pesquisas na área de saúde ambiental é atribuição da
Coordenação de Educação em Saúde Ambiental (COESA), conforme art. 79 do RI,
especificamente o inciso I, que cita: “formular diretrizes e implementar ações de
educação em saúde ambiental, visando à promoção da saúde, participação e controle
social, em consonância com os princípios e diretrizes da Política Nacional de Promoção
da Saúde.”
Ou seja, elaborar planos e/ou projetos visando a implementação e divulgação de ações
de saúde ambiental é uma atividade típica do Órgão, incluindo-se o levantamento de
informações internas junto às SUEST e demais colaboradores.
Quanto às informações apresentadas nos produtos da consultora, trataram-se de meras
reproduções de dados internos da própria FUNASA, conforme descrito no campo
“Metodologia” de todos os trabalhos entregues pela contratada. Não havendo qualquer
especialização ou inovação nos resultados.
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II – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA
Por meio do Oficio nº 54/20019/AUDIT/FUNASA/PRESI-FUNASA, de 19/09/20019, a
unidade apresentou manifestação referente aos fatos apresentados no Relatório
Preliminar n° 201900430, conforme:
“1. Avaliação da Conformidade das peças.
Em que pese a temática de conformidade das peças não ter sido objeto de apontamentos pela
equipe da CGU, foi suscitado a ausência de informações que deveriam constar do Relatório de
Gestão da Funasa, exercício 2018, a saber:
- Na mensagem do dirigente máximo não consta resumo dos principais
resultados frente aos seus objetivos;
- Ausência de informações quanto à avaliação dos reflexos da desoneração da
folha de pagamento nos contratos com a Administração Pública;
- Ausência de informações quanto aos principais riscos e sua vinculação aos
objetivos estratégicos:
- Gestão de custos - ausência de informações quanto às estimativas por área
de atuação ou por programa governamental.
De forma a enfatizar o conteúdo já exposto no Relatório de Gestão 2018 quanto aos principais
resultados obtidos pela Funasa frente aos seus objetivos, mencionamos o capítulo 2 (Resultados
da Gestão) do referido relatório. Oportuno elucidar que em virtude da nova gestão estar à frente
desta Autarquia a partir do exercício de 2019, os principais resultados estão retratados nas
mensagens dos diretores das áreas finalísticas, os quais integraram a gestão do exercício de
2018.
Quanto aos reflexos da desoneração da folha de pagamento nos contratos celebrados pela
Funasa com empresas beneficiários, cabe esclarecer que no exercício de 2018 nenhum dos
contratos firmados se enquadravam na possibilidade de desoneração da folha de pagamento,
não causando qualquer impacto nesse sentido. Ademais, dentre os conteúdos exigidos pelo TCU
acerca do Relatório de Gestão/2018 não se observou dispositivo prevendo a inserção de tal
informação.
Tendo em vista o assunto pertinente à Gestão de Riscos da Funasa, cumpre destacar que a
Funasa aprovou em de 22 de agosto de 2018 a sua Política de Gestão de Riscos (Portaria nº 5180
- SEI nº 0568394) em atendimento ao art. 23 da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU
nº1/2016. Considerando que o art. 19 do Decreto nº 9203/2017 determinou a instituição do
Programa de Integridade pelos órgão e entidades da administração pública, cujo um dos eixos
de estruturação é baseado em análise, avaliação e gestão dos riscos associados ao tema da
integridade, a Funasa aguardou a finalização da Política de Gestão de Riscos para orientar os
trabalhos voltados ao levantamento de medidas necessárias para estruturação e fortalecimento
das instâncias de integridade por meio de uma abordagem baseada em gestão de riscos. Ao final
de dezembro, a Funasa Institui o Programa de Integridade da Funasa - FUNASA+ÍNTEGRA
(Portaria nº 7682, de 21 de dezembro de 2018 - SEI nº 0899028), cuja estruturação se daria por
meio de um Plano de Integridade, aprovado após o fim do exercício de 2018 (Portaria nº 2654,
de 27 de março de 2019 - SEI nº 1118321).
O exposto acima se coaduna com o que foi apresentado no item que trata sobre Principais Riscos
e Medidas de Tratamento Associadas do Relatório de Gestão da Funasa - 2018 (SEI nº 1126153),
conforme destacado abaixo:
“Desafios e Próximos Passos: a Funasa ainda está em um estágio inicial de aplicação das
ferramentas e técnicas de gestão de riscos. O primeiro ciclo de gerenciamento de riscos,
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relacionado à Integridade, será finalizado durante o ano de 2019 (grifo nosso); após isso, o
Subcomitê irá trabalhar com os riscos relacionados a processos, de acordo com a priorização
determinada pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles; este, por fim, tem como desafio a
aplicação da análise de riscos estratégicos como ferramenta de tomada de decisão”.
Face ao exposto, com a finalidade de garantir a aderência aos normativos, a Funasa em 2018
envidou esforços com a finalidade de instituir sua Política de Gestão de Riscos e iniciou o seu
primeiro ciclo de gerenciamento de riscos contemplando a categoria de riscos relacionados à
integridade, cujo resultado se deu em 2019 com a aprovação do Plano de Integridade da
Fundação Nacional de Saúde para o período 2019-2021.
Por fim, no tocante à gestão de custos, informamos que foi autuado o Processo nº
25100.016.171/2018-91 para tratar do assunto, sendo publicada a Portaria nº 4874, de 5 de
junho de 2019, publicada no Boletim de Serviço de Pessoal nº 28, em 8 de julho de 2019, que
instituiu Grupo Técnico de Gestão de Informações de Custos - GTCUSTOS para implantação de
Sistema de Apuração de Custos no âmbito da Funasa, a qual foi incluída no Escritório de
Monitoramento de Projetos, conforme Documento de Proposta de Projeto – DPP, (SEI 1391234).

