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Unidade Auditada: COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS 

GERAIS DE SÃO PAULO 

Exercício: 2014 

Município: São Paulo – SP 

Relatório nº: 201504032 

UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

 

 
 

_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Senhor Chefe da CGU-Regional/SP,  

 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201504032, e 

consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, 

de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de 

contas anual da COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE 

SÃO PAULO – CEAGESP. 

 

1. Introdução 

 
 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 08/06 a 09/07/2015, por meio de 

testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob 

exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade auditada, em estrita 

observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos 

Trabalhos, que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de 

Auditoria, que contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em 

subsídio ao julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da 

União – TCU. 
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2. Resultados dos trabalhos 
 

De acordo com o escopo de auditoria firmado, por meio da Ata de Reunião realizada em 

25/11/2014, entre Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo – CGU/SP 

e a Secretaria de Controle Externo do TCU no Estado de São Paulo – SECEX/SP, foram 

efetuadas as seguintes análises: 

 

1. Avaliação da Conformidade das Peças do Processo de Contas; 

2. Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos; 

3. Avaliação dos Indicadores Instituídos para Aferir o Desempenho da Gestão; 

4. Avaliação da Gestão de Pessoas 

5. Avaliação da Gestão de Compras e Contratações; 

6. Avaliação da Gestão de Passivos Assumidos sem Previsão Orçamentária; 

7. Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação; 

8. Avaliação da Gestão do Patrimônio Imobiliário; 

9. Avaliação dos Controles Internos Administrativos relacionados aos Objetivos 

Estratégicos; 

10. Avaliação dos Controles Internos – Demonstrações Contábeis 

11. Avaliação da Desoneração da Folha de Pagamento, 

12. Avaliação da Acessibilidade 

13. Avaliação do Cumprimento de Deliberações do TCU; 

14. Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU; e 

15. Avaliação do CGU/PAD. 

 

 

2.1 Avaliação da Conformidade das Peças 

Com a finalidade de avaliar a conformidade do Processo de Contas da CEAGESP, 

foram analisadas as peças que compõem o citado Processo, bem como o Relatório de 

Gestão de 2014, não tendo sido verificadas relevantes inconformidades ou ausências, 

apenas falhas formais no que tange aos Subitens 2.1, 2.2, 2.3, 3.3, 4.1 e 11.5. 

 

Dessa forma, entende-se que, à exceção dos detalhes supramencionados, foram 

elaboradas as peças atribuídas à Entidade pelas normas do TCU, bem como 

contemplados os formatos e conteúdos obrigatórios nos termos da DN TCU nº 

134/2013, da DN TCU nº 140/2014 e da Portaria TCU nº 90/2014.  
##/Fato## 
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2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

Em 2014, a CEAGESP não participou do Orçamento Fiscal ou de Seguridade e sim do 

Orçamento de Investimento das Estatais, não tendo recebido repasse de recursos 

federais. 

 

Após avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da Companhia, verificou-se, 

que a Entidade obteve êxito no desempenho da gestão, encerrando o exercício de 2014 

com um lucro operacional de R$ 10.298.000,00, que configura resultado superavitário, 

todavia inferior ao obtido em 2013. O Quadro a seguir coteja os principais resultados 

conseguidos pela Entidade em 2014 com os do exercício anterior: 

 

Quadro – Resultados da CEAGESP 2014 x 2013 
Item Resultado em 2013 Resultado em 2014 

Receita Operacional da Companhia R$ 60.600.000,00 R$ 10.298.000,00 

Reembolsos recebidos do Governo do Estado R$ 119.527.000,00 R$ 27.342.000,00 

Receitas Financeiras R$ 79.128.000,00 R$ 16.547.000,00 

Receita Operacional com a Rede Armazenadora R$ 37.267.000,00 R$ 30.777.000,00 

Receita Operacional com os Entrepostos R$ 55.124.000,00 R$ 60.151.000,00 

Fonte: Relatórios de Gestão e Processos de Contas dos exercícios de 2013 e 2014. 

  

Conforme se pode visualizar no quadro acima, contribuíram para o resultado obtido no 

exercício sob exame recebimentos oriundos do Governo do Estado de São Paulo (Ajuste 

de contas inerentes a indenizações trabalhistas e previdenciárias de responsabilidade do 

Tesouro Estadual as quais foram indevidamente arcadas pela CEAGESP em anos 

anteriores), que foram consideravelmente inferiores aos recebidos em 2014 e tiveram 

impacto direto nas receitas financeiras da Companhia, as quais tiveram queda em 

percentual similar, pois são originadas da atualização dos valores dos processos 

trabalhistas envolvidos no reembolso. 

 

Não obstante a redução no montante reembolsado (há previsão de que as últimas 

parcelas sejam  pagas  no exercício de 2016), em 2014 foram transferidos para a folha 

de pagamento do Estado de São Paulo cerca de 70 ex-funcionários da Companhia 

(aposentados), reduzindo os desembolsos mensais da Entidade no que tange às 

complementações de aposentadoria. 

 

De acordo com o escopo definido junto ao Tribunal de Contas da União – TCU em 

reunião realizada no dia 25 de novembro de 2014, a avaliação sobre os resultados 

quantitativos e qualitativos da Companhia também foi aprofundada no tocante à 

progressão dos resultados financeiros das unidades armazenadoras, unidades frigoríficas 

e entrepostos do interior do Estado de São Paulo. 

 

Consoante exames efetuados e dados do quadro acima, constata-se que a receita 

operacional bruta com serviços da Rede Armazenadora caiu em 17,43% de 2013 para 

2014, e a receita com a Rede de Entrepostos da Companhia obteve crescimento de 

9,12%.  

 

São reincidentes os apontamentos desta CGU/SP no que tange aos resultados negativos 

obtidos por alguns dos entrepostos e unidades frigoríficas da Companhia (falha já havia 

sido apontada nos Relatórios n°s 201307533 - Avaliação da Gestão de 2012 e 

201407916 - Avaliação da Gestão de 2013), tendo sido levantados os resultados obtidos 

em 2014 e elaborada informação específica sobre o assunto nos Achados de Auditoria 



 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
4 

deste Relatório (Item 1.1.2.1 - Altos índices de ociosidade nas unidades frigoríficas e 

nas unidades de Marília e Guaratinguetá). 

 

No tocante à avaliação sobre as Unidades Armazenadoras, evidenciou-se que resultados 

insatisfatórios de algumas unidades consistiram em constatação no Relatório de 

Auditoria nº 201203488 - Avaliação da Gestão de 2011, tendo sido levantados, neste 

Relatório, os resultados obtidos em 2014, bem como abordados os trabalhos de 

Avaliação sobre os Resultados da Gestão realizados durante o exercício de 2014, 

através dos quais foram aprofundados os exames junto às unidades armazenadoras de 

Pederneiras e de Palmital. Sobre esse assunto foi elaborada informação específica nos 

Achados de Auditoria deste Relatório (Item 1.1.2.2 – Unidades de Armazenagem com 

prejuízo operacional e baixos índices de produtividade). 

 

Cumpre salientar que o Acórdão TCU n° 5637/2014 – 1ª Câmara, ao julgar as contas de 

2012 da Companhia, determinou que fosse elaborado plano de ação contendo metas 

individualizadas para cada Unidade de Armazenagem e Entrepostagem da CEAGESP. 