2. Avaliação do processo de contratação de consultoria internacional.
A equipe de auditoria da CGU adotou como critério para fundamentação de seus achados, os
dispositivos do Decreto nº 5.151/2004, inicialmente, torna-se imperioso esclarecer que o projeto
celebrado entre Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e a OPAS (Termo de Cooperação 87) não
é regido pelo Decreto 5.151/2004, o qual trata de Cooperação Recebida, apenas o observa.
A cooperação firmada entre a Funasa e a OPAS segue regramento disciplinado por decreto
específico, a saber o Decreto nº 3.594, de 8 de setembro de 2000. Em verdade, todas as
cooperações firmadas pelo Governo da República Federativa do Brasil com a OPAS devem
observar este normativo.
Outro ponto nodal não considerado refere-se à modalidade que rege o referido instrumento, não
estando sob a égide de Execução Nacional e sim sob a regência da modalidade de Cooperação
Assistida, devido ao relevante tema que é o desenvolvimento da saúde pública.
Nesse condão, ressalta-se a necessidade de que seja utilizado pela CGU como critério para
análise os dispositivos do Decreto nº 3.594, de 8 de setembro de 2000.
2.1 Ausência de justificativa sobre a necessidade de contratação de dezesseis consultores
externos especializados no montante de R$ 1.328.380,00.
Para oferecer um melhor entendimento aos questionamentos constante deste achado de
auditoria, cabe aqui detalhar a estratégia da parceria com a OPAS e como a Funasa faz a gestão
dos seus projetos de cooperação técnica internacionais.
No ano de 2014, quando através do crescimento das demandas e da insuficiência de força de
trabalho com qualificação técnica específica para o atendimento das exigências que estão sob a
esfera de responsabilidade da Funasa, para cumprimento da sua missão institucional, tomou-se
a decisão de recorrer a instrumentos de cooperação com organismos internacionais detentores
de expertises, conhecimento e experiências, dentro das atribuições que são regimentalmente
afetas à Funasa, fato que ensejou o Projeto TC 87 - Territórios Saudáveis e Sustentáveis por meio
de ações de Saúde Ambiental, com vistas à promoção e à proteção da saúde e o cumprimento
das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), firmado com Organização Panamericana da Saúde (OPAS).
O TC em tela dispõe de um arcabouço de documentos (Anexo I – mídia digital) que sustentam
sua gestão, a saber:
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a) O Marco Legal considerado nos projetos vigentes;
b) As diretrizes para o desenvolvimento da Cooperação técnica multilateral;
c) A metodologia utilizada na gestão para o planejamento do projeto, como a
Matriz Lógica, os Planos de Trabalhos Semestrais (PTS), Termo de referência (TR)
e Relatórios Técnicos Gerenciais do projeto.
O Marco lógico pode ser entendido como um instrumento de planejamento onde são
identificadas as deficiências, para as quais são definidos objetivos saneadores e apontados os
resultados esperados dessas intervenções.
Por sua vez, as diretrizes para o desenvolvimento retratam características precípuas de uma
parceria de cooperação técnica, quais sejam:
- O apoio, desde a construção da metodologia até o monitoramento e avaliação;
- As capacitações e intercâmbios técnicos, a exemplo de seminários, oficinas técnicas e de
trabalho, reuniões, rodas de conversa e encontros. Essa contribuição é fundamental para o
fortalecimento das ações finalísticas e estratégicas da instituição.
Ademais, o TC 87 segue as permissões da cooperação internacional definidas no Manual da
Agência Brasileira de Cooperação (ABC) do Ministério das Relações Exteriores (MRE), em que
“uma das vertentes da Cooperação para o Desenvolvimento, pode ser caracterizada como
uma intervenção temporária destinada a promover mudanças qualitativas e/ou estruturais
em um dado contexto socioeconômico de forma a sanar ou minimizar problemas específicos
identificados naquele âmbito, bem como para explorar oportunidades e novos paradigmas de
desenvolvimento. A materialização dessas mudanças dá-se por meio do desenvolvimento de
capacidades de instituições/entidades e de indivíduos. Essa capacitação, por sua vez, poderá
direcionar-se à apropriação de conhecimentos por segmentos da população e ao
aperfeiçoamento da ação finalística de instituições públicas e entidades privadas, bem como
a intervenções de desenvolvimento em áreas geográficas pré-determinadas (esses três níveis
a serem doravante denominados “beneficiários”).
Em complemento a esse planejamento é definido uma metodologia, sendo que a utilizada no TC
87 adota os instrumentos da Matriz Lógica, Planos de Trabalhos Semestrais (PTS), Termo de
Referência (TR) e Relatórios Técnicos Gerenciais do projeto. Como forma de corroborar a
pertinência desses instrumentos de planejamento afetos à essa cooperação (justificativa do
projeto, cronograma de desembolso, Termos de ajustes, minuta do Termo de cooperação, matriz
lógica e estratégias de implementação), vale salientar que eles passam por uma análise crítica
pela Procuradoria Federal Especializada da Funasa e como supervisão ministerial pela Secretaria
Executiva do Ministério da Saúde, órgão este que detém a competência para monitorar as ações
de cooperação técnica internacional de suas Unidades Vinculadas.
Dessa forma, tem-se que a metodologia adotada pela Funasa visando verificar periodicamente
os resultados alcançados com a cooperação decorrem desses instrumentos de gestão.
A Matriz Lógica (ML), também conhecida como Quadro Lógico (QL) é uma abordagem de
planejamento de programas e projetos com o propósito de sanar ineficiências no planejamento,
na elaboração e no monitoramento dos projetos de desenvolvimento fomentados por
instituições internacionais. É um dos instrumentos de planejamento mais difundidos entre
agências internacionais de desenvolvimento. (Fonte: ABC, AGÊNCIA BRASILEIRA DE
COOPERAÇÃO. Diretrizes para o desenvolvimento da cooperação técnica Internacional
multilateral e bilateral. Brasília: Agência Brasileira de Cooperação, 2005. 38)
A abordagem ML é desenvolvida durante a etapa de planejamento e detalhamento do Projeto
ou Programa e é avaliada e atualizada, durante a sua implantação, com os devidos registros e
justificativas. Trata-se de um enfoque sistêmico e visual que funciona como uma ferramenta
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orientadora na elaboração, execução e avaliação de projetos. Por ser concebida de forma
participativa, promove o envolvimento e o comprometimento dos atores desde a concepção do
projeto, incentiva-os a considerar as relações entre os recursos disponíveis, as atividades
planejadas e resultados desejados.
Parte da lógica de que todos os aspectos em um projeto estão relacionados e podem ser
analisados em termos de causa-efeito. Para que um projeto atinja a finalidade a que se propõe
é necessário que os resultados obtidos espelhem seus propósitos. Por sua vez, esses resultados
só serão obtidos se os produtos identificados, fruto das atividades desenvolvidas, estiverem de
acordo com o planejado. As atividades só serão realizadas se bem dimensionadas e com os
insumos necessários.
Posto isso, cabe esclarecer que a Funasa coordenou a construção da Matriz Lógica do projeto,
de forma participativa entre suas áreas finalísticas, considerando elementos como a
caracterização do problema, a definição da finalidade e propósito do projeto, a identificação dos
beneficiários, a definição de objetivos e resultados, definição de indicadores ou metas e
pressupostos, adequação de estratégias, definição de orçamento, sustentabilidade e riscos do
projeto.
Como se trata de uma cooperação multilateral com a OPAS, a construção do instrumento de
planejamento foi regida pelo Manual de Normas e Orientações para a Cooperação Técnica
Internacional com a OPAS/OMS. Esse Manual é o normativo balizador para elaboração dos
instrumentos de gestão da cooperação com a OPAS.
Oportuno mencionar que o referido Manual foi elaborado de forma deliberativa entre o
Ministério da Saúde e suas vinculadas e a Organização Pan-americana de saúde, conforme
mostra a ficha catalográfica da publicação (Anexo I – mídia digital). É importante ainda
mencionar que esse manual segue os princípios da administração pública, porém de forma
adaptada aos princípios do Organismo internacional.
Ato contínuo, o Termo de Referência é o documento utilizado como instrumento de execução do
projeto. Nesse documento estão contidas todas as informações necessárias para o
desenvolvimento do Produto que se pretende desenvolver, nele estão discriminadas os objetivos
estratégicos e os resultados esperados a serem alcançados. A elaboração do Termo de
Referência é de competência da Funasa, pois esse é o instrumento inicial para a execução das
ações definidas na Matriz Lógica.
Reiteramos que como se trata de uma parceria multilateral com a OPAS, os Termos de
referências obedecem às diretrizes do Manual de Normas e Orientações para a Cooperação
Técnica Internacional com a OPAS/OMS.
É importante ainda frisar que esse manual segue os princípios da administração pública, porém
de forma adaptada aos princípios do Organismo internacional, superando dessa forma o
questionamento feito pela CGU acerca dos elementos a serem considerados nos Termos de
Referência:
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Fonte: Páginas 06 e 07 do Relatório Preliminar nº 201900430/17 (SEI 1465771)
Por sua vez, o Plano de Trabalho Semestral é o instrumento de acompanhamento e progresso do
projeto em que são identificadas as demandas oriundas das áreas técnicas e estratégicas para
implementação das atividades propostas. A etapa posterior é a elaboração do Termo de
Referência (TR), instrumento de execução do projeto, que contextualiza a necessidade e define
os parâmetros e as coordenadas gerais para a formulação do conteúdo dos produtos a serem
elaborados para o cumprimento às ações, metas e atividades programadas no Plano de
Trabalho.
Cabe ressaltar que a contratação de produtos se coloca como indispensável, inclusive para o
atendimento aos casos em que mesmo havendo a competência e pessoal do órgão para
elaboração do produto, a Unidade aloca sua capacidade operacional em temas prioritários,
valendo-se de consultores para realização dos produtos, é o que se observa no Manual de
Contratação de Consultores da CGU (questão 13), que prevê como legal e legitimamente justa
as seguintes situações:
(...) a) inexistência de competências que são essenciais para os trabalhos; b)
falta de disponibilidade de competências para realizar o trabalho (ainda que
existam), em virtude de alocação dos servidores (que detêm a competência) a
outras atividades prioritárias e; c) necessidade intrínseca do “olhar externo” ao
órgão, para execução das atividades e entrega do produto pretendido. Nestas
três situações, o órgão executor deve munir-se dos argumentos e evidências
suficientes para a contratação pretendida.
Para fechar um ciclo de gestão eficiente do projeto, periodicamente elabora-se o documento
denominado Relatório Técnico, sendo esse o instrumento de avaliação do projeto, que avalia
quais resultados foram alcançados, como também verifica o impacto dos produtos contratados
no projeto.
Os projetos de cooperação técnica internacional são dinâmicos e precisam acompanhar também
as mudanças estratégicas do órgão. Pensando nessa característica de adequação das atividades
a serem desenvolvidas, com o cuidado de não impactar negativamente nos resultados a serem
alcançados, utilizamos o Plano de trabalho semestral (PTS) - para, de forma conjunta com as
áreas finalísticas, readequar, ou ratificar as atividades que serão estrategicamente
desenvolvidas por semestre. Aliado ao aspecto dinâmico do projeto, o PTS é a ferramenta de
acompanhamento que mostra a execução física e financeira do projeto de forma detalhada.
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Portanto, vale destacar que todas as demandas de contratação de consultoria além de
decorrerem de amplo planejamento, consubstanciados pelos instrumentos acima mencionados,
são necessárias para dar continuidade à execução do projeto. Portanto as áreas técnicas
recebem o documento técnico denominado “Produto” como resultado dos estudos solicitados
para desenvolver o projeto.
A Funasa identifica o Produto a ser desenvolvido e envia a sua demanda para a OPAS por meio
do Termo de Referência. O Organismo faz uma seleção para contratar profissional que tenha o
perfil adequado para a elaboração do Produto, conforme descrito no Termo de Referência.
Quando os consultores são contratados para elaborar os Produtos, a Funasa disponibiliza o seu
acervo documental e o seu parque computacional, e ainda outras estruturas institucionais para
que o consultor tenha condições de realizar as suas pesquisas e entrevistas necessárias para o
desenvolvimento dos seus Produtos. Nessa seara, é fundamental, para um bom desenvolvimento
do trabalho, em algumas situações, que o consultor esteja inserido no ambiente institucional
para que suas análises estejam dentro de um contexto real, dessa forma seus Produtos são
melhor aproveitados pelos gestores.
Entendemos que essa integração e as trocas de experiências exitosas entre os consultores e as
equipes da Funasa contribuem para um Produto de qualidade. Ainda temos que considerar e
autorizar o acesso desses técnicos aos sistemas de gestão da Funasa, pois muitos relatórios são
parte da bibliografia dos produtos.
Pensando em inibir Produtos com baixa satisfação para as áreas técnicas da Funasa e ainda
pensando em ter uma avaliação mais aprofundada dos Produtos entregues, Funasa passou a
avaliar os produtos de forma escalonada, de acordo com o objetivo estratégico de cada
contratação, levando em consideração a complexidade dos Produtos.
Logo, reforçamos o fato de que cada produto elaborado compõe o respectivo resultado esperado
do projeto, sendo analisado tecnicamente pela área técnica demandante, também pela OPAS e
validado pela Secretaria Executiva do MS.
Após validação do Ministério da Saúde o documento é publicado no Sítio eletrônico da
Organização Pan-americana da Saúde (vide link abaixo), mostrando de forma transparente
como os recursos técnicos e financeiros do projeto contribuíram para a promoção de saúde e
para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimentos Sustentáveis – ODS:
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&view=download&alias=1822rt-tc87-2sem2018-070319&category_slug=relatorios-tecnicos-2018-1&Itemid=965
Diante de todo o contexto apresentado, cabe esclarecer que o questionamento formulado pela
CGU, onde se alude à ausência de “estudo técnico que avaliasse a necessidade de demanda da
Fundação, a fim de atestar a indispensabilidade da contratação e justificar sua realização”, não
pode prosperar, pois os produtos entregues pelos consultores decorrem dessa metodologia de
planejamento, sendo avaliados tecnicamente desde a sua concepção pela área técnica da
Funasa, pela OPAS e validado pela Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Ademais, o
crescimento das demandas e das exigências, são por si só a justificativa que enseja a necessidade
do firmamento de parcerias como estratégia de alcance da missão institucional da Funasa e o
atendimento das demandas sob sua esfera de responsabilidade.
2.2 Contratação de consultores externos para execução de atividades típicas da Entidade,
ocasionando pagamento no montante de R$ 1.266.380,00.
Novamente, reiteramos as orientações constante do Manual de Contratação de Consultores da
CGU (questão 13), que prevê como legal e legitimamente justa as seguintes situações:
(...) a) inexistência de competências que são essenciais para os trabalhos; b)
falta de disponibilidade de competências para realizar o trabalho (ainda que
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existam), em virtude de alocação dos servidores (que detêm a competência) a
outras atividades prioritárias e; c) necessidade intrínseca do “olhar externo” ao
órgão, para execução das atividades e entrega do produto pretendido. Nestas
três situações, o órgão executor deve munir-se dos argumentos e evidências
suficientes para a contratação pretendida.
A partir desta orientação, a execução de atividades pertinentes às coordenações do quadro
interno da Funasa, cabe elucidar que previamente à elaboração do Termo de Referência para
contratação de produtos técnicos, as coordenações avaliam a necessidade tendo em vista a
indisponibilidade de servidores tecnicamente qualificados para atuação em demandas
específicas, mesmo estes tendo a devida competência, além da necessidade do “olhar externo”
uma vez que as contratações exigem qualificações e experiências não encontradas no quadro de
servidores lotadas em cada Coordenação.
A avaliação das áreas técnicas do Departamento, ainda que não explicitadas nos Termos de
Referência, além de ocorrer previamente à sua elaboração, considera os aspectos contidos nas
letras “a, b, e c” das orientações (perguntas e respostas relativas a gestão de projetos de
cooperação internacional) da CGU. A contratação de consultorias tanto ocorre pela inexistência
de competências especificas e essenciais ao trabalho quanto à falta de disponibilidade de
competências para realizar determinado trabalho (ainda que existentes), considerando que os
servidores se encontram alocados à outras atividades prioritárias, inclusive de gestão das áreas,
como também devido à necessidade intrínseca do “olhar externo” ao órgão, para execução das
atividades e entrega do produto pretendido. Importante ressaltar a força de trabalho atual das
áreas finalísticas da Funasa é deficitária, fato corroborado pelo Tribunal de Contas da União
quando do Acórdão 2781/2018-Plenário, por meio aponta o risco operacional da Funasa quanto
a sua carência de pessoal.
Nesse contexto, ganha guarida a contratação de mão de obra externa especializada mesmo que
esta utilize materiais produzidos pela própria Funasa, pois o desenvolvimento do trabalho por
vezes realmente se dá por pesquisas a diversas fontes, inclusive fontes próprias da Funasa, visto
a especificidade das suas ações, havendo sim a necessidade inclusive de atualização de manuais,
cartilhas e outros. Não é porque a instituição possui determinados instrumentos que não
necessite de atualização e/ou compilação de dados.
No tocante ao entendimento exarado pela equipe da CGU, quanto ao fato de determinadas
atividades contratadas serem atribuições das diversas áreas da Funasa, há que se considerar que
muitas vezes o trabalho de consultoria contratado objetiva subsidiar e qualificar dados e
informações que a instituição possui em seu acervo, entretanto não estão devidamente
compilados. Não se pode esperar que o desenvolvimento do trabalho de consultoria
desconsidere a expertise da instituição, considerando a especificidade da sua finalidade.
Não podemos deixar de citar também que a pratica de utilização de consultorias como subsídios
para realização de atividades é recorrente nos diversos órgãos federais, a exemplo da
contratação realizada pelo Tribunal de Contas da União da consultoria da GIZ, que forneceu
subsídios técnicos à atuação daquele Tribunal no processo de análise das contas da Presidência
da Fundação Nacional de Saúde-Funasa, a partir da qual foi elaborado o Relatório da Consultoria
1: Serviço de Consultoria para Subsidiar Tecnicamente à Atuação do Tribunal de Contas da União
no Processo de Análise das Contas da Presidência da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA e
nas Fiscalizações que Suportam essa Análise.
Em outro ponto do Relatório da CGU, considerando, ainda, a citação da Ação Civil Pública nº.
1044/2001, que apresenta informação sobre práticas ilegais nos serviços de consultoria do
acesso a sistemas sensíveis que contém informações sigilosas e de acesso restrito a servidor,
citando que no caso da Funasa, seriam o Sistema Integrado de Gerenciamento das Ações/SIGA
e o Oracle Business Intelligence, cabe esclarecer que aos consultores, quando necessário, são
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disponibilizados acessos apenas para consulta, não havendo por parte dos mesmos nenhuma
inclusão, alteração, exclusão de dados ou informações nos Sistemas informatizados. Além disso,
importante destacar que as bases de dados e as ferramentas utilizadas pela Funasa, citadas nos
apontamentos, contêm dados públicos disponíveis aos cidadãos de forma geral, à exemplo do
Portal da Transparência do Governo Federal e a Plataforma Mais Brasil.
Destacamos também que ao gestor público cabe exercer a administração da sua Unidade,
buscando alternativas à execução das políticas públicas sob sua responsabilidade. Nesse sentido
reportamos à Lei 13.655/2018, conforme transcrição a seguir:
Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados
os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas
públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.
§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato,
ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias
práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.
(grifamos)
A argumentação de que a Funasa não pode justificar as contratações de consultores externos
por conta de “carência de pessoal”, desconsidera “os obstáculos e as dificuldades reais do gestor
e as exigências das políticas públicas a seu cargo” e as “circunstâncias práticas que houverem
imposto, limitado ou condicionado a ação do agente."
Ressalta-se, ainda, que o Termo de Cooperação 87 foi celebrado a partir da construção de um
Marco Lógico, já explanado no ponto anterior, no qual estão estabelecidos os resultados
esperados, objetivos, metas, indicadores e fontes de verificação.
Posto as argumentações especificas aos fatos apresentados, e, em complementação às
informações anteriormente encaminhadas à CGU, mediante Ofício 45/2019/AUDIT, de 15 de
agosto de 2019 (1480367 e 1480465), passamos a avaliação pontual dos contratos elencados
pela equipe de Auditoria da CGU, especificando, ainda, a relação com o Marco Lógico do Termo
de Cooperação em questão.
1. CON18-00002021
A Solução Alternativa Coletiva Simplificada de Tratamento de Água para Consumo Humano
(Salta–Z) é uma tecnologia social desenvolvida pela Funasa, com baixo custo de implantação e
manutenção, concebida para comunidades em situação de vulnerabilidade socioambiental,
proporcionando água de qualidade para consumo humano que impacta positivamente nos
indicadores de saúde, principalmente as de doenças de veiculação hídrica e parasitárias, bem
como na redução de morbimortalidade.
Neste sentido, identificou a necessidade de contratação de produtos voltados a subsidiar
tecnicamente a implantação de aproximadamente 400 unidades da Salta–Z, distribuídas para
todas as regiões do país, em conformidade com o marco lógico do 3° Termo Aditivo com a
Organização Pan Americana – OPAS, que prevê a atividade relativa a proposição, publicação de
orientativos, manuais, cartilhas, guias, memórias, notas técnicas e cadernos temáticos
referentes à área de Saúde Ambiental da Funasa.
No que pese as competências regimentais da área de controle da qualidade da água para
consumo humano, há no Departamento de Saúde Ambiental (Desam) ausência de qualificação
técnica suficiente quanto à implementação da referida tecnologia, o que justifica a contratação
dos produtos constantes no contrato CON18-00002021.
Ressaltamos que a referida contratação foi feita em conformidade com o Marco Lógico
estabelecido no 3º TA do TC 87/2014, de forma a contribuir para o alcance do Resultado
Esperado nº 3, objetivos e indicadores/metas a seguir:
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Fonte: Marco Lógico TC 87/2014
2. CON18-00003585
O trabalho desenvolvido pela consultora, foi necessário e de extrema relevância para o
Departamento. O objeto de contratação da consultoria teve por finalidade auxiliar o DENSP na
elaboração de propostas a fim de minimizar as consequências ocasionadas pela redução de
pessoal na área de engenharia.
Oportuno destacar que a referida contratação, a qual não tem caráter de consultoria jurídica,
conforme apontado pela CGU, foi de realizar levantamento de dados e alternativas viáveis para
o enfrentamento da situação que se agrava continuamente, qual seja carência de pessoal na
área de engenharia.
Com relação às competências da área jurídica, ressaltamos que as consultas a serem submetidas
à apreciação da Procuradoria Federal Especializada na Funasa devem ser devidamente
formuladas e embasadas. No caso específico dos produtos ora questionados, após avaliação
prévia, foi considerada a especificidade do trabalho a ser desenvolvido, o que demandaria
conhecimentos específicos para realização de compilação de dados e informações necessárias à
formulação das consultas, ou seja, o produto elaborado pela consultora propiciaria alternativas
viáveis para o enfrentamento carência de pessoal, e sobre essas alternativas é que a
Procuradoria Especializada deveria se manifestar acerca dos argumentos jurídicos para a
contratação, assim não caberia a Procuradoria efetuar levantamentos e propor alternativas
viáveis.
Fato corroborado pelos encaminhamentos feitos a partir da avaliação e elaboração dos
documentos técnicos, mediante os quais foi possível proceder consulta à Procuradoria Federal
Especializada na Funasa e também ao Tribunal de Contas da União sobre a viabilidade de se
realizar a contratação de empresa terceirizada para fornecimento de mão-de-obra especializada
na prestação dos serviços acessórios/complementares realizados pelas áreas técnicas da
Funasa.
Nesse mesmo sentido, cabe esclarecer que para a tomada de decisão quanto à contratação do
consultor, considerou-se a indisponibilidade de competências técnicas na área de engenharia
para a elaboração do estudo.
Encaminhamos, em anexo, cópia da Nota Técnica Conjunta nº. 10/2018/DENSP/PRESI/GAB que
originou consulta ao Tribunal de Contas da União - TCU/SECEX-MT, o qual por sua vez analisou
a referida Nota Técnica e elaborou manifestação por meio do TC 023.746/2018-1, em anexo
(Anexo I – mídia digital).
Por fim, cabe elucidar que a partir do desenvolvimento desse trabalho foi possível iniciar a
elaboração de Termo de Referência para contratação de serviços de engenharia, o qual se
encontra em fase de conclusão. Salienta-se que o referido termo é fundamental para suprir as
necessidades da instituição, bem como servirá de sustentação operacional para a concretização
do Plano Nacional de Saneamento Rural.
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Informamos, ainda, que a referida contratação foi feita em conformidade com o Marco Lógico
estabelecido no TC 87/2014, de forma a contribuir para o alcance do Resultado, objetivos e
metas a seguir:

Fonte: Marco Lógico TC 87/2014
3. CON18-00003354
Com relação aos questionamentos feitos pela CGU neste ponto, cabe-nos esclarecer que os
produtos foram pensados para que o Departamento de Saúde Ambiental (Desam) realmente
tivesse uma visão da execução orçamentária e financeira dos projetos, produto esse que foi
avaliado e aprovado pelas áreas técnicas da OPAS, quando da sua concepção.
Há que se ressaltar a existência da competência regimental referenciada pela equipe de
auditoria, no entanto, também tem que se chamar a atenção para a falta de capacidade técnica
da Funasa para se tratar os dados retirados dos sistemas estruturantes, bem como dos sistemas
internos do órgão, requerendo conhecimento técnico em banco de dados, comandos SQL, dentre
outros, aliados ao conhecimento e/ou a expertise em orçamento e finanças, nesse caso
específico. E não menos importante, o fato de que o produto foi pensado no sentido de se ter
uma visão externa, ao do órgão e pelo fato de que a maioria dos servidores são de nível médio e
juntamente com os de nível superior estavam voltados a outras atividades prioritárias, que não
coadunam com o produto em questão. Aliados ainda, ao fato de que a maioria dos servidores
estão com tempo para se aposentar e por mais que se esforcem não conseguem assimilar a
tecnologia para emprega-la em suas atividades, faltando por tanto, a disponibilidade de
competência para realizar o trabalho.
Aliado a isso, vem a carência do Departamento, em servidores com perfil, que saibam trabalhar
os dados e fazer uma leitura orçamentária e financeira a nível central, sem falar a nível estadual,
o estudo vem de encontro a isso, pois esclarece ao Departamento a necessidade de buscar
inovação pois o orçamento público e as questões financeiras, possui várias frentes diversificadas,
propondo a pesquisa e experimentação para aperfeiçoá-la de forma sistemática e
permanentemente como ferramenta para o fortalecimento do processo de Gestão em Saúde
Ambiental e Qualificação das ações trabalhadas no âmbito do Departamento. Visão essa até
então, desconhecida pelo Departamento. Dessa forma, torna-se necessário entender o papel do
Estado em prol do atendimento das necessidades e dos anseios da sociedade, o que faz o
diagnóstico da execução orçamentária e financeira um que processo de auxílio à gestão, para a
implementação de políticas públicas. Uma vez que a execução orçamentária e financeira decorre
de um processo eficaz de planejamento, e a transforma em um instrumento de políticas públicas.
Ressaltamos que a referida contratação foi feita em conformidade com o Marco Lógico
estabelecido no 3º TA do TC 87/2014, de forma a contribuir para o alcance do Resultado
Esperado nº 1, objetivos e indicadores/metas a seguir:
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Fonte: Marco Lógico TC 87/2014
4. CON18-00007372
Dada a relevância da realização do I Congresso Internacional de Engenharia de Saúde Pública e
de Saúde Ambiental da Funasa (CIESA), o grupo de trabalho que coordenava as atividades desse
evento identificou a necessidade de uma análise especializada sobre esse evento de caráter
internacional. A análise em questão deveria observar não apenas os resultados afetos às ações
finalísticas e estratégicas da Funasa, como também os aspectos protocolares internacionais,
bem como avaliar se o evento estava em consonância com as normas e legislações pertinentes.
Os produtos desenvolvidos por essa consultoria também tinham o objetivo estratégico de
subsidiar a nova direção na tomada de decisão em realizar o II CIESA. Posto isso, cabe considerar
que as áreas envolvidas no II CIESA detêm apenas a competência de análise técnica do evento.
Quanto ao questionamento sobre a proposta de metodologia para a realização do II CIESA, a
previsão de contratação de consultoria especializada para apoiar e incrementar a realização de
seminários, congressos, oficinas de trabalho e eventos voltados para o intercâmbio técnico, está
descrita no Manual “Diretrizes para o Desenvolvimento da Cooperação Técnica Internacional
Multilateral e Bilateral” da ABC (ABC, 2009, p.9) como uma das atividades fundamentais das
parcerias de cooperação técnica.
Além da previsão no citado manual da ABC, o Decreto 3594 de 8 de setembro de 2000/MS,
legislação nacional que rege especificamente os projetos da OPAS, traz de forma clara a previsão
das consultorias para apoiarem os órgãos brasileiros na realização de seminários, veja:
ARTIGO II - A cooperação prevista neste Ajuste Complementar far-se-á por
intermédio de: intercâmbio de cientistas, gestores e pessoal ligado à saúde;
troca de informações; consultoria, treinamento, realização de seminários,
simpósios, oficinas de trabalho; publicações; pesquisas, transferência de
tecnologia, aquisição para o Governo de recursos materiais, em particular
imunobiológicos, medicamentos, inseticidas e outros insumos estratégicos para
uso em ações de saúde de relevantes para o cumprimento deste Ajuste
Complementar nos termos do Artigo IX do Adendo ao Acordo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e a Repartição Sanitária Pan-Americana para
o Funcionamento do Escritório de Área da Organização Pan-Americana da
Saúde/Organização Mundial da Saúde no Brasil, além de outras formas que
possam vir e ser estabelecidas de comum acordo, consistentes com as missões e
programas em desenvolvimento por ambas as Partes.
Portanto, a contratação desse produto pode e deve apoiar as ações da CODER e da Comissão
Organizadora do II CIESA nas capacitações e reuniões de intercâmbio técnico, cujo objetivo é a
atualização de seus servidores e colaboradores para a melhoria dos seus serviços e por
consequência uma entrega melhorada de suas ações de saúde e saneamento.
Considerando essa mesma lógica de apoiar às capacitações, o produto 4 foi elaborado para
subsidiar a gestão da Funasa na identificação de metodologia para o desenvolvimento de
capacidades de instituições/entidades e de indivíduos. Portanto, esse produto encontra-se
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alinhado e em consonância com as diretrizes de uma parceria de cooperação técnica
internacional.
Cabe ressaltar que os produtos contratados estão em conformidade com o Marco Lógico
estabelecido, onde o objetivo era o fortalecimento da cooperação técnica internacional.

Fonte: Marco Lógico TC 87/2014
5. CON18-00005277
A contratação da consultoria objetivou a melhoria na organização das peças a serem
apresentadas no Relatório de Gestão. Nesse sentido, a elaboração do último relatório de gestão
foi realizada de forma integrada, dentro do Departamento de Engenharia de Saúde Pública
(Densp), de forma a tentar atender as orientações do Tribunal de Contas da União (TCU) para
elaboração de relatório de gestão na forma de relato integrado.
Com relação às competências das Coordenações-Gerais subordinadas ao Departamento,
entendemos que as mesmas não foram comprometidas com o trabalho realizado pela
consultoria, uma vez que na avaliação que antecedeu a contratação foi considerado, entre
outros, a disponibilidade de servidores tecnicamente qualificados. Considerando que os
servidores se encontram envolvidos e dedicados às atividades de elaboração e execução dos
programas e ações necessários à consecução das políticas públicas sob responsabilidade do
Departamento, considerou-se a indisponibilidade de competências técnicas para realização da
compilação dos dados na forma orientada pelo Tribunal de Contas da União.
Em relação à utilização de documentos de domínio da Funasa, os mesmos foram necessários à
execução do trabalho. As fontes de informação estão descritas nas referências bibliográficas de
cada produto apresentado.
O produto 4 foi o resultado do trabalho composto nos produtos anteriores com vistas à
consolidação dos dados para composição do relatório de gestão.
Informamos, ainda, que a referida contratação foi feita em conformidade com o Marco Lógico
estabelecido no TC 87/2014, de forma a contribuir para o alcance do Resultado, objetivos e
metas a seguir:

Fonte: Marco Lógico TC 87/2014
6. CON18-00007810
Considerando a importância do projeto de “Cooperação Técnica Internacional Sul-Sul Trilateral
– Projeto Etiópia”, a Coordenação de Cooperação Técnica Internacional (Cotec), que tem a
competência de
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I - Promover, articular, orientar e acompanhar a interlocução que tenha por
interesse a cooperação técnica, científica e financeira com Organizações
Internacionais
II - orientar e coordenar a elaboração de programas, projetos, ajustes e
propostas de cooperação com Organizações Internacionais e com países
estrangeiros.
Foi identificada a necessidade de elaborar uma publicação técnica qualificada e de fácil
entendimento do referido projeto visando conferir a devida transparência e notoriedade.
A definição de contratar consultor para subsidiar a publicação em epígrafe está baseada no
Resultado Esperado nº 10 da matriz lógica do projeto nº 87 firmado com a OPAS.

Fonte: Marco Lógico TC 87/2014
Cabe ainda esclarecer que esse instrumento de gestão (matriz lógica do TC 87) foi construído sob
a regência do Decreto 3594 de 08 de setembro de 2000 que traz a clara previsão para publicações
afetas às ações estratégicas da instituição.
ARTIGO II - A cooperação prevista neste Ajuste Complementar far-se-á por
intermédio de: intercâmbio de cientistas, gestores e pessoal ligado à saúde;
troca de informações; consultoria, treinamento, realização de seminários,
simpósios, oficinas de trabalho; publicações; pesquisas, transferência de
tecnologia, aquisição para o Governo de recursos materiais, em particular
imunobiológicos, medicamentos, inseticidas e outros insumos estratégicos para
uso em ações de saúde de relevantes para o cumprimento deste Ajuste
Complementar nos termos do Artigo IX do Adendo ao Acordo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e a Repartição Sanitária Pan-Americana para
o Funcionamento do Escritório de Área da Organização Pan-Americana da
Saúde/Organização Mundial da Saúde no Brasil, além de outras formas que
possam vir e ser estabelecidas de comum acordo, consistentes com as missões e
programas em desenvolvimento por ambas as Partes.
Conforme previsão legal, a parceria entre a Funasa e o organismo internacional, no caso a OPAS
deve trabalhar de forma complementar no sentido de aprimorar seus processos internos e a
elaboração e implementação de planos e estratégias de ação com maior qualidade, conforme
traz o manual de diretrizes para o desenvolvimento da cooperação técnica internacional
multilateral e bilateral, (ABC, 2009.p 9.)
7. CON18-00014888
Inicialmente cabe mencionar que os estudos contratados não guardam relação com a
competência destacada no relatório da CGU: “I - proposição de ações de educação em saúde
pública na área de saneamento”.
Independente das competências regimentais da Funasa, a consultoria teve como finalidade
subsidiar a Instituição no planejamento e realização das atividades programadas, essenciais
para a formulação do Plano Nacional de Saneamento Rural (PNSR). O fato de determinadas
atribuições constarem no regimento interno da Instituição, não necessariamente implica na
imediata capacidade institucional para realização das funções definidas, tendo a consultoria o
papel de apoio pontual à Instituição.
Divergente ao entendimento da CGU sobre a “baixa complexidade do trabalho”, esta instituição
compreende que tratam-se de atividades com nível de complexidade considerável, para as quais
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a experiência do consultor no tema e no tipo de atividade (por ex. experiência na consulta pública
do Plansab) permitiu a elaboração de produtos fundamentais para que a realização do Seminário
Nacional e a proposta, consolidação e análise da Consulta Pública ocorressem de forma
organizada, coesa e alinhada aos resultados esperados.
Abaixo contam os links que comprovam a realização do Seminário Nacional e a Consulta Pública
do PNSR:
- http://www.funasa.gov.br/home/-/asset_publisher/ihdKjCvMf50A/content/funasa-convidapara-o-seminario-do-programa-nacional-de-saneamento-rural-pnsr-?inheritRedirect=false
- http://pnsr.desa.ufmg.br/consulta/
http://www.abes-mg.org.br/visualizacao-de-noticias/ler/9563/saneamento-rural-abreconsulta-publica
Salienta-se que não havia na Instituição a disponibilidade de competências necessárias para o
trabalho desenvolvido, em especial, realização de Seminário de caráter nacional e Consulta
Pública, atividades que não se configuram como rotina na coordenação, cabendo à consultoria
o apoio e subsídio necessários. Além disso, no caso do Seminário, prezou-se pela utilização
eficiente dos recursos públicos, tanto pelo uso de espaço de instituição pública parceira, cedido
gratuitamente para a realização do evento, quanto pelo envolvimento da equipe na condução
do evento.
Informamos, ainda, que a referida contratação foi feita em conformidade com o Marco Lógico
estabelecido no TC 87/2014, de forma a contribuir para o alcance do Resultado, objetivos e
metas a seguir:

Fonte: Marco Lógico TC 87/2014
8. CON18-00011656
A contribuição do consultor, além de agregar a equipe da Funasa um conhecimento inovador,
importa também, proporcionar um “olhar externo” ao órgão, ou seja, uma percepção e
contribuições desprovidas de vieses inerentes às práticas institucionais e do próprio setor
saneamento.
Conforme o entendimento da própria CGU, por meio do documento Contratação de Consultorias
– Perguntas e Resposta relativas a gestão de Projetos de Cooperação Técnica Internacional (CGU,
2013):
(...) a noção de que um serviço “não pode ser desempenhado” pelos quadros
próprios do órgão pode estar relacionada a três aspectos distintos: a)
inexistência de competências que são essenciais para os trabalhos; b) falta de
disponibilidade de competências para realizar o trabalho (ainda que existam),
em virtude de alocação dos servidores (que detêm a competência) a outras
atividades prioritárias e; c) necessidade intrínseca do “olhar externo” ao órgão,
para execução das atividades e entrega do produto pretendido.
Sendo um
(...) olhar com uma percepção que não esteja enviesada pela cultura
organizacional vigente. (Grifos nossos)
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Nesse sentido, a contratação específica deste consultor, com currículo e vivências de décadas na
área da política pública de saneamento, reconhecido nacionalmente, possibilitou agregar
conhecimentos ao trabalho da equipe que extrapolam os resultados descritos nos produtos,
tendo em vista que no processo de elaboração dos estudos houve troca e apropriação de
conhecimentos por parte da Instituição, incorporados na formulação do PNSR.
No que diz respeito à atividade de identificação de atores, aponta-se que a coordenação possui
conhecimento das partes envolvidas, no entanto, esse rol é limitado e não se dá de forma
exaustiva, não excluindo a possibilidade de contribuições e ampliação deste conhecimento, a
partir de um relevante olhar externo, do consultor, com larga experiência no setor.
De tal modo, como trazido pelo Tribunal de Contas da União (TCU - Gestão do Conhecimento e
Inovação,
em:
https://portal.tcu.gov.br/inovatcu/noticias/gestao-do-conhecimento-einovacao.htm),
A inovação é causa e consequência da geração de conhecimento. Se por um lado
precisa-se aplicar o conhecimento para inovar, por outro, inovar gera novos
conhecimentos.
(...)
No campo da Gestão do Conhecimento, existem dois componentes básicos:
conhecimento tácito, aquele que é pessoal, adquirido através da prática, da
experiência, dos erros e dos sucessos e abriga elementos como intuições,
emoções, valores, crenças e atitudes; e conhecimento explícito, o transmitido
em linguagem formal e sistemática e que pode ser registrado em documentos
textuais (...). (grifo nosso)
Ademais, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), no documento “Gestão da
Informação em Saúde” (Ipea, 2019), ao tratar da relevância da gestão do conhecimento de da
informação, apresenta que:
(...)
Quando a informação é assimilada pelos indivíduos, o conhecimento é gerado
(Barreto, 1994).
Do ponto de vista organizacional, a gestão do conhecimento envolve processos
complexos e dinâmicos que se referem à conversão do conhecimento dos
indivíduos integrantes da organização em dois mundos distintos, o mundo
subjetivo e o mundo objetivo. Esta conversão inclui quatro processos: i)
socialização (...), ii) internalização, (...) iii) externalização (...); e iv) combinação,
(...). (grifo nosso)
Neste caso específico, pode-se considerar que dois desses processos ocorreram durante a
produção do consultor e sua presença em atividades em equipe:
a) o processo de socialização, compreendido como a conversão do conhecimento tácito para
tácito, que ocorre no âmbito do mundo subjetivo, ou seja, o conhecimento exposto por um
indivíduo será absorvido por outro indivíduo como informação, por meio de ideias e
pensamentos.
b) o processo de externalização, definido como a conversão do conhecimento tácito em explícito
(Ipea, 2019).
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A CGU, no documento Contratação de Consultorias – Perguntas e Resposta relativas à gestão de
Projetos de Cooperação Técnica Internacional (CGU, 2013), ressalta que deve-se atentar para os
dispositivos previstos nos §§6º e 9º do art. 4º do Decreto nº 5.151/2004, com:
(...) clara diferenciação entre as atividades próprias e rotineiras do órgão na
consecução das atividades que lhe são inerentes, para as quais detém conteúdo
e experiência, e aquelas que precisam ser realizadas de forma pontual, com
duração determinada. As de caráter pontual visam à promoção de aquisição,
mudança ou evolução no conhecimento das práticas institucionais, precisando
para tanto de uma perspectiva e abordagem externa, independente ou
detentora de notória e nova competência (grifo nosso).
Usufruir das diversas formas de compartilhamento de seus conhecimentos, inclusive nos
produtos apresentados, ao nosso ver, além de uma oportunidade para a Instituição, configurase como ação inovadora, num momento em que a sociedade tem desconsiderado e
desvalorizado o conhecimento que advém da vivência do indivíduo, construída ao longo de
décadas.
Informamos, ainda, que a referida contratação foi feita em conformidade com o Marco Lógico
estabelecido no TC 87/2014, de forma a contribuir para o alcance do Resultado, objetivos e
metas a seguir:

Fonte: Marco Lógico TC 87/2014
9. CON18-00007637
O Projeto nº 87 de cooperação técnica entre a Funasa e a OPAS é um projeto complexo e precisa
de uma metodologia qualificada na divulgação de seus resultados. Considerando competência
da Cotec de “V - assegurar a manutenção institucional dos instrumentos legais, registros,
relatórios e de toda documentação relativos à negociação, execução e avaliação dos planos de
trabalho dos projetos de cooperação internacional da Funasa; VI - propor medidas de
aprimoramento da gestão dos projetos sob sua responsabilidade”. identificou-se a necessidade
de elaborar uma publicação técnica qualificada e de fácil entendimento do referido projeto.
Considerando os objetivos estratégicos de uma cooperação técnica com organismo
internacional, os parceiros cooperantes devem trabalhar de forma conjunta e complementar no
sentido de aprimorar seus processos internos e a elaboração e implementação de planos e
estratégias de ação com maior qualidade, conforme traz o Manual de Diretrizes para o
Desenvolvimento da Cooperação Técnica Internacional Multilateral e Bilateral (ABC, p.9):
OBJETIVOS DA COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL
Uma ação de Cooperação Técnica Internacional (CTI), uma das vertentes da
Cooperação para o Desenvolvimento, pode ser caracterizada como uma
intervenção temporária destinada a Promover mudanças qualitativas e/ou
estruturais em um dado contexto socioeconômico de forma a sanar ou minimizar
problemas específicos identificados naquele âmbito, bem como para explorar
oportunidades e novos paradigmas de desenvolvimento. A materialização
dessas mudanças dá-se por meio do desenvolvimento de capacidades de
instituições/entidades e de indivíduos. Essa capacitação, por sua vez, poderá
direcionar-se à apropriação de conhecimentos por segmentos da população e ao
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aperfeiçoamento da ação finalística de instituições públicas e entidades
privadas, bem como a intervenções de desenvolvimento em áreas geográficas
pré-determinadas (esses três níveis a serem doravante denominados
“beneficiários”). Por meio da cooperação técnica, os beneficiários têm acesso a
experiências e conhecimentos que, agregados às capacidades institucionais e
humanas previamente existentes poderão contribuir para o desenvolvimento do
país em três níveis:
i) atuação mais eficiente e eficaz da instituição brasileira que atuou como
executora do projeto, bem como daquelas a ela associadas na implementação
da cooperação internacional, a partir do aperfeiçoamento de seus quadros
profissionais e de sua infraestrutura técnica, do aprimoramento de seus
processos internos e da elaboração e implementação de planos e estratégias de
ação com maior qualidade;
No sentido de trazer para os processos da Coordenação de Cooperação Técnica Internacional
uma metodologia apropriada e atualizada para as publicações afetas ao projeto e considerando
o Resultado Esperado º 01 da matriz lógica do Projeto nº 87 firmado com a OPAS, a gestão do
projeto sentiu a necessidade de contratar esse Produto como subsídio das tomadas de decisões
sobre as publicações com informações técnicas do projeto.
É importante salientar que o Produto em questão também é utilizado pela OPAS para
identificação facilitada dos eventos de intercâmbio técnico realizados no âmbito do Projeto
“Territórios Saudáveis e Sustentáveis por meio de ações de Saúde Ambiental, com vistas à
promoção e à proteção da saúde e o cumprimento das metas dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentáveis (ODS)”.

Fonte: Marco Lógico TC 87/2014
Cabe ainda esclarecer que esse instrumento de gestão (Matriz Lógica do TC 87) foi construído
sob a regência do Decreto nº 3594 de 08 de setembro de 2000, que traz a clara previsão para
publicações afetas às ações estratégicas da instituição.
ARTIGO II
A cooperação prevista neste Ajuste Complementar far-se-á por intermédio de:
intercâmbio de cientistas, gestores e pessoal ligado à saúde; troca de
informações; consultoria, treinamento, realização de seminários, simpósios,
oficinas de trabalho; publicações; pesquisas, transferência de tecnologia,
aquisição para o Governo de recursos materiais, em particular imunobiológicos,
medicamentos, inseticidas e outros insumos estratégicos para uso em ações de
saúde de relevantes para o cumprimento deste Ajuste Complementar nos termos
do Artigo IX do Adendo ao Acordo entre o Governo da República Federativa do
Brasil e a Repartição Sanitária Pan-Americana para o Funcionamento do
Escritório de Área da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização
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Mundial da Saúde no Brasil, além de outras formas que possam vir e ser
estabelecidas de comum acordo, consistentes com as missões e programas em
desenvolvimento por ambas as Partes.
Em relação ao apontamento das contratações sucessivas no período de 2016 a 2018, de imediato
cabe enfatizar que os produtos são diferentes, pois trata-se da análise de três etapas distintas
do Termo de Cooperação nº 87 – TC87, então não pode ser caracterizado como contratação
indireta de mão-de-obra, como afirmou essa CGU.
O Termo de Cooperação nº 87 com a OPAS tem três fases sucessivas, a primeira fase foi firmada
em 2014 e esse “termo de ajuste” (assim denominada a primeira fase do TC 87) teve como
objetivo o fomento e incremento das ações de saúde ambiental.
A segunda fase denominada 2º Termo de ajuste – 2º TA, teve como objetivo incluir ações e
atividades que estão correlacionadas diretamente ao atingimento dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), uma vez que se propõe a promover ações para ampliar a
cobertura dos serviços de saneamento básico, contribuindo para alcance das metas de
universalização definidas no Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), bem como reduzir
a ocorrência de doenças ocasionadas pela falta ou inadequação de saneamento básico e das
condições sanitárias domiciliares.
E por fim, a terceira fase denominada 3º Termo de ajuste – 3º TA, teve como objetivo reavaliar
as ações de saúde ambiental que seriam fomentadas pelo Projeto, essa atualização no
planejamento do projeto é uma atividade comum e fundamental quando se trata de gestão de
projeto, pois a instituição é dinâmica e as boas práticas de gerência orientam para que os
projetos acompanhem as mudanças estratégicas da instituição.
Depois dos esclarecimentos acerca das fases do projeto denominado “TC87”, informamos que os
produtos em epígrafe foram realizados de forma sucessiva (três contratos) exatamente para que
o consultor fizesse uma análise aprofundada de cada fase, incluindo as análises dos eventos
relacionados aos Termos de ajustes, como produto do Projeto.
Os Produtos realizados por essa consultoria trouxeram um olhar diferenciado e analítico do
Projeto, proporcionando assim uma melhoria nos processos internos das áreas finalísticas e
estratégicas da Fundação.
Por fim, cabe ainda informar que a Diretoria Executiva solicitou os produtos sequenciados para
um melhor entendimento gerencial do Termo de cooperação em epígrafe, pois entendemos que
a análise do TC87 tinha que ser profunda e que retratasse a complexidade de cada fase do
Projeto.
10. CON18-00009878
Primeiramente cabe esclarecer que quando do processo de aditamento do TC 87, o
Departamento de Saúde Ambiental identificou a necessidade ampliar suas ações no campo do
conhecimento e habilidade em saúde ambiental, tendo em vista a que todos os profissionais da
área de saúde ambiental deveriam estar dotados de competências essenciais (conhecimentos,
habilidades e atitudes), facilitando sua atuação das atividades relativas à sua competência.
Os produtos desenvolvidos por meio do contrato CON18-00009878 visavam subsidiar os técnicos
e gestores na ampliação do conhecimento da legislação voltada ao saneamento e saúde
ambiental da Funasa.
A contratação dos produtos se deu pela necessidade de desempenhar atividades relativas a
capacitação em legislação, no campo da saúde ambiental, as quais o Desam não dispõe
capacidade técnica.
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Ressaltamos que a referida contratação foi feita em conformidade com o Marco Lógico
estabelecido no 3º TA do TC 87/2014, de forma a contribuir para o alcance do Resultado
Esperado nº 1, atividade 1.14, conforme a seguir:

Fonte: Marco Lógico TC 87/2014
11. CON18-00012803
Para elucidação dos apontamentos feito pela CGU, cabe inicialmente contextualizar o fato de
que a partir do ano de 2002, a Funasa passou a utilizar de sistemas informatizados, em tal
momento, poucas eram as ações financiadas que integravam os sistemas de informação. O
mesmo ocorreu com os fluxos, procedimentos e etapas, que foram sendo inseridas
gradualmente.
No período de 2002 a 2014, diversos foram os sistemas utilizados, tais como: SISCON – Sistema
de Convênios, SIGESAN – Sistema Gerencial de Acompanhamento de Projetos de Saneamento,
SIGOB – Solução Integrada de Gestão de Convênios e Gerenciamento de Obras, SIGA – Sistema
Integrado de Gerenciamento de Ações da Funasa. Cada sistema possuía atividades e processos
distintos (seleção de propostas, análise de projetos, celebração de convênios, acompanhamento
da execução física, etc). Mesmo o SIGA, que é o sistema utilizado nos dias de hoje, não é um
sistema que contempla todas as etapas/fases de um instrumento de repasse, carecendo de
inclusão de módulo de prestação de contas, de ferramentas de georreferenciamento das obras
e de relatórios gerenciais que possam mensurar os resultados obtidos junto à população
beneficiada.
Ressalta-se, ainda, que para elaboração de sistemas de informação faz-se necessário
mapeamento de tarefas, processos e problemas existentes de forma a subsidiar a construção de
sistemas e a utilização de ferramentas que possam contribuir para a melhoria dos processos de
trabalho.
A contratação dos produtos em tela foi realizada de forma a atender os seguintes objetivos:
levantamentos de dados, o mapeamento de processos de trabalho e levantamento de
experiências de outras instituições de forma a subsidiar a elaboração de proposta de adequação
do SIGA para que o mesmo tenha condições de se tornar um sistema, a partir do qual possamos
melhorar o gerenciamento das ações desenvolvidas.
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A partir dos produtos contratados, pretendeu-se elaborar proposta para adequar o SIGA, ou
sistema que venha substituí-lo, de forma que o mesmo tenha capacidade para:
a) Incluir as coordenadas geográficas das obras em execução e concluídas;
b) Criar banco de dados das obras financiadas pela Funasa, inclusive com dados
georreferenciados, de forma a possibilitar visualização territorial das etapas já
executadas e a necessidade de investimentos para atendimento universal nos
municípios;
c) Criar módulos para inclusão de dados de projeto, de cada município apoiado,
de forma a possibilitar a quantificação e contribuição da Funasa para o alcance
das metas previstas no Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB),
Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR) e Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial o ODS 6;
d) Criar módulo que possibilite a mensuração ou cruzamento de informações
com outros sistemas e/ou pesquisas desenvolvidas pelo Governo Federal, tais
como: Sistema Nacional de Saneamento Básico (SNIS), Pesquisa Nacional de
Amostras por Domicílio (PNAD), Censo Demográfico, dados epidemiológicos da
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS); e
e) Auxiliar a tomada de decisões e as alocações de recursos públicos.
Portanto, por meio dos relatórios técnicos desenvolvidos foi possível conhecer a conceituação e
o ambiente dos sistemas de informação, bem como o mapeamento e organização dos dados
disponíveis, dos processos de trabalho, dos fluxos, dos tempos de cada etapa, dos quantitativos,
das situações das intervenções e de outras informações que irão nortear o processo de
desenvolvimento/adequação de sistema de informação.
Foi realizado, ainda, um detalhamento sobre sistemas georreferenciados desenvolvidos e
utilizados por outros órgãos públicos, de forma a agregar subsídios e experiências na proposta
em desenvolvimento pelo Densp.
A partir do desenvolvimento dos trabalhos técnicos, as coordenações vinculadas às áreas
técnicas identificam a necessidade de elaboração de conteúdos específicos, conforme ação a ser
apoiada, para produzir, compilar e subsidiar o desenvolvimento, execução, avaliação e
monitoramento dos programas/ações necessários à consecução das políticas públicas.
A instituição utiliza-se da contratação de profissionais técnicos para, a partir dos dados
extraídos, elaborar informações técnicas que subsidiam o planejamento, execução,
acompanhamento e gerenciamento das ações desenvolvidas pelas coordenações.
Cabe ressaltar que estão sendo observadas obras de engenharia de saúde pública, portanto é
necessário que o profissional possua requisitos técnicos mínimos para as tratativas do tema
abordado.
Quanto ao apontamento no Relatório Preliminar de que não houve menção das fontes
pesquisadas para as figuras apresentadas (tabelas, gráficos, planilhas, etc), informamos que os
referidos produtos serão encaminhados para OPAS, para que reapresente os mesmos
informando as fontes pesquisadas. Oportuno assegurar que o próprio instrumento celebrado
com a OPAS permite que a Funasa possa devolver os produtos para correções.
Informamos, ainda, que a referida contratação foi feita em conformidade com o Marco Lógico
estabelecido no TC 87/2014, de forma a contribuir para o alcance do Resultado, objetivos e
metas a seguir:
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Fonte: Marco Lógico TC 87/2014
12. CON18-00002984
A Funasa no intuito de incrementar sua atuação e ampliar sua capacidade operacional para
contribuir com a diminuição das situações de vulnerabilidades a saúde humana, definiu a
aquisição de Unidades Móveis de Tratamento de Água de Baixa Turbidez (UMTA), priorizando os
três estados do Nordeste em situação de emergência (AL, PE, PB) e o Estado da Bahia, face sua
extensão, bem como o Estado do Amazonas (Norte), Mato Grosso (Centro-Oeste) e Paraná (Sul).
Da mesma forma, com a mesma finalidade, a Funasa também definiu a elaboração de Projetos
Arquitetônicos de Construção e de Reforma dos Laboratórios de controle da qualidade da água
para consumo humano, denominadas Unidades Regionais de Apoio ao Controle da Qualidade
da Água para Consumo Humano (Urcqa), junto as suas Superintendências Estaduais (Suest).
Este apoio abrange o Plano de Atuação da Funasa em situações de desastres ocasionados por
inundações, que estabelece sua atuação no apoio ao tratamento de água para consumo
humano. Portanto, a principal finalidade da UMTA e respectivos laboratórios é apoiar o
abastecimento emergencial de populações vitimadas por desastres naturais e/ou
antropogênicos, e em localidades que sofrem com a drástica redução de água dos mananciais
(utilizando-se de soluções alternativas como carros pipas e cisternas), e em localidades afetadas
com surtos de Doenças Diarreicas Agudas (DDA).
Desde a sua aquisição, datada de dezembro de 2014, as UMTA’s vêm sofrendo desgastes por
exposição às intempéries do tempo, justamente por não haver nenhum local apropriado à sua
guarda e manutenção.
Da mesma forma, a rede de laboratórios da Funasa, vêm sofrendo os desgastes ao longo dos
anos desde à época em que atendíamos as endemias.
Por se tratar de ambientes adequados a receber equipamento contendo especificidades técnicas
demasiadamente complexas, gerou-se a necessidade de se contratar os produtos constantes no
contrato de forma a garantir o cumprimento da missão institucional.
Vale salientar que os projetos arquitetônicos foram elaborados pela Fundação Nacional de
Saúde – Funasa, onde se ressalta que os produtos contratados tinham como objetivo contribuir
tecnicamente para subsidiar a elaboração de Projetos Arquitetônicos de Construção e de
Reforma dos Laboratórios de controle da qualidade da água para consumo humano,
denominadas Unidades Regionais de Apoio ao Controle da Qualidade da Água para Consumo
Humano (Urcqa), junto as suas Superintendências Estaduais (Suest).
Também vale salientar que os produtos foram contratados para suprir necessidades do
Departamento de Saúde Ambiental (Desam), e dos Serviços de Saúde Ambiental (Sesam) junto
às Superintendências Estaduais da Funasa, no sentido de melhorar a execução de suas ações, no
âmbito da atuação de suas competências, inclusive com disponibilidade orçamentária para
implementação da ação no exercício de 2019, período de finalização do contrato de consultoria.
Dando continuidade aos trabalhos o Desam está em tratativas com as Superintendências
Estaduais da Funasa, onde serão construídos esses abrigos.
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Por fim, essas ações não configuram demandas ou competências das Divisões de Engenharia de
Saúde Pública (Diesp), ou mesmo da Seção de Avaliação e Acompanhamento (Sacav) nas
superintendências, bem como, do Departamento de engenharia de Saúde Pública (Densp).
13. CON18-000013133
A contratação teve por objetivo realizar um diagnóstico das ações já apoiadas pela Funasa, no
período 2013 a 2015, demonstrando população já atendida, necessidade de novos investimentos
e alternativas tecnológicas para captação e distribuição de água.
Os pro,dutos contratados por meio do CON18-000013133 e CON18-000012787 são
complementares e após consolidados puderam contribuir para o levantamento das necessidades
dos municípios no que se refere à ação Abastecimento de Água.
Tal levantamento faz-se necessário para implementação de ações futuras, tais como: embasar
a tomada de decisão, a alocação de recursos e, ainda, orientar aos parlamentares na indicação
de emendas parlamentares em conformidade com as necessidades verificadas.
Ressalta-se que essas medidas vão ao encontro às determinações exaradas pelo Tribunal de
Contas da União – TCU no Acórdão 2781/2018 – Plenário, devendo, ainda, ser estendida às
demais ações apoiadas pela Funasa.
14. CON18-000012787
A contratação teve por objetivo realizar um diagnóstico das ações já apoiadas pela Funasa, no
período 2010 a 2012, demonstrando população já atendida, necessidade de novos investimentos
e alternativas tecnológicas para captação e distribuição de água.
Os produtos contratados por meio do CON18-000013133 e CON18-000012787 são
complementares e após consolidados puderam contribuir para o levantamento das necessidades
dos municípios no que se refere à ação Abastecimento de Água.
Tal levantamento faz-se necessário para implementação de ações futuras, tais como: embasar
a tomada de decisão, a alocação de recursos e, ainda, orientar aos parlamentares na indicação
de emendas parlamentares em conformidade com as necessidades verificadas.
Ressalta-se que essas medidas vão ao encontro às determinações exaradas pelo Tribunal de
Contas da União – TCU no Acórdão 2781/2018 – Plenário, devendo, ainda, ser estendida às
demais ações apoiadas pela Funasa.
15. CON18-00002704
O Programa Fomento às ações de Educação em Saúde Ambiental do Departamento de Saúde
Ambiental, formulado pela Coordenação de Educação em Saúde Ambiental (Coesa) da Funasa
foi instituído por intermédio da Portaria Funasa Nº 560, de 4 de julho de 2012, com a finalidade
de “promover a saúde e contribuir para a melhoria da qualidade de vida de diferentes
comunidades e grupos populacionais, com ações financiadas pela Funasa”.
“O Programa visa apoiar técnica e financeiramente instituições governamentais e não
governamentais sem fins lucrativos, seguindo os princípios da administração pública e os
critérios técnicos definidos pela instituição em conformidade com as diretrizes e prioridades
propostas pelo Departamento de Saúde Ambiental da Funasa”.
No decorrer da sua implementação via Editais de Chamamento Público aberto aos estados,
municípios e Distrito Federal observou-se a necessidade de avaliar a sua condução para que ele
respondesse realmente as necessidades para o qual foi criado e ganhasse concretude na prática
dos municípios, estados e Distrito Federal.
A solicitação realizada pela Coordenação dos produtos da consultoria, citados, tiveram o sentido
de contribuir para a melhoria da condução dos Editais de Chamamento Público, para efetividade
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dos resultados dos Convênios de Fomento às ações de Educação com estados e municípios como
estratégia de fortalecimento da gestão municipal e de suas equipes técnicas no tocante ao
trabalho educativo na solução de problemas de saúde ambiental no território, com resultados
na população.
Com estes produtos solicitados pela área, pretendeu-se identificar, num processo avaliativo, os
nós críticos existentes na condução do Programa e dos Editais dele decorrentes, apontando
condutas técnicas para solucioná-los, como mecanismos de sua viabilização junto a Coesa e as
equipes das Superintendências Estaduais da Funasa e dessas junto aos municípios e estados, o
que foi realizado.
A conduta técnica da contratação veio atender de modo célere e competente as mudanças
almejadas nos Editais de Chamamento Público, contribuindo para reorientação do Programa e
dos instrumentos.
No que pese as competências da Coordenação de Educação em Saúde Ambiental há no
Departamento de Saúde Ambiental carência de qualificação técnica suficiente nas questões
requeridas atinentes à educação em saúde ambiental para essa análise e correção o que justifica
a contratação dos produtos constantes do contrato de serviço COM18-00002704.
Ressaltamos que a referida contratação foi feita em conformidade com o Marco Lógico
estabelecido no 3º TA do TC 87/2014, de forma a contribuir para o alcance do Resultado
Esperado nº 1, atividade 1.19, conforme a seguir:

Fonte: Marco Lógico TC 87/2014
2.3 Ausência de comprovação do caráter inovador dos produtos contratados de quinze
consultores, os quais custaram ao erário o montante de R$ 1.266.380,00.
As justificativas elaboradas para a elucidação dos fatos consignados neste achado, foram
consignadas na resposta ao item 2.2.
Adicionalmente, cabe ratificar que a Funasa compreende que todas as ações mencionadas acima
contribuem “para promoção de aquisição, mudança ou evolução no conhecimento das práticas
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institucionais”, sendo esse um dos objetivos a ser alcançado por meio da cooperação com a OPAS
por meio do Projeto TC 87, e estando em total consonância com o apontamento do Manual de
Contratação de Consultores da CGU.
Ademais, ao ser questionado sobre a efetividade dos produtos, cabe mencionar novamente a
metodologia que rege o projeto de cooperação em questão, uma vez que todos os produtos
elaborados estão em consonância com os resultados almejados e previstos na Matriz Lógica do
projeto, bem como todos os produtos são desenhados e previamente propostos conforme as
demandas elencadas pelas áreas técnicas , via termo de Referência, e por fim são atestados
tecnicamente através do “Termo de Aprovação do Produto”. Sendo assim, considera-se
impertinente o julgamento sobre a identidade dos produtos para a Instituição.
Segundo o Manual Diretrizes para o Desenvolvimento da Cooperação Internacional Multilateral
e Bilateral, publicado pela Agência Brasileira de Cooperação – ABC, temos que dentre os
objetivos da cooperação podemos incluir atividades para:
- Atuação mais eficiente e eficaz da instituição brasileira que atuou como
executora do projeto, bem como daquelas a ela associadas na implementação
da cooperação internacional, a partir do aperfeiçoamento de seus quadros
profissionais e de sua infraestrutura técnica, do aprimoramento de seus
processos internos e da elaboração e implementação de planos e estratégias de
ação com maior qualidade;
- Melhor formulação e execução de programas públicos ou de projetos que
envolvam parcerias com o setor privado e não-governamental, contribuindo
para a geração de impactos mensuráveis nos indicadores sociais, econômicos,
ambientais e na promoção da cidadania, dentre outros avanços;
- Sociedade mais consciente de sua contribuição para a definição e
implementação de políticas de desenvolvimento nacional, uma das formas de se
exercer a cidadania.
Diante dos objetivos acima mencionados, verifica-se a importância do levantamento e
mapeamento de informações, acerca do que vem sendo desenvolvido pela Funasa, para que a
partir dos mesmos possam ser propostas novas medidas e propostas de atuação.
Dessa forma, os produtos contratados, tais como normativos e extração e análise de dados dos
sistemas de informação, quer sejam para publicação ou para discussão nos eventos de
capacitação e seminários, tiveram por objetivo auxiliar a elaboração de indicadores, de
melhorias de processo de trabalho e outros instrumentos que possam contribuir para ampliar o
alcance das ações da Funasa, bem como a mensuração dos mesmos.
Importante, ainda, esclarecer que a utilidade dos produtos não necessariamente corresponde ao
uso IMEDIATO desses, pois, em que pese o planejamento institucional das atividades, elas estão
inseridas num contexto dinâmico.
Assim, ainda que o Marco Lógico e Plano de Trabalho tenham sido propostos em 2016, o
desdobramento das atividades ocorre em anos posteriores. Cabe esclarecer que o Marco Lógico
é um instrumento flexível, e pode ser adequado dependendo da mudança de estratégia da
instituição, com o apoio do organismo internacional, validando critérios de forma que obedeça
ao arcabouço legal para cooperação assistida. Quando o Termo de Cooperação – TC 87 foi
firmado em 2014, eram previstas apenas ações referentes ao Departamento de Saúde
Ambiental. No ano de 2016 as ações do Departamento de Engenharia de Saúde Pública foram
incluídas por meio de Termo de Ajuste ao TC-87.
Ressalta-se ainda, que neste período a instituição passou por diversas gestões, o que certamente
gerou certa instabilidade para a condução dos trabalhos técnicos, a partir das prioridades
definidas por cada gestor.
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Quanto à comprovação documental da utilização e efetividade dos produtos, ressaltamos que,
em alguns casos a comprovação por meio de documentos é pertinente, entretanto algumas
situações específicas não apresentam documento comprobatório diferente do produto, como
exemplo, citamos produtos relacionados às proposições metodológicas para a realização de
eventos, neste caso, a realização do evento em conformidade com a metodologia proposta pela
Consultoria é a comprovação da utilidade do produto.
Consideramos importante destacar que, no âmbito do Departamento, há iniciativas por parte
das Coordenações no sentido de socializar os produtos elaborados pelas consultorias. Para tanto
são organizadas reuniões de trabalho com as demais áreas do Departamento, onde os
consultores apresentam os seus produtos. Entendemos que essa prática promove a avaliação e
o debate sobre os resultados apresentados, bem como abre espaço para discussão e críticas
acerca das possibilidades de aplicação ou utilização do produto pelas demais áreas.
Nesse sentido destaca-se, ainda, a realização de 2 Simpósios de Cooperação Técnica
Internacional, os quais foram organizados pela Coordenação de Cooperação Técnica da Diretoria
Executiva, no exercício de 2018, e que contou com a apresentação dos produtos desenvolvidos
por alguns consultores.
2.4 Contratação de consultores com vínculo parental com servidores da Fundação.
Com relação a este apontamento, a atual gestão da Funasa irá adotar as seguintes medidas com
vista a não contratação de consultores que tenham relação de parentesco com servidores da
instituição: a) não renovação dos contratos dos atuais consultores nessa condição; b) diligência
a OPAS para que seja providenciada declaração, a ser assinada pelo futuro consultor, de não
existência de parentesco entre este e qualquer servidor da Fundação; c) revisão dos Termos de
Cooperação celebrados com a OPAS.
2.5 Produtos entregues pelos Consultores com utilização da literalidade de textos disponíveis
na Internet, sem menção à fonte consultada.
Trata-se de achado de auditoria que utilizou para suas conclusões ferramenta comparativa entre
os textos constantes dos produtos apresentados pelos consultores, com textos de diversas
instituições públicas e privadas, de âmbito Estadual e Federal em todo o país, de forma a
evidenciar o ineditismo das conclusões apresentadas à Funasa.
Como resultado das analise efetuada pela equipe da CGU, foram identificados que, dos 16
consultores selecionados por amostra, 9 utilizaram da literalidade de textos disponíveis na
Internet em pelo menos 1 produto entregue, sem realizar qualquer menção à fonte utilizada, se
apropriando dos conteúdos como se o tivessem desenvolvidos para a formulação dos Resultados
e das Considerações finais dos produtos.
Inicialmente, cabe reconhecer que a Funasa não dispõe de ferramenta que permita o
comparativo textual. Não obstante, e, compreendendo a relevância da ferramenta, foi
demandado a área de TI que verifique a disponibilidade de software livre e disponibilizasse às
áreas envolvidas visando adotar esse mecanismo de controle, quando da análise do produto.
Informamos, ainda, que a Funasa irá adotar providências no sentido de elaborar metodologia
que possibilite uma análise mais eficaz para identificação de eventuais plágios na elaboração
dos produtos.
Em relação aos produtos já entregues com indícios de plagio, os mesmos serão encaminhados à
OPAS com as ressalvas consignadas no relatório da CGU, para que reveja os produtos entregues
junto aos consultores.
Assim, considerando a possibilidade de supressão de textos sem a indicação da fonte ou até
mesmo a sua menção, entendemos que as falhas apontadas possam ser sandas pelo organismo
internacional, sendo desnecessária o ressarcimento dos produtos em tela.
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Quanto ao apontamento de que “os produtos de um consultor foram reproduções de um mesmo
projeto nas diversas regiões do País; e os produtos de outro não foram passíveis de avaliação,
considerando o baixo desenvolvimento textual elaborado”, tem-se que:
- Ressalta-se, novamente, a ampla análise feita não só pela Funasa, quanto pela OPAS e
Secretária Executiva do Ministério da Saúde.
- No tocante à menção de que os produtos de um consultor foram reproduções de um mesmo
projeto em diversas regiões do País, esclarecemos:
Os produtos são elaborados segundo normas e padrões estabelecidos por meio do Termo de
Cooperação Funasa e OPAS, os quais devem seguir o seguinte roteiro:
1. Apresentação
2. Introdução
3. Objeto
4. Objetivo
5. Desenvolvimento dos trabalhos
6. Metodologia
7. Local de aplicação dos trabalhos
8. Resultados
9. Considerações Finais
10. Referências Bibliográficas
O objetivo da contratação dos produtos de forma regionalizada teve por objetivo auxiliar o
Densp na elaboração de indicadores de desempenho das Superintendências Estaduais, metas de
desempenho e dos parâmetros para pactuação de tais metas.
Nota-se, portanto, que as seções Apresentação, Introdução, Objeto, Objetivo têm a mesma
motivação. Já a seção Desenvolvimento dos trabalhos é que consiste a maior parte das
informações geradas em cada produto, as quais são diferentes conforme a região geográfica, e
que possibilitam um diagnóstico prévio da situação das obras dos 26 estados brasileiros.
Uma vez identificadas as características, potencialidade e fragilidades técnicas foi possível a
proposição de indicadores, metas e prazos para que cada Suest´s, em especial as Divisões de
engenharia de saúde pública. Tais metas foram discutidas e pactuadas recentemente, a partir
das reuniões de trabalho com as Superintendências Estaduais das Regiões Sul, Sudeste e Centro
Oeste.
Essas características foram desenhadas, calibradas e testadas por meio de Painéis criados no
Business Intelligence, com os cenários iniciais das obras de engenharia de saúde pública em cada
estado, ficando assim disponíveis para consulta a qualquer momento.
Observa-se que todos os produtos necessitam de uma contextualização, portanto foi adotado
uma padronização na análise dos dados e uma interpretação técnica em relação a situação das
obras em cada região. Não foi possível fazer uma análise diferenciada em cada conclusão e/ou
recomendação, levando em consideração que seguiu uma metodologia padrão, para ser possível
aplicar em âmbito nacional.
3. Avaliação da gestão de compras e contratações: gestão dos contratos de patrocínio.
3.1 Ausência de verificação do atendimento dos objetivos propostos pelo patrocínio.
- 8º Fórum Mundial da Água
Primeiramente, sobre a ação de patrocínio do 8º Fórum Mundial da Água (contrato 24/2018),
verifica-se, conforme documento de aprovação da Secom/SG-PR (SEI 1391996), oriundo do
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Sistema de Controle de Ações de Comunicação (SISAC), que estava previsto como objetivo da
ação “gerar identificação e reconhecimento da Funasa perante o público presente, bem como
ampliar relacionamento com públicos de interesse, divulgando a marca da Funasa, agregando
valor à mesma”, além daqueles de praxe, elencados no item II, do Art. 2º, da Instrução Normativa
nº 09/2014/Secom-PR.
Assim, para atingir tais objetivos, foram negociadas com a patrocinada contrapartidas dos tipos
Social, Ambiental e de Imagem/Negocial, conforme elencado nos itens 1, 2 e 3 do tópico
“Contrapartidas”, de acordo com os dados do sistema SISAC. Além disso, como instrumentos de
medição de resultado para indicação de desempenho, também estavam previstas as seguintes
ferramentas, conforme descrito no parágrafo final do tópico “Detalhamento”, as quais
transcrevemos, a seguir:
Ferramentas para Mensuração do patrocínio:
- Levantamento da participação do público no estande
- Levantamento da participação das escolas nas rodas de conversa (Vila Cidadã);
- Comprovação da realização da programação prevista por meio de relatório
final e fotos
- Comprovação, por meio de gravação e/ou filmagem da menção de
agradecimento na abertura dos eventos oficiais;
- Comprovação da aplicação da assinatura (logo) da Funasa e Governo Federal
nos itens previstos em contrato.
- Clippagem impressa e Valoração de mídia em CD.
Desta forma, após reavaliarmos os autos, apuramos que de fato houve falha, à época, na
instrução processual quanto à inserção e evidências que permitissem verificar o alcance dos
objetivos de comunicação do patrocínio, uma vez que restou evidenciado que apenas a inserção
do Relatório de Prestação de Contas do patrocinado (enviado pela própria empresa contratada)
não se configura como instrumento de aferição, conforme preconiza o Art. 33 da IN nº
09/2014/Secom-PR. Restando pendente, a análise crítica do material enviado.
Para suprir as deficiências ocorridas à época, fez-se uma checagem ponto a ponto, buscando
inserir novas evidencias que permitissem realizar uma análise qualitativa, acerca dos resultados.
Instado a se manifestar, o servidor designado como Fiscal Técnico do contrato, o qual se
pronunciou por meio do despacho nº 289/2019 SEAIS (documento SEI 1557819), a pedido da
gestão atual da área de Comunicação Social, informou que em relação as contrapartidas de
Imagem/Negocial:
“Aproveitando o momento, acrescento algumas informações quanto a mensuração dos objetivos
alcançados ao patrocinar o referido evento.
Como foi descrito em outro momento, infelizmente não possuímos uma técnica, um método ou
um sistema informatizado, desenvolvido para esse tipo de controle. Mas, levando em conta que
nosso objetivo principal é a divulgação das ações da Funasa para públicos distintos, relacionados
diretamente com o público alvo de cada evento, acredito que possamos utilizar alguns recursos
básicos como ‘parâmetro’ e avaliação de êxito na participação da Funasa nos eventos.
Tais recursos, foram inclusive descritos no Sisac, como forma de avaliação:
- Levantamento da participação do público no estande:
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Figura 1. Imagem comprovando registro de público em livro de visitas.

Fonte: imagem registrada no evento pelo servidor E.C.
- Levantamento da participação das escolas nas rodas de conversa (Vila
Cidadã):
Figura 2. Imagem de roda de conversa, com participação de escolares.
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Fonte: imagem registrada no evento pelo servidor E.C.
Figura 3. Crianças recebendo kits com material promocional da Funasa (quebra-cabeças do
Salta-Z e garrafas squeeze, em sacolas personalizadas).

Fonte: imagem registrada no evento pelo servidor Edmar Chaperman.
- Comprovação da realização da programação prevista por meio de relatório
final e fotos:
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Figura 4. Registro fotográfico de técnicos palestrando para o público, com destaque para
servidora de área técnica da Funasa.

Fonte: imagem registrada no evento pelo servidor E.C.
Figura 5. Registro fotográfico de público participante de palestra no evento.

Fonte: imagem registrada no evento pelo servidor E.C.
- Comprovação, por meio de gravação e/ou filmagem da menção de
agradecimento na abertura dos eventos oficiais:
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Link enviado pelo proponente, com o registro da gravação, está expirado. Ao
procurar junto aos contatos da empresa, não obtive retorno até o presente
momento.
https://we.tl/IAM6C3ZLGR (griffo nosso)
- Comprovação da aplicação da assinatura (logo) da Funasa e Governo Federal
nos itens previstos em contrato;
Fotos prestação de Contas (SEI 1393323)
- Comprovação realizada com registro fotográfico por servidores da Funasa e
na prestação de contas da proponente.
Clipagem impressa e Valoração de mídia em CD. Apesar de diligenciado à
empresa, a mesma não encaminhou a referida comprovação. Apesar da
omissão, mediante análise da prestação de contas, verifica-se a disponibilização
dos referidos produtos (SEI 1393323).
Desta forma, informamos que o relato da manifestação aqui disposta, com os argumentos de
avaliação sobre os objetivos, serão inseridos no processo original de contratação (SEI
25100.000616/2018-11), com vistas a corrigir a instrução processual da fase de avaliação.
Já em relação aos contratos 39/2018 e 44/2018, a atual gestão informa que também está
tomando providências para ajustar os procedimentos internos e as instruções processuais dos
contratos avaliados e citados, atualizando-as, com vistas a também registrar nos autos originais
dos processos de contratação a verificação e a avaliação formal sobre o alcance dos objetivos
propostos para cada ação de patrocínio, mensuradas e validadas pelas ferramentas e
informações disponibilizadas pelo(s) Fiscal(is) Técnico(s) ou agente(s) público(s) que atestaram
a prestação de contas em cada processo à época, buscando, assim, reproduzir todas as
justificativas e/ou documentos necessários à correta instrução.
Por fim, avaliamos que, a exemplo do que ocorreu na instrução processual do contrato 24/2018,
não houve má fé, tampouco prejuízo para os objetivos de comunicação das ações de patrocínio
em questão, necessitando, desta forma, a correção dos rumos da instrução processual,
inserindo-se a avaliação formal, nos termos do Art. 33 da IN nº 09/2014/Secom-PR.
3.2 Falhas na Análise dos Patrocínios no Sistema de Controle de Ações de Comunicação – Sisac.
A Equipe da CGU alega que das 18 contrapartidas pactuadas no patrocínio do 8º Fórum Mundial
da Água três não foram aportadas pela empresa:
a) Ausência da Logo da Funasa no site oficial do evento;
b) Ausência da Logo da Funasa em parte dos banners de sinalização do evento; e
c) Ausência da Logo da Funasa nos mailings encaminhados para promover o evento.
Em relação a ausência da Logo da Funasa, o tema fica pacificado com as fotos que constam da
Prestação de contas, já enviadas à equipe da CGU, o qual reiteramos as imagens.
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Fonte: Prestação de Contas SEI 1393323.
Quanto à ausência da Logo da Funasa em parte dos banners de sinalização do evento, nota-se
que a CGU considerou apenas um dos Banners do evento, o qual tinha como objetivo fornecer
aos participantes do evento a localização de banheiros, credenciamento, saídas, dentre outros.
Ressaltando que somente neste banner não consta qualquer logo das instituições
patrocinadoras. Para fazer frente às alegações da CGU, anexamos, fotos que compuseram a
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prestação de contas do evento, mediante as quais é possível evidenciar a assinatura da Funasa
para divulgação de sua logo:

Assinatura Funasa para Divulgação
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Fonte: Prestação de Contas SEI 1393323
Por fim, quanto à ausência da logo da Funasa no site do Fórum (grifo nosso), vale lembrar que,
por se tratar de ano de eleição, é possível que, pela marca do Governo Federal fazer parte da
assinatura composta da Funasa, que a mesma possa ter sido retirada do site no período eleitoral
e a sua “recolocação” tenha caído no esquecimento pós período eleitoral. Ressalto que, não só
a ‘logo’ da Funasa está faltando no site. Faltam ainda as do Ministério da Integração Nacional,
Ministério do Meio Ambiente e da Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral
do Ministério de Minas e Energia, que também fazem uso da marca do Governo Federal em suas
assinaturas.
Figura. Tela do site do evento (antes da retirada).