As medidas adotadas pela Companhia visando ao atendimento do acórdão citado estão 

detalhadas em item específico deste Relatório (Item 3.2.1.2 – Atendimento ao Acórdão 

TCU n° 5637/2014 – 1ª Câmara).   
##/Fato## 

 

 

2.3 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ 

Os indicadores elaborados e utilizados pela CEAGESP são conceitualmente adequados 

e atendem às necessidades da mesma. O Relatório de Gestão de 2014 efetuou análise de 

cada uma das unidades principais, confrontando-se os valores realizados na gestão de 

2014 com os dos últimos dois anos. Os quadros a seguir apresentam a avaliação sobre 

os indicadores da Companhia: 

 

Quadro – Indicadores Avaliados 
Denominação Sintética Descrição Forma de Cálculo 

Índice de Ocupação da Rede de 

Entrepostagem (%) 

Medir o desempenho da gestão 

para a efetiva comercialização - 

ocupação - das áreas disponíveis 

nos entrepostos 

Total de Unidades Utilizadas/ 

Total de Unidades Disponíveis 

para uso 

Índice de Ocupação da Rede 

Armazenadora (%) 

Medir o desempenho da gestão 

para a efetiva ocupação dos 

espaços 

disponíveis nos armazéns, bem 

como demonstrar a 

comportamento dos produtores / 

produtos 

no período sob análise, 

Estoque Médio (ton)/ 

Capacidade Estática Ativa (ton) 

Índice de Rotação da Rede 

Armazenadora 

Medir o giro de mercadorias nas 

Unidades Armazenadoras, ou 

seja, 

a quantidade de mercadorias 

recebidas na rede armazenadora, 

em relação à capacidade 

estática ativa. 

Qtde de mercadorias recebidas/ 

Capacidade Estática Ativa 

Execução do Orçamento 

Medir a eficiência na previsão e 

na execução do orçamento 

mensalmente. 

Orçamento Executado/ 

Orçamento Previsto  
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Denominação Sintética Descrição Forma de Cálculo 

Índice de Inadimplência – 

Contas a Receber (%) 

Mede a relação entre contas a 

receber vencidos e recebíveis 

Valor total das contas a receber 

vencidos /valor total das 

contas a receber vencidos + 

vincendos 

Índice de Redução de Custos nas 

Licitações – Economicidade (%) 

Medir o índice de economia (%) 

nas licitações realizadas. 

Valor total orçado - valor total 

contratado nas licitações / 

valor total orçado (todos editais 

de licitação) 

Índice de Reciclagem de 

Resíduos Orgânicos e 

Inorgânicos no ETSP (%) 

Medir o percentual de resíduos 

reciclados em relação ao volume 

total de resíduos gerados pela 

comercialização no ETSP 

Quantidade total (ton) de 

resíduos reciclados / Quantidade 

total (ton) de resíduos gerados na 

comercialização 

Índice de Aproveitamento de 

Produtos no Banco de alimentos 

(%) 

Medir e avaliar o percentual de 

eficiência no aproveitamento dos 

produtos recebidos em doação 

Quantidade total de mercadorias 

distribuídas (ton) / 

quantidade total de mercadorias 

recebidas 

Fonte: Relatório de Gestão de 2014. 

 

 

Quadro – Avaliação dos Atributos dos Indicadores 

Indicador Atributo 
Atendimento do indicador 

ao critério 

Índice de Ocupação da Rede de 

Entrepostagem (%) 

Completude (a) Atende 

Comparabilidade (b) Atende 

Confiabilidade (c) Atende 

Acessibilidade (d) Atende 

Economicidade (e) Atende 

Índice de Ocupação da Rede Armazenadora 

(%) 

Completude Atende 

Comparabilidade Atende 

Confiabilidade Atende 

Acessibilidade Atende 

Economicidade Atende 

Índice de Rotação da Rede Armazenadora Completude Atende 

Comparabilidade Atende 

Confiabilidade Atende 

Acessibilidade Atende 

Economicidade Atende 

Execução do Orçamento Completude Atende 

Comparabilidade Atende 

Confiabilidade Atende 

Acessibilidade Atende 

Economicidade Atende 

Índice de Inadimplência – Contas a Receber 

(%) 

Completude Atende 

Comparabilidade Atende 

Confiabilidade Atende 

Acessibilidade Atende 

Economicidade Atende 

Índice de Redução de Custos nas Licitações – 

Economicidade (%) 

Completude Atende 

Comparabilidade Atende 

Confiabilidade Atende 

Acessibilidade Atende 

Economicidade Atende 

Índice de Reciclagem de Resíduos Orgânicos 

e Inorgânicos no ETSP (%) 

Completude Atende 

Comparabilidade Atende 

Confiabilidade Atende 

Acessibilidade Atende 

Economicidade Atende 
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Indicador Atributo Atendimento do indicador 

ao critério 

Índice de Aproveitamento de Produtos no 

Banco de alimentos (%) 

Completude Atende 

Comparabilidade Atende 

Confiabilidade Atende 

Acessibilidade Atende 

Economicidade Atende 

Fonte: Relatório de Gestão de 2014. 

#/Fato## 

Foram aprofundados os exames quanto aos atributos de 4 dos indicadores de 

desempenho da Companhia, os quais foram selecionados por estarem afetos à atividade-

fim da CEAGESP: Índice de Ocupação da Rede de Entrepostagem; Índice de Ocupação 

da Rede Armazenadora; Índice de Rotação da Rede Armazenadora; e Índice de 

Inadimplência – Contas a Receber. 

 

Completude: Tendo em vista que os 4 indicadores podem aferir os resultados de cada 

uma das unidades de entrepostagem e de armazenagem da Empresa, entende-se que 

permitem a medição e reflexão dos resultados obtidos a partir de intervenções efetuadas 

junto a uma ou mais unidades. Ex: Índice de Ocupação da Rede de Entrepostagem - 

Entreposto de São Paulo: Em 2014 de um total de 6.034 áreas disponíveis no Entreposto 

de São Paulo, 5.773 estavam ocupadas, indicando 96,02% de ocupação. 

 

Comparabilidade: Considerando que os indicadores em tela apresentam os índices 

obtidos nos últimos 3 exercícios (série histórica), entende-se proporcionarem a medição 

dos resultados atingidos ao longo do tempo. Ex:  

 

Quadro - Série Histórica 
Índice de Ocupação da Rede de Entrepostagem - Entreposto de São Paulo 

Exercício Índice de Ocupação 

2012 96,84% 

2013 96,20% 

2014 96,02% 

Fonte: Relatório de Gestão. 

 

 

Confiabilidade: Os dados utilizados para cálculo dos indicadores são fornecidos pelas 

próprias unidades. No caso das unidades do interior, tem-se cerca de 35 Unidades 

Armazenadoras e 12 Entrepostos, o que pode dificultar a conferência dos dados; 

todavia, entende-se que a metodologia para coleta é simples e objetiva, sendo 

reaplicável por outros agentes. Ex: Índice de Inadimplência – Contas a Receber: Valor 

total do contas a receber vencidos / Valor total do contas a receber vencidos + 

vincendos (em %). A verificação da inadimplência é realizada a partir do 1º dia após o 

vencimento da fatura. 

 

Acessibilidade: A obtenção dos dados depende da colaboração das unidades espalhadas 

pelo interior do Estado de São Paulo; contudo, entende-se ser simples sua elaboração 

(fórmula de cálculo) e de fácil de compreensão pelo público em geral. Ex:    Índice de 

Rotação da Rede Armazenadora:  Estoque médio - ton / capacidade estática ativa - ton 

(%). Entende-se por capacidade estática ativa a capacidade total possível de 

armazenamento da Companhia.  

 

Economicidade: Entende-se serem razoáveis os custos de obtenção dos indicadores 

avaliados quando comparados com os benefícios que podem trazer à gestão da 

Companhia. 
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Cabe ressaltar também que, conforme Decreto Federal nº 8.417/2015, a CEAGESP foi 

excluída do PND - Programa Nacional de Desestatização (Lei nº 9.491/1997); com isso, 

houve a necessidade de readequação do seu PES - Planejamento Estratégico Situacional, 

sendo informado pela Companhia que, no novo processo, serão definidas metas para 

cada indicador, visando fortalecer o acompanhamento da gestão.  