Fonte: relatório enviado pelo proponente.
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Figura. Tela do site do evento (depois da retirada).

Fonte: relatório enviado pelo proponente.
Em relação aos questionamentos acerca do lapso temporal para realização das avaliações pelo
gestor acerca da execução dos patrocínios, a Funasa reconhece a deficiência do setor, à época,
motivo pelo qual implementará medidas de controle processual via SEI, o qual não estava
efetivamente implantado na Funasa no exercício anterior. Ademais, será elaborado OfícioCircular, estabelecendo:

 Realizaremos a avaliação efetiva das prestações de contas enviadas pelos
patrocinados, registrando-se tal ação nos autos originais dos processos de
contratação no prazo de XX dias da efetiva realização do evento, com vistas a
efetivar as fases de planejamento, execução e avaliação, conforme determina a
IN nº 09/2014/Secom-PR;
 Mapeamento do processo de trabalho para execução de ações de patrocínio
na Funasa, buscando otimizá-lo;

 Implantação de uma política para ações de patrocínio, por meio de edição e
publicação de ato administrativo formal, conforme ação já prevista quando da
elaboração do Plano de Comunicação Institucional para o biênio 2020/2021; e
 Realização de processo de chamamento público, com vistas a selecionar
proponentes ao recebimento de recursos de patrocínio da Funasa, nos termos
da legislação vigente.
3.3 Habilitação e pagamento de R$200.000,00 para empresa com cadastro pendente no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF).
Inicialmente, cabe ratificar os termos do Despacho nº 1692/2019/DEADM (SEI 1486327), que
apresentou justificativas preliminares à Solicitação de Auditoria de fatos encaminhada pela CGU,
quanto ao item “ Pagamento de R$200.000,00 para empresa com cadastro vencido no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF)”.
Todavia, tudo leva a crer que a equipe de Auditoria da CGU não acatou as justificativas trazidas
no Despacho acima mencionado não apresentando, naquela oportunidade, as razões para tanto,
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dificultando uma análise por parte deste Departamento, concluindo a CGU que a habilitação e
o pagamento do referido convênio foram realizados sem a observação dos devidos aspectos
legais que comprovasse a regularidade cadastral da Associação Brasileira de Águas
Subterrâneas no momento em que foi processado o pagamento do patrocínio do evento.
Pois bem, em que pese já restar bem esclarecido na instrução do processo para patrocínio do XX
Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas, XXI Encontro Nacional de Perfuradores de Poços e
a X Feira Nacional de Água – FENÁGUA 2018 (SEI nº 25100.000611/2018-98), que após os autos
retornarem
da
PGF,
em
atenção
ao
7º
parágrafo
do
Parecer
nº
00071/2018/Colca/PFFunasa/PGF/AGU (Sei nº 0690736), o Serviço de Compras e Contratos no
intuito de atender o parecer, anexou aos autos novas certidões de Sicaf (Sei nº 0733667) emitida
em 25/10/2019, Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários- Municipal (Sei nº
0733678) válida até 16/02/2019 e Certidão Negativa de Débitos Tributários Não Inscritos na
Dívida Ativa do Estado de São Paulo-Estadual (Sei nº 0733688) emitida em 25/10/2018, válida
por 6 (seis) meses.
Ora, na Certidão do Sicaf (Sei nº 0733667) consta vendimento em 30/09/2019, portanto em
plena validade. As que estavam vencidas eram as Certidões Estadual e Municipal. Contudo, na
forma permitida no artigo 23 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, que Estabelece
regras de funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf, no
âmbito do Poder Executivo Federal, foram expedidas as respectivas certidões, comprovando a
regularidade fiscal com o Município e o Estado.
Art. 23. Ao fornecedor inscrito no SICAF, cuja documentação relativa à
regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação econômico-financeira
encontrar-se vencida, no referido Sistema, será facultada a apresentação da
documentação atualizada à Comissão de Licitação ou ao Pregoeiro, conforme o
caso, no momento da habilitação.
Vejam
que
a
CGU
reforça
o
consubstanciado
no
PARECER
Nº
00071/2018/COLCA/PFFUNASA/PGF/AGU (SEI 0690736), onde apontou que o SICAF estava
vencido. De fato, durante o encaminhamento dos autos a PFE e a efetiva análise daquela
Procuradoria, o SICAF teve sua validade expirada. Não obstante, pode ter passado despercebido
pela CGU que o Serviço de Compras e Contratos expediu uma nova Certidão do SICAF (SEI
0733667), bem como Certidões Estadual e Municipal (SEI 0733688 e SEI 0733678), onde
demonstrou indubitavelmente o atendimento ao referido Parecer Jurídico quanto a regularidade
do SICAF.
Logo, observa-se que na ocasião das assinaturas do Ato de Inexigibilidade de Licitação nº
41/2018 (SEI 0733711) em 30/10/2018 e do Contrato nº 98/2018 (SEI 0790347) em 06/11/2018,
as mencionadas certidões encontravam-se comprovadamente vigentes.
De igual maneira aconteceu quando da efetivação do pagamento no dia 13/02/2019 mediante
Ordem Bancária nº 2019OB800783 (SEI 1014346), ocorrido após consulta prévia ao SICAF em
11/02/2019 (SEI 1008939), também comprovadamente e indubitavelmente vigente.
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Outrossim, em reunião realizada na manhã do dia 11 de setembro de 2019 com a Equipe da CGU,
foi esclarecido que os apontamentos em relação ao SICAF foram os níveis I e II de cadastramento
que constavam como pendentes quando da contratação e apenas no nível I com pendência
quando do pagamento.
Portanto, restou claro que não houve problemas quanto ao SICAF em si, pois tanto na
contratação quanto no pagamento todas as certidões exigidas estavam em dia, nos termos já
exaustivamente explanados.
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Nesse sentido, importante ressaltar que houve uma mudança de paradigma no cadastramento
do SICAF mediante a Instrução Normativa nº 3/2018, de 26 de abril de 2018
(https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoesnormativas/911-in-sicaf), onde estabeleceu novas regras de funcionamento do SICAF, tornandoo 100% digital, transferindo ao particular a responsabilidade de cadastramento e manutenção
da documentação atualizada no referido sistema, a partir de 25 de junho de 2018, revogando
dessa maneira a Instrução Normativa nº 2, de 11 de outubro de 2010.
Não obstante, veja que foi um processo de transição cultural para os usuários do SICAF, onde os
fornecedores buscavam as Unidades Cadastradoras e essas cadastravam e mantinham os
documentos atualizados, para a partir de 25 de junho de 2018 os próprios fornecedores terem
essa responsabilidade, o que ocasionou alguns problemas na fase de implantação.
No caso em questão, quando da contratação do patrocínio constavam pendências nos Níveis I e
II de cadastramento. Na leitura do Manual do SICAF 100% digital
(https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/manuais/SICAF/Manualnormativo.pdf), essencial trazer à tona a página 7 do Manual:

De igual maneira, não menos importante apresentar a página 16 do mesmo Manual:

Como se vê, o credenciamento (Nível I) não se presta para comprovar a habilitação da empresa.

85

Ao consultar o SICAF da ABAS ainda consta a pendência para tal Nível, apresentando um
problema de sincronização com a Receita Federal e erro de upload de documentos, mas mesmo
assim o cadastro apresenta a situação de CREDENCIADO, conforme abaixo:

Caso a pendência apresentada no credenciamento Nível I, não seria possível emitir o Certificado
de Registro Cadastral, pois o credenciamento é condição para emissão do Certificado de Registro
Cadastral, mas o referido Certificado foi emitido, conforme prova abaixo.
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Importante mencionar que a ABAS apresentou também as Declarações de Inexistência de Fato
Impeditivo (SEI 0571415), que não emprega menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre (SEI nº 0571422), e ainda o documento de identificação de seu Presidente
(SEI 0571428 e 0571405), além de trazer também o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (SEI
0597524), superando sobremaneira os documentos básicos de credenciamento.

87

Quanto a outra pendência identificada, se refere ao Nível II – Habilitação Jurídica, que nada mais
é do que o upload do Estatuto Social, contudo tal pendência já não existia quando foi efetuado
o pagamento. Ademais, referida pendência não poderia obstar o prosseguimento da
contratação, uma vez que foi superada pela própria apresentação do Estatuto Social, consoante
documento SEI Nº 0571400, constante nos autos do Processo de contratação do patrocínio nº
25100.000.611/2018-98.
Oportuno destacar novamente a Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, que
Estabelece regras de funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
Sicaf, no âmbito do Poder Executivo Federal, que mesmo se o SICAF estivesse irregular (que não
foi o caso), o pagamento seria realizado normalmente na forma do artigo 31, inciso V de tal
Instrução:
V - havendo a efetiva prestação de serviços ou o fornecimento dos bens, os
pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão
contratual, caso o fornecedor não regularize sua situação junto ao Sicaf.
Ante ao exposto, este Departamento considera superadas as pendências, uma vez que não
tinham o condão de obstar a contratação e muito menos o pagamento.
Outro fato que merece comentar é que outro órgão público também participou do evento na
condição de patrocinador, que foi a Agência Nacional de Águas – ANA, mediante contrato nº
24/2018, nos termos abaixo.