 

Conforme se pode visualizar, conclui-se que os indicadores utilizados atendem aos 

requisitos de completude, comparabilidade, confiabilidade, acessibilidade e 

economicidade.  
##/Fato## 

 

 

2.4 Avaliação da Gestão de Pessoas 

Conforme Relatório de Gestão de 2014, a CEAGESP possuía em seu quadro de pessoal 

a seguinte estrutura em 31/12/2014: 

 

Quadro - Força de Trabalho da UJ 

 
Cargos Lotação 

Autorizada 

Lotação Efetiva Ingressos no 

Exercício 

Egressos no 

Exercício 

Servidores em 

Cargos Efetivos  

645 571 23 13 

Servidores em 

Cargo em 

Comissão 

57* 45 01 03 

Servidores 

requisitados de 

outros órgãos 

- 01 0 0 

Total 645* 617 24 16 

* limite de cargos comissionados está incluído dentro do limite geral autorizado 

Fonte: Relatório de Gestão da CEAGESP relativo ao exercício de 2014 

 

 

A CEAGESP considera que seu quadro de pessoal atual não é suficiente para fazer 

frente às suas atribuições. Segundo resposta à Solicitação de Auditoria n.º 03/2015, a 

Entidade necessita de um aumento de 163 empregados na sua força de trabalho, 

conforme Quadro a seguir: 

 

Quadro – Setores que a Empresa considera deficitários em relação à força de trabalho 

 

Área Quadro Atual Proposta 2014 Aumento de Quadro 

DEINT – Departamento de 

Entrepostos do Interior 
85 102 27 

DEMAN – Departamento de 

Engenharia e Manutenção 
50 83 33 

DEPAR – Departamento de 

Armanezagem 
 142 155 20 

DEPEC – Departamento de 

Entreposto da Capital 
144 226 81 
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Área Quadro Atual Proposta 2014 Aumento de Quadro 

SECQH – Seção do Centro de 

Qualidade Hortigranjeira 
11 13 2 

   163 

Fonte: Resposta à Solicitação de Auditoria n.º 03/2015 

 

 

Conforme Decreto n.º 3.735, de 24/01/2001, art. 1º, as alterações de quantitativo de 

pessoal das empresas estatais federais dependem de autorização do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão - MP. Por meio da Portaria n.º 250, de 23/08/2005, 

o MP delegou essa competência ao Departamento de Coordenação e Controle das 

Empresas Estatais – DEST. 

 

Em 04/09/2013, o DEST não autorizou o aumento do quantitativo requisitado pela 

CEAGESP. Em 2014, foi apresentada nova proposta que foi restituída pelo Ministério 

da Agricultura, em 08/04/2014, para atendimento de condições previstas na Portaria 

DEST/SE/MP n.º 27/2012.   

 

Em 16/12/2014, a CEAGESP optou por encaminhar ao DEST apenas a proposta de 

alteração na estrutura organizacional, sem aumento de quadro, a qual foi aprovada 

parcialmente pelo Departamento em 16/04/2015. Nessa proposta de alteração de 

estrutura, a Companhia destacou que apresentaria a proposta de aumento de força de 

trabalho posteriormente. 

 

De forma geral, a Companhia tem apresentado os seguintes motivos para requisitar 

aumento do quadro de pessoal: 

- aumento da receita de entrepostagem e armazenagem nos últimos exercícios, sem 

readequação de sua estrutura operacional; 

- alto custo de horas extras;  

- reposição de egressos; e 

- existência de 80 empregados em condições de se aposentar que estão no quadro 

efetivo. 

 

Em relação à avaliação dos controles internos da gestão de pessoas, aplicou-se o 

Questionário de Avaliação dos Controles Internos – QACI – na CEAGESP para 

verificar se estão adequadamente concebidos na proporção requerida pelos riscos. O 

QACI consistia em 20 perguntas com respostas pontuadas de 0 a 3, sendo, portanto, a 

pontuação máxima igual a 60. 

 

Após entrevista com a Gerente Substituta do Departamento de Administração de 

Recursos Humanos – DEARH – e confirmação de dados em relação às respostas, a 

CEAGESP obteve 43 pontos (71,6%), o que é patamar considerado de nível 

aprimorado, acima de 70% de maturidade de controle interno. 

 

Contribuem para essa pontuação a segregação de funções existente entre os setores do 

DEARH, bem como as normas, manuais e check-lists formalizadores de procedimentos. 

Entretanto, há possibilidade de melhorias no planejamento dos objetivos e metas para 

área de gestão de pessoas, na capacitação da equipe técnica em relação à 

legislação/jurisprudência na área de recursos humanos e na capacitação de lideranças.  
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Em 2014, houve a implantação do novo sistema de folha de pagamento na Companhia. 

Da análise comparativa entre uma amostra de 32 pastas funcionais (5,2% dos 

funcionários) e a respectiva folha de pagamento de outubro de 2014, não foram 

verificadas inconsistências de dados em relação aos salários registrados no sistema. 

Também, foi realizado teste para extração de dados gerenciais sobre o perfil dos 

empregados, o qual se mostrou satisfatório. 

 

Embora não tenham sido identificadas falhas, na amostra, em relação aos salários pagos 

aos empregados, contatou-se que a CEAGESP tem efetuado pagamentos de adicional de 

substituição, previsto em Acordo Coletivo, para cargos considerados vagos, o que não é 

recomendável, conforme descrito em item específico do Anexo a este Relatório.  

 

Constatou-se, também, que a Companhia paga aviso-prévio e multa sobre o fundo de 

garantia por tempo de serviço – FGTS – para rescisões de contrato de trabalho de cargos 

comissionados, de livre nomeação e demissão, contrariando jurisprudência sobre o 

assunto. Em 2014, esse procedimento ocorreu nas duas exonerações de cargo em 

comissão, o que gerou um custo a maior de R$36.744,30 em verbas indenizatórias. 

 

Em relação à verificação de acumulação ilegal de cargos, ressalta-se que a CEAGESP 

não possui regime de dedicação exclusiva ou tempo integral, sendo que seus 

empregados cumprem contrato de trabalho de 40 ou 44 horas semanais. Não obstante, 

desde os ingressos do Concurso n.º 01/2009, os empregados, no momento da admissão, 

preenchem uma declaração de não acumulação de cargos em outros órgãos públicos em 

sua ficha cadastral. 

 

Não foram identificados casos de acumulação indevida de cargos em cruzamento de 

dados para a amostra de 32 empregados da Companhia.  
##/Fato## 

 

 

2.5 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ 

A fim de avaliar a regularidade da gestão de compras de bens e a contratação de 

serviços e obras, dispensas e inexigibilidade de processos licitatórios, bem como a 

utilização de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na 

contratação de serviços e obras, selecionaram-se 10 processos iniciados no exercício de 

2014. Esses processos foram selecionados com base nos critérios de materialidade, 

relevância e criticidade e representam 23,8% da quantidade dos processos, iniciados e 

concluídos no exercício de 2014, que correspondem a 43,43% dos recursos referentes a 

esses processos. 

 

Quadro — Licitações avaliadas 
Descrição Quantidade            de processos Valor envolvido 

Processos licitatórios 37 12.707.488,99 

Processos avaliados 03 4.874.875,80 

Processos em que foi detectada  

alguma desconformidade 

01 202.900,00 

* O valor mencionado na última linha corresponde ao total das aquisições e não indica necessariamente a 

existência de prejuízos. 

Fonte: Resposta à S.A n° 001. 
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Quadro — Dispensas de licitação avaliadas 
Descrição Quantidade             de processos Valor envolvido (R$) 

Processos de dispensa 2 915.047,04 

Processos avaliados 2 915.047,04 

Processos  em  que  foi  detectada  

alguma desconformidade 

0 0 

Fonte: Resposta à S.A n° 001. 

 

 

Quadro — Inexigibilidades de licitação avaliadas 
Descrição Quantidade             de processos Valor envolvido (R$) 

Processos de inexigibilidade 03 224.696,22 

Processos avaliados 03 224.696,22 

Processos em que  foi  detectada  

alguma desconformidade 

0 0 

Fonte: Resposta à S.A n° 001. 

 

 

Quadro — Compras sustentáveis avaliadas 
Descrição Quantidade de processos por área 

TI Obras Aquisição 

Materiais 

Contratação 

Serviços 

Somatório 

Processos de Compra na 

Gestão 2013 avaliados 

0 0 01 01 02 

 

Todos os selecionados para 

avaliação (a + b + c) 

0 0 0 0 0 

 

Dispensados de aplicar a 

legislação de compras 

sustentáveis (a) 

0 0 0 0 0 

 

 

Em conformidade com a 

legislação de compras 

sustentáveis (b) 

0 0 01 01 02 

 

Em desconformidade com a 

legislação de compras 

sustentáveis 

(c) 

0 0 0 0 0 

 

 

Fonte: Resposta à S.A n° 001. 

 

 

Para avaliar a adesão da unidade auditada aos critérios de sustentabilidade ambiental 

estabelecidos na IN SLTI MPOG nº 1/2010, na Portaria SLTI MPOG nº 2/2010 e no 

Decreto 5.940/2006, foram consideradas as informações prestadas pela Companhia. 

 

Pela listagem de processos licitatórios, que utilizaram critérios de sustentabilidade 

ambiental, fornecida pela CEAGESP, não foram realizadas contratações de obras e 

fornecidos serviços e materiais relacionados à Tecnologia da Informação, no exercício 

de 2014. 

 

Não identificamos riscos relevantes associados aos subprocessos do macroprocesso, 

embora a rotina para prevenção de fraudes e conluios não esteja normatizada e parte 

relevante dos controles seja alimentada manualmente em planilhas eletrônicas, como 

nos casos do controle do tempo médio gasto e do controle das empresas penalizadas por 

declaração de suspensão, inidoneidade ou impedimento.   
##/Fato## 
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2.6 Avaliação da Gestão de Passivos sem Previsão Orçamentária 

Consoante informações prestadas pela CEAGESP em seu Relatório de Gestão, entende-

se que a Companhia não praticou atos de gestão relacionados a esse tema no exercício 

de 2014.  
##/Fato## 

 

 

2.7 Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação 

As áreas relacionadas com Tecnologia da Informação foram objeto de exame nesta 

auditoria, tendo-se constatado que recomendações realizadas anteriormente não foram 

implementadas.  

 

Após análise da documentação apresentada pela Companhia, verificou-se que essa não 

dispõe de Plano Diretor para a área de TI (PDTI) em vigor. 

 

As contratações de bens e serviços de TI não possuem procedimentos específicos para 

as aquisições. Esses procedimentos devem ser planejados conjuntamente quando da 

elaboração do PDTI. A Companhia já contratou, através de Processo Licitatório, a 

empresa Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda para prestação de serviços de 

consultoria técnica especializada para elaboração do Planejamento Estratégico de 

Tecnologia da Informação e Comunicação e do Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação, cujos trabalhos estão em andamento. 

 

Inexiste Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas (MDS) na CEAGESP, não 

havendo procedimentos que busquem garantir que as várias etapas típicas do 

desenvolvimento (levantamento, projeto, programação, teste e homologação) sejam 

executadas de forma sistemática e documentadas. 

 

Não foi possível, em função da inexistência do PDTI, avaliar se a motivação da 

contratação é suportada por demonstrativo de resultados a serem alcançados com a 

contratação da Solução de TI, pois não há definição de estudos que comprovem a 

necessidade da contratação, a partir, por exemplo, da elaboração de relatórios 

estatísticos.  

 

Com relação à adequação da solução escolhida, tampouco foi possível verificar a 

análise de viabilidade da contratação ou se a justificativa apresentada para a escolha da 

solução foi embasada por avaliação de custo-benefício (IN04/2010, art. 11), pois não há 

no processo a identificação de alternativas disponíveis no mercado para a comparação 

do custo das soluções. 

 

As contratações objeto da amostra foram precedidas de pesquisa de mercado e os preços 

contratados estão dentro da faixa de mercado. 

 

A frequência das solicitações das ordens de serviços durante o período de exame, 

evidenciou a utilização do objeto do contrato. 

 

Os aditivos contratuais foram embasados em justificativas apresentadas pelo gestor 

considerando os critérios de necessidade, economicidade e oportunidade. 
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Com base nas informações registradas acima, conclui-se que a Gestão de TI na 

CEAGESP não é adequada, especialmente quanto aos aspectos do planejamento e do 

monitoramento das ações implementadas na área. Fato## 

  
##/Fato## 

 

2.8 Avaliação da Gestão do Patrimônio Imobiliário 

Por meio da aplicação do Questionário de Avaliação de Controles Internos – Gestão do 

Patrimônio Imobiliário e por meio de entrevista com responsável pela SEFIP (Seção de 

Controle Fiscal e Patrimonial), foram abordados aspectos referentes aos controles 

administrativos da gestão do patrimônio imobiliário sob responsabilidade da 

CEAGESP. 

De acordo as informações prestadas pelo responsável pela SEFIP, as competências da 

Gestão Patrimonial estão distribuídas por diversas unidades administrativas e 

operacionais distintas. 

A SEFIP, subordinada ao Departamento Financeiro e Contábil, seria responsável pelos 

aspectos contábeis e fiscais da Gestão Patrimonial. Os levantamentos periódicos para 

avaliação da situação dos imóveis seriam demandados principalmente em função das 

informações necessárias para a renovação de seguro patrimonial. 

As ações para reforma e manutenção dos imóveis estariam sob a competência do 

Departamento de Engenharia e Manutenção – DEMAN. Aparentemente, entretanto, a 

demanda para adequações nas edificações podem se originar em outras áreas, como 

ocorreu com o projeto de acessibilidade originado na Seção de Segurança e Medicina do 

Trabalho – SESMT. 

Conforme as informações prestadas, existe fragilidade na estrutura tecnológica para 

gerir os imóveis em função da inexistência de um sistema de auxilie na gestão dos bens 

patrimoniais. 

Em relação aos procedimentos administrativos, foram relatadas fragilidades quanto ao 

detalhamento das principais atividades envolvidas na gestão, ausência de rotinas e 

procedimentos de supervisão das atividades e ausência de fluxogramas ou mapas de 

processos que contemplem as atividades do setor. 

No exercício de 2014, a CEAGESP não teve sob sua responsabilidade nenhum bem 

imóvel de propriedade da União. Dessa forma, como a CEAGESP não utiliza os 

sistemas SIAFI e SPIUnet, não inclui os  registros de seus imóveis próprios nos 

referidos sistemas. 

Como os quadros do item 8.2.1 (Distribuição espacial dos bens imóveis de uso especial) 

não indicavam a necessidade de preenchimento de informações referentes aos imóveis 

próprios e cedidos de terceiros, a CEAGESP não informou a existência destes imóveis 

no Relatório de Gestão de 2014 (a relação destes imóveis encontra-se em ponto 

específico do relatório). 

A CEAGESP apresentou registros de que os imóveis sob sua responsabilidade tiveram 

sua última avaliação realizada no exercício de 1986. Este fato foi registrado no item 

3.1.1.1 do Relatório nº 201407916. A análise da justificativa para o não cumprimento da 
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recomendação originada naquele relatório encontra-se em ponto específico do presente 

relatório.   

  
##/Fato## 
2.9 Avaliação dos Controles Internos Administrativos 

Foram avaliados os seguintes componentes do controle interno: ambiente de controle, 

avaliação de risco, procedimentos de controle, informação e comunicação e 

monitoramento.  

 

Foi verificada a ausência de um diagnóstico dos riscos da Unidade.  

 

Constatou-se que não há identificação clara dos processos críticos, além de não haver 

um diagnóstico dos riscos que permita detectar a probabilidade de ocorrência desses 

riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. 

 

Nos demais componentes do controle interno administrativo, os controles são 

parcialmente observados dentro dos parâmetros analisados. 

 

As falhas apontadas demonstram a necessidade de aperfeiçoamento dos controles 

internos administrativos.    
##/Fato## 

 

 

2.10 Avaliação dos Controles Internos - Demonstrações Contábeis 

A CEAGESP está dispensada da apresentação da declaração do contador, e a análise 

limitou-se a verificar a aderência dos controles internos administrativos estabelecidos na 

metodologia COSO - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission, sobretudo na aplicação da ética e efetividade no cumprimento dos 

Controles Internos. 