Além da ANA, houve também pagamento de inscrição da Comissão Nacional de Energia Nuclear
e do DNOCS para o mesmo evento, sendo que essas instituições se submetem as regras do SICAF
tal como a Funasa.
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Forçoso reconhecer que tais justificativas em relação as pendências constantes nos Níveis I e II
do SICAF, mesmo que incapazes de obstar o prosseguimento da contratação e do pagamento,
poderiam constar dos autos do referido processo de maneira a evitar eventuais questionamentos
que poderiam ser mitigados na origem, razão pela qual este Departamento adotará medidas
para que as unidades responsáveis passem a adotar tal procedimento.
Por derradeiro, diante de todo o exposto, este Departamento espera ter dirimido todas as
dúvidas e respondido aos questionamentos, de sorte que a equipe da CGU possa reavaliar a
Recomendação 7 (Apurar responsabilidade dos agentes que deram causa às irregularidades
relativas à contratação e pagamento do serviço de patrocínio para o evento “XX Congresso de
Águas Subterrâneas”. Achados n° 3.3).”
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III - ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A partir da análise das manifestações apresentadas pelo gestor, seguem as seguintes
considerações:
2. Avaliação do processo de contratação de consultoria internacional
A Funasa justifica que o Termo de Cooperação – 87 firmado com a OPAS/MS “não é regido pelo
Decreto 5.151/2004, o qual trata de Cooperação Recebida, apenas o observa” (grifo nosso).
Ademais, complementa que seguiu as orientações do Decreto n° 3.594/2000 que dispõe sobre a
execução do Ajuste Complementar ao Convênio Básico entre o Governo da República Federativa
do Brasil e a Organização Mundial da Saúde.
Em que pese o registro que o TC 87 observa devidamente ao Decreto 5.151/2004, o que
prejudica toda a argumentação apresentada posteriormente, utilizando exclusivamente o
Decreto n° 3.594/2000 como critério, não restou evidenciada, da análise deste normativo, que
as impropriedades elencadas não se aplicam aos seus parâmetros, conforme a seguir.
2.1 Ausência de justificativa sobre a necessidade de contratação de dezesseis consultores
externos especializados no montante de R$ 1.328.380,00.
Inicialmente, cabe registrar que as Diretrizes para o Desenvolvimento da Cooperação Técnica
Internacional Multilateral e Bilateral/ABC/MRE, citado pelo gestor, no item 1.1 - OBJETIVOS DA
COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL, informa que:
“7. O desenvolvimento de novas capacidades a partir da concepção e/ou
adaptação de novos processos, métodos, conhecimentos, tecnologias,
experiências ou práticas ocorre por meio de:
• Assessoria técnica ou consultoria especializada, observados os
parâmetros indicados no item 3.3 do presente Manual;
• Capacitação de indivíduos, observados os parâmetros indicados no item
3.3 do presente Manual;
• Aquisição de bens, materiais e equipamentos, observados os
parâmetros indicados no item 3.3 do presente Manual.”
São parâmetros específicos indicados no subitem II do item 3.3 do Manual, dentre outros:
1.1. O componente Consultoria de um projeto envolve a possibilidade de
contratação de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras,
com prazo determinado, para a elaboração e entrega de produtos
exclusivamente vinculados aos objetivos e resultados contemplados na
ação de cooperação internacional. No caso de projetos executados por
órgãos da administração pública, a contratação de consultoria depende
de prévia comprovação de que as atividades a serem realizadas não
podem ser desempenhadas por servidores/funcionários do órgão ou
entidade proponente do projeto.”
Ou seja, as normas aplicáveis não diferenciam as modalidades de contratação quanto à
obrigatoriedade de realizar apurações internas no Órgão com vistas a atestar a impossibilidade
de execução por servidores.
A Unidade informou que “Cabe ressaltar que a contratação de produtos se coloca como
indispensável, inclusive para o atendimento aos casos em que mesmo havendo a competência e
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pessoal do órgão para elaboração do produto, a Unidade aloca sua capacidade operacional em
temas prioritários, valendo-se de consultores para realização dos produtos, é o que se observa
no Manual de Contratação de Consultores da CGU (questão 13), que prevê como legal e
legitimamente justa as seguintes situações:”
A citada Questão 13 do Manual de Contratação de Consultores da CGU, afirma que:
“a noção de que um serviço “não pode ser desempenhado” pelos quadros
próprios do órgão pode estar relacionada a três aspectos distintos: a)
inexistência de competências que são essenciais para os trabalhos; b) falta
de disponibilidade de competências para realizar o trabalho (ainda que
existam), em virtude de alocação dos servidores (que detêm a
competência) a outras atividades prioritárias e; c) necessidade intrínseca
do “olhar externo” ao órgão, para execução das atividades e entrega do
produto pretendido.”
Entretanto, o parágrafo anterior da citada Questão esclarece que:
“A disposição do Decreto (5.151/2004) de que previamente à contratação
seja providenciada a comprovação prévia de que os serviços pretendidos
não podem ser desempenhados pelos próprios servidores do órgão visa
garantir que os serviços de consultoria não se constituam em uma mero
provimento de força de trabalho para atender as necessidades cotidianas
de pessoal no âmbito do órgão executor do projeto. Trata-se, portanto, de
uma exigência essencialmente conectada com os princípios da
cooperação técnica e a abordagem de “consultoria-produto”.
Logo, a justificativa de que o Manual da CGU prevê a contratação de consultoria para suprir
insuficiência de pessoal não se aplica. Ao contrário, afirma que somente se justifica a
contratação na ausência de servidores técnicos para a execução do produto.
Nesse contexto, considerando que não foi apresentado estudo realizado pela Unidade,
evidenciado que “os serviços pretendidos não podem ser desempenhados pelos próprios
servidores do órgão”; bem como considerando que esta demonstração não foi evidenciada
quando da análise processual, entendemos que os esclarecimentos prestados pela Unidade não
apresentam sustentação legal, independente da modalidade de cooperação utilizada.
2.2 Contratação de consultores externos para execução de atividades típicas da Entidade,
ocasionando pagamento no montante de R$ 1.266.380,00.
Novamente, a Unidade justifica que a questão 13 do Manual de Contratações de Consultores da
CGU informa a possibilidade de contratação de serviço de consultoria para execução de
atividades típicas, o que não corresponde às orientações contidas no documento, conforme
Questão 1 do citado Manual:
“Dessa forma, entende-se que a contratação de pessoal por intermédio
de contratos de prestação de serviços de consultoria para o
desenvolvimento de atividades rotineiras do projeto ou típicas do órgão
ou entidade executora, com a existência de subordinação jurídica a este,
consiste em falha grave, na medida em que se constitui em ato não
permitido pela legislação vigente, o que, inclusive, já foi objeto de
apreciação judicial, que deu origem ao Termo de Ajustamento de Conduta
entre a União e o Ministério Público do Trabalho em decorrência da Ação
Civil Pública nº 1044/2001.”
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Este entendimento está firmado no ordenamento jurídico nacional e nos Manuais de
Cooperação Técnica Internacional firmados pelo Brasil, inclusive com a OPAS/MS, conforme:
Diretrizes para o Desenvolvimento da Cooperação Técnica Internacional Multilateral e
Bilateral/ABC/MRE:
Quadro 2 – Parâmetros para a elaboração e execução de Projetos:
I – Parâmetros Gerais:
“4. A cooperação técnica não tem por objetivo atuar como instrumento
intermediário de prestação de serviços públicos ou de execução de
programas em temas e práticas já de domínio público. Um projeto de
cooperação técnica não tem a função de substituir a administração
pública na execução de programas governamentais. Quando se trata de
um projeto executado por um órgão governamental, a função da
cooperação técnica internacional é a de promover o desenvolvimento de
capacidades da referida instituição, na intenção de torná-la apta a
implementar com maior eficiência, eficácia e efetividade um dado
programa público. Deve-se evitar a transposição para o ambiente da
cooperação internacional as atividades finalísticas do órgão proponente,
para as quais já existem mecanismos disponíveis na administração
pública.“
I – Parâmetros Específicos:
“1.2. Consultorias visam a aportar novos conhecimentos para o
aprimoramento dos recursos humanos e dos processos de trabalho da
instituição executora ou do público-alvo dos projetos, por meio de
produtos que instrumentalizarão o desenvolvimento de capacidades. (...)”
Manual de Normas e Orientações para a cooperação Técnica Internacional com a Opas/MS:
“5.5.2.1 Contrato por Produto: prestação de serviços
A elaboração de qualquer um dos dois tipos de TR é de responsabilidade
compartilhada entre a unidade gestora demandante da contratação e a
área técnica correspondente da Opas/OMS. Além disso, deve obedecer
aos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela Opas/OMS. No
tocante à contratação de pessoa física, a área deve estar atenta para a
natureza do serviço que deseja contratar, pois esta não poderá estar
relacionada às atividades administrativas ou de rotina de trabalho do MS
e da Opas/OMS e deverá ser desempenhada em caráter temporário e sem
subordinação jurídica.
Características do produto de pessoa física: deve ser resultado de
trabalho técnico e especializado em saúde, versando sobre estudos
técnicos e analíticos, planejamentos e projetos básicos ou executivos e
avaliações em geral. Em nenhuma hipótese os produtos podem versar
sobre atividades administrativas e/ou de rotina do Ministério da Saúde e
da Opas/OMS.”
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O gestor justifica que as atividades contratadas estavam definidas no Marco Lógico elaborado a
partir do Decreto n° 3.594/2000.
Ademais, a Unidade afirma “No ano de 2014, quando através do crescimento das demandas e
da insuficiência de força de trabalho com qualificação técnica específica para o atendimento das
exigências que estão sob a esfera de responsabilidade da Funasa, para cumprimento da sua
missão institucional, tomou-se a decisão de recorrer a instrumentos de cooperação com
organismos internacionais detentores de expertises, conhecimento e experiências, dentro das
atribuições que são regimentalmente afetas à Funasa, fato que ensejou o Projeto TC 87 Territórios Saudáveis e Sustentáveis por meio de ações de Saúde Ambiental, com vistas à
promoção e à proteção da saúde e o cumprimento das metas dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentáveis (ODS), firmado com Organização Pan-americana da Saúde (OPAS).”
Isto posto, a Funasa afirma que o Termo de Cooperação/TC-87 foi firmado com vistas a suprir
carência de pessoal, no entanto, não apresenta evidência, tal qual mapeamento de gestão de
competências da unidade, ou instrumento congênere, que evidencie que os serviços
pretendidos não podem ser desempenhados pelos próprios servidores do órgão, contrariando
totalmente os normativos vigentes à época.
Logo, a Matriz Lógica utilizada para justificar as contratações e elaborada pela própria Unidade,
conforme afirmado “cabe esclarecer que a Funasa coordenou a construção da Matriz Lógica do
projeto, de forma participativa entre suas áreas finalísticas, considerando elementos como a
caracterização do problema, a definição da finalidade e propósito do projeto, a identificação dos
beneficiários, a definição de objetivos e resultados, definição de indicadores ou metas e
pressupostos, adequação de estratégias, definição de orçamento, sustentabilidade e riscos do
projeto”, foi confeccionada, ainda que indiretamente, com vistas a prever a realização de
competências regimentais da Fundação.
Desta forma, ao observar somente o Decreto nº 3.594/2000 na definição do Projeto TC-87, a
Funasa não deu atendimento as demais normas nacionais e internacionais vigentes no Brasil
para fins de Cooperação Técnica Internacional, inclusive o Manual OPAS/MS utilizado na
construção do instrumento de planejamento, inobservância esta passível de suspensão do
Projeto, conforme Manual da ABC/MRE, item 4.1 – Operacionalização de um projeto, subitem
84, XII:
“XII. Dentre os motivos que podem justificar a suspensão de um projeto
incluem-se:
• inobservância da legislação nacional aplicável aos projetos de
cooperação técnica internacional.”
A Unidade também informou que os trabalhos contratados estavam previstos no Marco Lógico.
Contudo, o documento previa atividades, facilmente relacionadas às atribuições da Funasa,
conforme exemplos:
Marco Lógico – TC 87/2014 - Objetivos

Portaria n° 270/2014 – Regimento Interno
Art. 65. Ao Densp compete coordenar,
planejar e supervisionar a execução das
atividades relativas a:
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“Apoiar o planejamento, gerenciamento e II - formulação de planos e programas de
execução das ações do PNS”
saneamento e engenharia voltados para a
prevenção e o controle de doenças, em
consonância com as políticas públicas de
saúde e saneamento;
“Qualificação das ações de Saúde Ambiental Art. 82. Compete à Cogae:
da Funasa e fortalecimento do processo de
I - planejar, coordenar e executar projetos e
gestão ambiental”
ações estratégicas de saúde ambiental, de
forma a apoiar Estados, Municípios e Distrito
Federal, em situação de risco à saúde, na área
de competência da Funasa;
“Garantir e fortalecer a cooperação técnica Art. 14. Compete à Cotec:
internacional, objetivando o alcance das
VII - acompanhar o cumprimento dos
metas e a sustentabilidade das ações da
compromissos internacionais relacionados
Funasa”
aos temas de competência da Funasa;
“Apoiar a implementação do PNSR nos Art. 67. Compete à Cgesa:
Estados, DF, e Municípios, de acordo com o
III - coordenar e acompanhar a
estabelecido no PLANSAB”
implementação do Programa Nacional de
Saneamento Rural, em articulação com os
órgãos afins;
“Apoio técnico na avaliação das políticas
públicas de saneamento da Funasa e
proposição de melhoria contínua nos
processos, planejamento e gestão dos
serviços municipais de saneamento básico”’

Art. 67. Compete à Cgesa:
I - coordenar, acompanhar e avaliar a
elaboração de planos e programas de
saneamento, em consonância com as
políticas públicas de saúde e de saneamento

Fonte: Modelo extraído do Acórdão/TCU n° 4.770/2011 – 1ª Câmara.
Nesse contexto, conclui-se que o Marco Lógico do Projeto foi indevidamente construído, de
modo a contemplar atividades típicas da gestão da Funasa, sem a demonstração do
mapeamento de competências da unidade, com o fito de demonstrar a impossibilidade de
execução por parte da Fundação.
Isto posto, a alegada ausência de qualificação técnica dos servidores da Instituição e/ou
insuficiência de pessoal não autoriza, nem legaliza a contratação de consultores especializados,
a um custo demasiado alto, para a realização de atividades típicas sem o condão de agregar o
caráter inovador e especializado da contratação.
2.3
Ausência de comprovação da utilidade de produtos contratados de quinze
consultores, os quais custaram ao erário o montante de R$ 1.266.380,00.
O item 1.1 – Objetivos da Cooperação Técnica Internacional do Manual ABC/MRE, informa que
a cooperação pode incluir as seguintes atividades:
“• Dar suporte a projetos de caráter inovador, voltados à geração,
absorção e disseminação de conhecimento e de “boas práticas”;
• Mesclar conhecimentos e experiências disponíveis no exterior e no
próprio país, gerando um produto novo;
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• Promover intercâmbio de conhecimentos, experiências e de boaspráticas via mecanismos regionais ou multilaterais integrados por
instituições especializadas;
• Capacitar instituições nacionais públicas e da sociedade civil para o
planejamento, execução e avaliação de iniciativas de promoção de
desenvolvimento, sob diferentes formatos e abordagens.”
Desta forma, considerando que os produtos foram contratados a partir do Marco Lógico
elaborado em consonância com o TC-87, este firmado com base no Decreto n° 3.594/2000,
desconsiderando-se as demais normas aplicáveis à formalização e execução dos Acordos de
Cooperação Técnica Internacional firmados com os órgãos nacionais, não restou comprovado o
caráter inovador dos produtos entregues e a geração de conhecimentos que possibilitem um
incremento nas atividades da Funasa.
2.4 Contratação de consultores com vínculo parental com servidores da Fundação.
Conforme Manual Opas/MS, o processo seletivo dos consultores é de competência da
Organização Pan Americana da Saúde:
“5.5.2.1.2 Contrato de Pessoa Física: fluxo de tramitação interna do MS
e orientações
Orientações:
• A análise final do TR, o processo seletivo e a aprovação do contratado
são de responsabilidade da Opas/OMS, de acordo com as normas internas
da Organização.”
Entretanto, a Portaria MS/GM nº 2.053/2011, define como competências do Diretor Nacional
do Projeto, dentre outras:
“Art. 3º Compete ao Diretor Nacional do Projeto de Cooperação Técnica
Internacional:
IV - responder pela execução e regularidade do projeto”
Desta forma, entende-se que a unidade deve manter rotina de verificar eventuais vínculos entre
os consultores contratados e os servidores da Fundação, em que pese haver previsão no sentido
de que o processo seletivo seja realizado pela Opas.
Por conta disso, no âmbito do Relatório Preliminar, havia sido recomendado a apuração de
responsabilidade de eventuais agentes envolvidos na irregularidade. No entanto, considerando
que a etapa de seleção não é de competência direta da Funasa, entendemos pertinente a não
manutenção da recomendação.
Em complemento, com vistas a aperfeiçoar os controles internos da unidade, recomendamos
exigir como requisito para conclusão do processo seletivo declaração emitida pelo Consultor a
ser contratado, declarando a ausência de vínculos com os servidores da Fundação. Ademais,
recomendamos também que a unidade proceda apuração com o intuito de identificar a
existência de outros casos semelhantes nos demais contratos.
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2.5 Produtos entregues pelos Consultores com utilização da literalidade de textos disponíveis
na Internet, sem menção à fonte consultada.
Os gestores corroboraram os achados de auditoria e se prontificaram a adotar providências no
sentido de elaborar metodologia que possibilite uma análise mais eficaz para identificação de
eventuais plágios na elaboração dos produtos para então seguirem o trâmite de validação
dentro do Órgão.
Informaram que em relação aos produtos já entregues com indícios de plagio, os mesmos serão
encaminhados à OPAS com as ressalvas consignadas no relatório da CGU, para que reveja os
produtos entregues junto aos consultores, excetuando àqueles que na análise contextual do
mérito realizado pela Instituição forem considerados dentro dos padrões aceitos pela Funasa.
Em relação à alegação “considerando a possibilidade de supressão de textos sem a indicação da
fonte ou até mesmo a sua menção, entendemos que as falhas apontadas possam ser sanadas
pelo organismo internacional, sendo desnecessária o ressarcimento dos produtos em tela”,
entendemos inicialmente que a afirmação não prospera, uma vez que a realização de plágio
para construção de produto de consultoria não tem o mínimo condão de agregar valor à gestão
da unidade, desmerecendo toda a entrega realizada pelo Consultor, além de eventualmente ter
a possibilidade de ser enquadrado nos termos do art. 184 do Código Penal brasileiro.
Nesse contexto, como medida inicial, a gestão a ser realizada junto ao organismo internacional
pode ser válida. Porém, entendemos que o prejuízo a Fundação foi efetivado quando da
apresentação de produto plagiado durante o prazo pactuado para tanto.
Dessa forma, entendemos pertinente manter a recomendação para adoção das medidas
administrativas para a devolução dos recursos pagos referentes aos produtos em que houve
caso de confirmação de plágios acima de 10%, na análise dos Resultados ou nas Considerações
Finais. Posteriormente, no âmbito do plano de providências permanente da unidade, a
recomendação poderá ser revisada, de acordo com as manifestações apresentadas pela
Unidade.
3.1 Ausência de verificação do atendimento dos objetivos propostos pelo patrocínio e;
3.2 Falhas na Análise dos Patrocínios no Sistema de Controle de Ações de Comunicação – Sisac.
O Gestor apurou que houve falhas nas análises dos patrocínios avaliados e que não houve
adequação de instrumentos para a finalização dos processos de Prestação de Contas e
verificação dos objetivos propostos, conforme preconiza o Art. 33 da IN nº 09/2014/Secom-PR.
Restando pendente, a análise crítica do material enviado.
Ademais, o Órgão indicou a realização de futuras medidas administrativas saneadoras das falhas
identificadas pela equipe de auditoria, que serão monitoradas via plano de providências da
unidade.
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