 

Foram feitas análises nas dimensões do Ambiente Interno, tendo como foco a cultura da 

organização; Avaliação de Riscos, ou seja, se a Companhia consegue mensurar os 

eventos em potencial que podem impactar na realização dos seus objetivos; 

Procedimentos de Controle, abordando as políticas e as atividades que contribuem para 

assegurar que os riscos sejam geridos; Informações e Comunicações, visando a 

identificar se as informações são transmitidas aos funcionários de forma oportuna e 

tempestiva, de modo a permitir que cumpram suas responsabilidades adequadamente; e 

Monitoramento, tendo como foco o acompanhamento das atividades de controle, com a 

finalidade de diminuir riscos e de implementar melhorias. 

 

A CEAGESP adota um processo de gerenciamento de desempenho com orientação 

individual aos empregados. O quadro de funcionários tem atribuições de competência 

conforme estabelecido no Plano de Cargos e Salários, sendo que o setor da 

Contabilidade conta com pessoal com formação em Bacharel em Ciências Contábeis. 

 

Não foi identificado o gerenciamento dos chamados gargalos ou pontos críticos. As 

tarefas são realizadas de acordo com a prioridade de datas, visando ao cumprimento dos 

prazos. 

 

Os relatórios financeiros são elaborados mensalmente e encaminhados aos setores 

pertinentes e também ao Conselho Fiscal para a tomada de medidas corretivas. Caso 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
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haja ocorrência de riscos, é preparada comunicação aos responsáveis das áreas, 

estabelecendo a obrigação a ser cumprida e prazos para tal. 

 

Os relatórios são elaborados a partir da extração do sistema “Starsoft”, utilizado pela 

CEAGESP, mas existe um controle manual em paralelo, enquanto que a Companhia 

aguarda a implantação de um “software” integrado.   
##/Fato## 

 

 

2.11 Avaliação da Desoneração da Folha de Pagamentos 

No item 7.3 do Relatório de Gestão, denominado “Contratos Vigentes firmados com 

empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento propiciada pelo Artigo 

7° da Lei 12.546/2011 e pelo artigo 2° do Decreto 7.828/2012”, a CEAGESP informou 

as medidas adotadas com o intuito de revisar os contratos firmados com empresas 

beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento.  

 

Neste item do relatório, a CEAGESP afirma ter atendido às orientações contidas nos 

Acórdãos nº 2859/2013-TCU-Plenário e nº 1212/2014-TCU-Plenário, bem como as 

orientações expedidas pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI 

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, juntamente com os dispositivos 

contidos na Lei nº 12.546/2011 e no Decreto nº 7.828/2012. 

 

Nos registros das ações empreendidas com intuito de atender às orientações expedidas 

pelo TCU e pela SLTI, verificou-se que a CEAGESP não concluiu a revisão de preços 

nos contratos firmados com empresas beneficiadas pelo Plano Brasil Maior. Não iniciou 

também a cobrança administrativa dos valores pagos a maior em relação aos contratos 

de prestação de serviços em vigor e encerrados.  

 

Por outro lado, verificou-se que grande parte dos contratos firmados pela CEAGESP 

não continha informações que permitissem à Companhia proceder à revisão, sem o 

recebimento de informações adicionais das empresas contratadas, o que atrasou de 

forma considerável a análise desses contratos.  

 

De acordo com informações prestadas pela CEAGESP, a SLTI informou aos órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional integrantes 

do SISG que foi solicitado pedido de reexame com efeito suspensivo dos itens 9.2 e 9.3 

do Acórdão nº 2.859/2013 – Plenário. 

  
##/Fato## 

 

2.12 Avaliação da Política de Acessibilidade 

De acordo com o item 3.6 do Relatório de Gestão, a CEAGESP informou que está em 

processo de adequação às normas de acessibilidade (Decreto 5296/2004, Lei 

10.098/2000) em todas as suas unidades, tanto para o atendimento ao público, quanto 

aos seus funcionários. Em informação complementar solicitada pela equipe de auditoria,  

a CEAGESP informou que ainda não possui projeto integrado de circulações especiais 

com acessibilidade nas dependências da CEAGESP no Entreposto de São Paulo, que 

permitisse dotar os prédios de condições para atenderem às necessidades de 

acessibilidade das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida.  

A CEAGESP informou que em 2012 foi iniciado processo para contratação do referido 

projeto, que não teve prosseguimento. Em 02/01/2015, foi emitida a Nota Técnica nº 
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107, destacando a obrigatoriedade da contratação inclusive para entrepostos do interior. 

Mesmo sem o projeto elaborado, vem tomando providências para adequação e 

construção de novos sanitários para deficientes, com rebaixamento de guias, construção 

de plataformas elevatórias e demarcação de vagas para deficientes. 

 #/Fato## 

 

2.13 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

Por meio de consulta junto ao sítio eletrônico do Tribunal de Contas da União – TCU 

(http://portal2.tcu.gov.br/TCU) não foram identificados quaisquer acórdãos e/ou 

decisões, emitidos nos exercícios de 2011 a 2014, para a Companhia de Entrepostos e 

Armazéns Gerais de São Paulo - CEAGESP que contivessem determinação expressa 

para acompanhamento pelo Controle Interno. 

 

Tal fato foi confirmado em resposta a questionamento efetuado pela Equipe de 

Auditoria, na qual a Companhia relacionou todos os comunicados recebidos do TCU 

nos exercícios citados. ##/Fato## 

 

Contudo, visando atender o escopo definido em reunião realizada no dia 25/11/2014 

entre a CGU/SP e o junto à Secex-SP/TCU, foram avaliadas as medidas adotadas pela 

Companhia no tocante às determinações constantes nos Acórdãos n°s 2050/2014 – 

Plenário e 5637/2014 – 1ª Câmara. 

 

Análise detalhada evidenciou que, não obstante diversas ações terem sido adotadas pela 

Companhia, diversas determinações ainda restam pendentes de completo atendimento. 

Tal situação está melhor detalhada em informações específicas deste Relatório.   
##/Fato## 

 

 

2.14 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

Mediante exame dos Relatórios de Auditoria elaborados nos últimos anos por esta 

CGU/SP, foram identificadas 28 recomendações, ainda pendentes de atendimento pela 

CEAGESP, referentes a 4 Planos de Providências Permanentes – PPP em andamento. 

Tratam-se dos acompanhamentos relativos ao Relatório de Auditoria nº 201407916 - 

Avaliação da Gestão de 2013, Relatório de Auditoria nº 201307533 - Avaliação da 

Gestão de 2012, Relatório de Auditoria nº 201203488 - Avaliação da Gestão de 2011 e 

ao Relatório de Auditoria nº 201109414 - Avaliação da Gestão de 2010, conforme 

quadro a seguir indica: 

 

Quadro – Recomendações da CGU 
N° do 

Relatório 

de 

Auditoria 

de Contas 

Item do Relatório Situação Atual da 

Recomendação 

Item específico da 

Parte “achados de 

auditoria” do 

Relatório 

201407916 O parecer da Auditoria Interna não 

contemplou de forma completa os 

elementos exigidos na DN TCU n° 

132/2013. Recomendação 001 

Recomendação 

Atendida  

Não se aplica 

201407916 O parecer da Auditoria Interna não 

contemplou de forma completa os 

elementos exigidos na DN TCU n° 

132/2013.Recomendação 002 

Recomendação 

Atendida  

Não se aplica 

  

http://portal2.tcu.gov.br/TCU
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N° do 

Relatório 

de 

Auditoria 

de Contas 

Item do Relatório Situação Atual da 

Recomendação 

Item específico da 

Parte “achados de 

auditoria” do 

Relatório 

201407916 Adjudicação a empresa licitante com 

valor de patrimônio líquido inferior 

ao previsto no edital de convocação 

e na Lei 8.666/93. 

Recomendação 

Atendida  

Não se aplica 

201407916 Falta de procedimentos específicos 

para aquisição de bens e serviços de 

TI. 

Pendente de 

atendimento, sem 

impacto na gestão. 

Recomendação 

monitorada via Plano 

de Providências 

Permanente 

201407916 Ausência de Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação - PDTI. 

Pendente de 

atendimento, sem 

impacto na gestão. 

1.1.1.1 - Ausência de 

Plano Diretor de 

Tecnologia da 

Informação - PDTI. 

201407916 Fragilidades na normatização interna 

inerente à atuação da Auditoria 

Interna. 

Recomendação 

Atendida  

Não se aplica 

201407916 Falta de orientações e escala de 

prioridades de atuação no caso de 

identificação de riscos e pontos 

críticos na atividade 

de Entrepostagem. 

Pendente de 

atendimento, sem 

impacto na gestão. 

Recomendação 

monitorada via Plano 

de Providências 

Permanente 

201407916 Fragilidades quanto aos controles 

internos da Gestão do Patrimônio 

Imobiliário da Unidade Auditada. 

Rec 001 

Pendente de 

atendimento, sem 

impacto na gestão. 

Recomendação 

monitorada via Plano 

de Providências 

Permanente 

201407916 Fragilidades quanto aos controles 

internos da Gestão do Patrimônio 

Imobiliário da Unidade Auditada. 

Rec 002 

Pendente de 

atendimento, sem 

impacto na gestão. 

Recomendação 

monitorada via Plano 

de Providências 

Permanente 

201407916 Fragilidades quanto aos controles 

internos da Gestão do Patrimônio 

Imobiliário da Unidade Auditada. 

Rec 002 

Pendente de 

atendimento, sem 

impacto na gestão. 

Recomendação 

monitorada via Plano 

de Providências 

Permanente 

201307533 013 - 2.1.1.1. Altos índices de 

ociosidade nas unidades frigoríficas 

e nas unidades de Marília e 

Guaratinguetá. Recomendação 001 

Pendente de 

atendimento, sem 

impacto na gestão. 

1.1.2.1 - Altos índices 

de ociosidade nas 

unidades frigoríficas e 

nas unidades de Marília 

e Guaratinguetá. 

201307533 017 - 2.1.1.3. Ausência de 

mecanismos para identificar as 

fragilidades, assim como seleção e 

aplicação das possíveis medidas para 

gerenciamento de riscos. 

Recomendação 001 

Pendente de 

atendimento, sem 

impacto na gestão. 

Recomendação 

monitorada via Plano 

de Providências 

Permanente 

201307533 037 - 2.1.1.7. Ausência de utilização 

do CGU-PAD na CEAGESP. 

Recomendação 001 

Recomendação 

Atendida. 

Não se aplica. 

201203844 014 - 3.1.5.2 - Ex-funcionários em 

situação de débito para com a 

CEAGESP. Recomendação 001 

Pendente de 

atendimento, sem 

impacto na gestão. 

Recomendação 

monitorada via Plano 

de Providências 

Permanente 
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N° do 

Relatório 

de 

Auditoria 

de Contas 

Item do Relatório Situação Atual da 

Recomendação 

Item específico da 

Parte “achados de 

auditoria” do 

Relatório 

201203844 019 - 3.1.1.3 - Intempestividade no 

atendimento à recomendação desta 

Controladoria decorrente da 

morosidade e falta de priorização da 

atualização de normas, 

procedimentos e instruções 

operacionais. Recomendação 001 

Pendente de 

atendimento, sem 

impacto na gestão. 

Recomendação 

monitorada via Plano 

de Providências 

Permanente 

201203844 024 - 3.1.1.7 - Fragilidades no 

sistema de controle de concessão e 

ressarcimento de recursos para 

despesas com viagens. 

Recomendação 001 

Pendente de 

atendimento, sem 

impacto na gestão. 

Recomendação 

monitorada via Plano 

de Providências 

Permanente 

201203844 024 - 3.1.1.7 - Fragilidades no 

sistema de controle de concessão e 

ressarcimento de recursos para 

despesas com viagens. 

Recomendação 002 

Pendente de 

atendimento, sem 

impacto na gestão. 

Recomendação 

monitorada via Plano 

de Providências 

Permanente 

201203844 042 - 3.1.7.2 - Não atualização no 

SIASG e no SICONV das 

informações referentes, 

respectivamente, a contratos e 

convênios ou outros instrumentos 

congêneres firmados. Recomendação 

001 

Pendente de 

atendimento, sem 

impacto na gestão. 

Recomendação 

monitorada via Plano 

de Providências 

Permanente 

201203844 018 - 2.1.1.6 - Ausência de 

metodologia formal e regular para 

avaliação de riscos. Recomendação 

001 

Pendente de 

atendimento, sem 

impacto na gestão. 

Recomendação 

monitorada via Plano 

de Providências 

Permanente 

201203844 023 - 2.1.1.8 - Unidades de 

armazenagem com prejuízo 

operacional e baixos índices de 

produtividade. Recomendação 001 

Pendente de 

atendimento, sem 

impacto na gestão. 

1.1.2.2 - Unidades de 

armazenagem com 

prejuízo operacional e 

baixos índices de 

produtividade 

201203844 026 - 3.1.1.8 - Manutenção das 

pendências na conciliação de contas 

a receber junto ao Governo do 

Estado de São Paulo e consequente 

atraso no recebimento de 

ressarcimentos impactando a gestão 

da CEAGESP no exercício de 2011. 

Recomendação 001 

Pendente de 

atendimento, sem 

impacto na gestão. 

Recomendação 

monitorada via Plano 

de Providências 

Permanente 

201203844 026 - 3.1.1.8 - Manutenção das 

pendências na conciliação de contas 

a receber junto ao Governo do 

Estado de São Paulo e consequente 

atraso no recebimento de 

ressarcimentos impactando a gestão 

da CEAGESP no exercício de 2011. 

Recomendação 002 

Pendente de 

atendimento, sem 

impacto na gestão. 

Recomendação 

monitorada via Plano 

de Providências 

Permanente 
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N° do 

Relatório 

de 

Auditoria 

de Contas 

Item do Relatório Situação Atual da 

Recomendação 

Item específico da 

Parte “achados de 

auditoria” do 

Relatório 

201203844 026 - 3.1.1.8 - Manutenção das 

pendências na conciliação de contas 

a receber junto ao Governo do 

Estado de São Paulo e consequente 

atraso no recebimento de 

ressarcimentos impactando a gestão 

da CEAGESP no exercício de 2011. 

Recomendação 003 

Pendente de 

atendimento, sem 

impacto na gestão. 

Recomendação 

monitorada via Plano 

de Providências 

Permanente 

201203844 027 - 3.1.1.9 - Manutenção das 

fragilidades no sistema 

informatizado da Folha de 

Pagamentos. Recomendação 001 

Recomendação 

Atendida  

Não se aplica 

201109414 019 - 2.1.1.1 - Ausência de 

elaboração do Plano Estratégico de 

Tecnologia da Informação - PETI da 

CEAGESP. Recomendação 002 

Pendente de 

atendimento, sem 

impacto na gestão. 

1.1.1.1 - Ausência de 

Plano Diretor de 

Tecnologia da 

Informação – PDTI. 

201109414 022 - 2.1.1.2 - Ausência de uma 

rotina para avaliação da 

compatibilidade dos recursos de TI 

com as reais necessidades da 

CEAGESP. Recomendação 001 

Pendente de 

atendimento, sem 

impacto na gestão. 

Recomendação 

monitorada via Plano 

de Providências 

Permanente 

201109414 

 

023 - 2.2.1.4 - Ausência de um 

processo de trabalho formalizado e 

específico na contratação de bens e 

serviços de TI. Recomendação 001 

Pendente de 

atendimento, sem, 

impacto na gestão. 

Recomendação 

monitorada via Plano 

de Providências 

Permanente 

201109414 039 - 2.1.10.3 - Pendências de 

providências efetivas dos gestores 

em relação às unidades do Interior de 

São Paulo quanto à constatação 

detectada em exercícios anteriores de 

fuga ao processo licitatório na 

utilização de serviços de telefonia 

fixa e interurbanos. Recomendação 

001 

Pendente de 

atendimento, sem 

impacto na gestão. 

Recomendação 

monitorada via Plano 

de Providências 

Permanente 

Fonte: PPP em andamento, Relatório de Gestão e Manifestações da CEAGESP. 

 

Consoante quadro acima indica, durante o exercício de 2014, 6 recomendações foram 

integralmente atendidas, sendo que, das recomendações ainda pendentes, entende-se 

como mais relevantes as descritas a seguir, por terem impacto direto no desempenho 

operacional/financeiro da Companhia: 

 

Relatório de Auditoria nº 201307533 - Avaliação da Gestão de 2012: 

 

- Constatação 013 - 2.1.1.1. Altos índices de ociosidade nas unidades frigoríficas e 

nas unidades de Marília e Guaratinguetá. Recomendação 001: Recomendamos à 

CEAGESP que ultime os estudos sobre a concessão da totalidade da Unidade de 

Guaratinguetá para exploração pela iniciativa privada, assim como promova estudo de 

viabilidade para desativação da unidade de Marília e absorção da demanda local pelas 

demais unidades da CEAGESP na região. 

 

Os últimos exames indicam que a recomendação em tela continua pendente de 

atendimento. No caso da unidade de Guaratinguetá, a concessão de uso pela iniciativa 

privada não foi concretizada, ainda que já estejam sendo realizadas ações para viabilizar 



 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
19 

sua utilização pelas empresas. Já na unidade de Marília, o gestor entende pela 

manutenção da unidade face à cláusula de reversibilidade constante do termo de doação.  

 

Porém, a CEAGESP não apresentou estudo comprovando que a manutenção da unidade 

é mais vantajosa face à sua desativação e absorção pelas demais unidades da CEAGESP 

na região. Também não restou comprovado resultado operacional favorável decorrente 

das ações empreendidas. 

 

Também foi examinado o Relatório de Gestão da Companhia referente ao exercício de 

2014, sendo possível identificar que, não obstante um dos entrepostos e uma das 

unidades frigoríficas deficitários em 2013 terem apresentado resultado positivo em 

2014, demonstrando relativa melhora na situação da Companhia, 2 entrepostos e 3 

unidades frigoríficas continuaram a apresentar déficit, dentre os quais constam os 

Entrepostos de Marília e Guaratinguetá. 

 

Dessa forma, não obstante ter se evidenciado a baixa produtividade das unidades 

supracitadas novamente no exercício de 2014, foi observada redução na quantidade de 

unidades deficitárias, sendo que a impropriedade em tela não configura reincidência na 

Gestão de 2014 por estar sendo devidamente acompanhada por meio de PPP específico, 

fato devidamente detalhado no item 1.1.2.1 deste Relatório. 

 

Relatório de Auditoria nº 201203844 - Avaliação da Gestão de 2011: 

 

Constatação: 023 - 2.1.1.8 - Unidades de armazenagem com prejuízo operacional e 

baixos índices de produtividade. Recomendação 001: Recomendamos a definição de 

um plano de ação, além da implantação e do acompanhamento de metas de curto e 

médio prazos, para elevar os índices de produtividade das unidades armazenadoras, em 

especial daquelas que registraram prejuízos operacionais. 

 

Os últimos exames indicam que a recomendação em tela continua pendente de 

atendimento, sendo recomendada à Companhia, na última análise do PPP, a 

apresentação de novo levantamento demostrando a evolução dos resultados de suas 

unidades armazenadoras, ou ações visando à mitigação dos prejuízos apresentados. 

 

Dados constantes do Relatório de Gestão da CEAGESP (exercício de 2014) indicam 

que, dentre as 35 unidades armazenadoras, 21 apresentaram lucro e 12 apresentaram 

prejuízo no exercício sob exame. 

 

Dessa forma, não obstante restar pendente de completo atendimento, entende-se que a 

recomendação em tela está sendo tratada em PPP específico, sendo o fato devidamente 

detalhado no item 1.1.2.2 deste Relatório. 

 

Constatação: 026 - 3.1.1.8 - Manutenção das pendências na conciliação de contas a 

receber junto ao Governo do Estado de São Paulo e consequente atraso no 

recebimento de ressarcimentos impactando a gestão da CEAGESP no exercício de 

2011. Recomendação 001: Finalizar a conciliação de contas referentes a valores a 

receber do Governo do Estado de São Paulo por conta do estabelecido no Contrato de 

venda e compra de ações da CEAGESP firmado entre a União e o Estado de São Paulo. 

 

Recomendação 002: Finalizar o processo de habilitação junto ao Governo do Estado de 

São Paulo da cobrança de valores despendidos pela CEAGESP em processos 

trabalhistas. 
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Recomendação 003: Atualizar a catalogação dos processos trabalhistas encerrados e 

indicar: (1) se os processos têm a documentação necessária e suficiente para cobrança 

dos valores; (2) valor da dívida original; (3) data base do item anterior; (4) critério de 

correção monetária da dívida; (5) valor da correção monetária até o exercício em 

avaliação; (6) data em que o processo de cobrança foi apresentado ao Governo do 

Estado; (7) posicionamento do governo estadual quanto ao pagamento; (8) forma de 

pagamento; (9) data prevista para o pagamento; e (10) outras informações relevantes. 

 

De acordo com os últimos exames, constata-se que a CEAGESP vem apresentando 

informações sobre o andamento das ações, sendo necessário o monitoramento do 

ressarcimento até sua conclusão definitiva. Assim, conforme solicitação do Gestor, na 

última avaliação do PPP, foi autorizada a prorrogação do prazo para nova manifestação 

sobre o assunto. 

 

Também foi observado que, em 2014, recebimentos oriundos do Governo do Estado de 

São Paulo (Ajuste de contas inerentes a indenizações trabalhistas e previdenciárias de 

responsabilidade do Tesouro Estadual as quais foram indevidamente arcadas pela 

CEAGESP em anos anteriores) contribuíram para o resultado positivo obtido no 

exercício sob exame. 

 

Todavia, foram consideravelmente inferiores aos recebidos em 2013, tendo impacto 

direto nas receitas financeiras da Companhia, as quais tiveram queda em percentual 

similar, pois são originadas da atualização dos valores dos processos trabalhistas 

envolvidos no reembolso. 

 

Não obstante ter havido redução no montante reembolsado, ainda existem parcelas a 

serem pagas à Companhia (a previsão é de que as últimas parcelas sejam pagas no 

exercício de 2016), bem como, em 2014, foram transferidos para a folha de pagamento 

do Estado de São Paulo cerca de 70 ex-funcionários da Companhia (aposentados), 

reduzindo os desembolsos mensais da CEAGESP no que tange às complementações de 

aposentadoria. 

 

Dessa forma, não obstante restar pendente de completo atendimento, entende-se que a 

recomendação em tela vem sendo gradualmente atendida pela CEAGESP, além de estar 

sendo tratada em PPP específico. 

 

Portanto, tendo em vista o resultado superavitário apresentado pela Companhia no 

exercício de 2014, bem como o atendimento integral de 6 recomendações durante o 

exercício sob exame, entende-se que a CEAGESP vem trabalhando no atendimento, 

mesmo que parcial, das recomendações supramencionadas.  
##/Fato## 

 

 

2.15 Avaliação do CGU/PAD 

Evidenciou-se que a Companhia registrou as informações referentes aos procedimentos 

disciplinares instaurados no exercício de 2014 no sistema CGU-PAD, atendendo 

integralmente recomendação monitorada por meio de PPP e o previsto na Portaria CGU 

n° 1.043, de 24 de julho de 2007.  
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Mediante cotejamento entre relatório extraído do CGU-PAD e informações prestadas 

pela CEAGESP, identificou-se a instauração de 4 processos disciplinares no exercício 

de 2014 cujas informações foram devidamente inseridas no sistema sob exame.  
##/Fato## 

 

 

 

3. Conclusão 
 

As constatações identificadas e relatadas neste Relatório e as providências corretivas a 

serem adotadas, quando for o caso, serão incluídas no Plano de Providências 

Permanente – PPP ajustado com a CEAGESP e monitorado pelo Controle Interno. 

 

São Paulo/SP, 09 de outubro de 2015. 
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_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201504032 

 

1 GESTÃO OPERACIONAL                            

1.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

1.1.1 SISTEMA DE INFORMAÇÕES OPERACIONAIS            

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Ausência de Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI. 

 

Fato 
 

Segundo o art. 4º da IN nº 04/2010 da SLTI/MPOG, a contratação de solução de 

Tecnologia da Informação deve ser precedida de planejamento, que deve ser elaborado 

em harmonia com o Plano Diretor de TI - PDTI e alinhado ao planejamento estratégico 

da Companhia, com o objetivo de demonstrar a adequação da solução escolhida para a 

contratação que atenda às necessidades do órgão e contemple os critérios de 

economicidade, efetividade, eficiência e eficácia. 

 

O PDTI é essencial para que as organizações possam identificar e alocar corretamente 

os recursos da área de TI, de acordo com as prioridades institucionais e com os 

resultados esperados. 

 

Após análise dos processos apresentados pela CEAGESP que compuseram a amostra, 

verificou-se que a Companhia não dispõe de Plano Diretor para a área de TI. 

 

A falta de planejamento de uma contratação traz riscos para a seleção da alternativa 

mais vantajosa para a Administração que demonstre sua adequação e viabilidade frente 

às reais necessidades do órgão. Ademais, o planejamento auxilia no levantamento de 

estratégias e de ações para a celebração, controle e manutenção dos contratos. 

 

A ausência de PDTI leva ao enfraquecimento das ações e da própria área de TI devido à 

possível descontinuidade dos projetos, podendo comprometer toda a área de TI e 

influenciar negativamente o desempenho da Companhia na sua missão institucional, já 

que a TI representa importante ferramenta para o desenvolvimento das ações previstas. 

 

Ressalta-se que a jurisprudência do TCU é pacífica quanto à necessidade de planejar as 

contratações de TI em harmonia com o planejamento estratégico institucional e com o 

plano diretor de tecnologia da informação - PDTI (são exemplos os acórdãos nº 1.521 e 

1.558/2003, 2.094/2004, 786/2006 e 1.603/2008, todos do Plenário do TCU. 

 

Esse fato já foi objeto de manifestação da CGU/SP em relatórios anteriores e vem sendo 

acompanhado em Plano de Providência Permanente - PPP. 

 

A Companhia já havia elaborado o Termo de Referência para a realização da licitação 

para contratação de empresa especializada na elaboração do Planejamento Estratégico 

Situacional e do PDTI. Em resposta à SA 201504032/017, a entidade informou que “a 

CEAGESP contratou, através de Processo Licitatório, a empresa DELOITTE TOUCHE 

TOHMATSU CONSULTORES LTDA, Contrato nº 026/13-1822-1502-02-030-08-1, 
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para prestação de serviços de consultoria técnica especializada para elaboração do 

Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação e do Plano 

Diretor de Tecnologia da Informação, cujos trabalhos estão em andamento”. 

 

A Entidade está adotando medidas no sentido de elaborar o PDTI. O processo está em 

andamento, com a contratação de empresa especializada, mas ainda há fragilidades nas 

ações da área de TI. 

 

No exercício de 2014 a Companhia assinou os contratos abaixo elencados para a 

aquisição de bens e serviços de TI, totalizando R$ 5.545651,19: 

 

Quadro – Contratações de T.I 

Processo Empresa / CNPJ Objeto Valor (R$) 

1º Termo Aditivo 

142/10-1601-

1403-02-030-08-1  

 

Softwell 

Solutions em 

Informática S/A  

08.885.119/0001-

09 

Contratação de serviços 

técnicos especializados de 

desenvolvimento e 

manutenção de Sistemas e 

de Aplicativos WEB  

 

1.334.880,00 

3º Termo Aditivo 

149/10-1459-

1403-02-030-05-1  

 

Telemar Norte 

Leste S/A  

33.000.118/0001-

79 

Aquisição de solução de 

telefonia VOIP, Acesso à 

Internet e Rede WIMAX - 

ITEM 01 - VOZ 

(Telefonia)  

 

150.000,00 

2º Termo Aditivo 

017/12-1561-

1402-02-010-10-1  

 

Oracle do Brasil 

Sistemas Ltda  

59.456.277/0001-

76 

 

Contratação de Serviços - 

Suporte Técnico e 

Atualização do Banco de  

Dados Oracle  

 

32.127,85 

2º Termo Aditivo 

092/12-1623-

1412-02-010-10-1  

 

Vert Soluções em 

Informática Ltda 

02.277.205/0001-

44 

Aquisição de Materiais-

Licenciamento de 

Softwares de Cópias de 

Segurança.  

 

15.901,11 

1º Termo Aditivo 

093/12-1617-

1412-02-030-08-1  

 

Industria de 

Software e 

Soluções Ltda  

05.056.597/0001-

00 

Contratação de Serviços-

Manutenção e Suporte no 

SSA-Starsoft Applications  

 

51.360,48 

028/13-1732-

1404-02-010-10-1  

 

Texas Informática 

e 

Produtos Ltda  

09.349.162/0001-

04 

Aquisição de Materiais -  

Computadores, Notebooks 

e Tablets (Computadores)  

 

1.517.100,00 

028/13-1733-

1404-02-01-10-1  

 

Click Data 

Soluções  

Informatica Ltda - 

ME  

12.431.149/0001-

04 

Aquisição de Materiais -  

Computadores, Notebooks 

e Tablets (Notebook)  

 

76.000,00 
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Processo Empresa / CNPJ Objeto Valor (R$) 

028/13-1734-

1404-02-010-10-1  

 

Ccs Corp 

Comércio E  

Serviços Ltda  

16.628.998/0001-

03 

Aquisição de Materiais -  

Computadores, Notebooks 

e Tablets   

 

89.240,00 

030/13-1711-

1402-02-010-10-1  

 

Brasoftware  

Informática Ltda  

57.142.978/0001-

05 

Aquisição de Materiais e 

Serviços -  

Licenças de Softwares e 

Aplicativos  

 

968.093,75 

1º Termo Aditivo 

-053/13-1658-

1408-02-030-12-1  

 

Inova 

Tecnologias de  

Informação e  

Representações 

Ltda  

01.427.728/0001-

67 

Contratação de Serviços - 

Suporte e  

Atualização de versão, 

corretiva e evolutiva, para 

solução de e-mail e 

colaboração  

 

27.690,00 

008/14-1739-

1404-02-030-20- 

 

Vert Soluções em  

Informática Ltda  

02.277.205/0001-

44 

Aquisição de Materiais e 

Serviços - Renovação de 

Licenças de 

Armazenamento, 

Conectividade, 

Processamento e 

Virtualização  

 

785.000,00 

009/14-1789-

1411-02-030-12-1  

 

Softwell 

Solutions em  

Informática S/A  

08.885.119/0001-

09 

Contratação de Serviços - 

Manutenção e Suporte do 

Maker All  

 

99.258,00 

068/14-1757-

1406-02-010-10-1  

 

Softwareone 

Comércio  

e Serviços de  

Informática Ltda  

08.270.727/0001-

09 

Aquisição de Materiais - 

Licenças Microsoft Office 

Standard 2013  

 

399.000,00 

Total 5.545651,19 

Fonte: Relatório de Gestão. 

 

Foi formalizada, a partir da relação acima, uma amostra dos processos baseada nos 

critérios de materialidade, criticidade e relevância, conforme quadro abaixo, totalizando 

R$ 2.701.794,23. 

 

Quadro – Amostra Processos de T.I 

Processo Empresa / CNPJ Objeto Valor (R$) 

1º Termo Aditivo 

093/12-1617-

1412-02-030-08-1  

Indústria de 

Software e 

Soluções Ltda  

05.056.597/0001-

00 

Contratação de Serviços-

Manutenção e Suporte no 

SSA-Starsoft Applications  

51.360,48 
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Processo Empresa / CNPJ Objeto Valor (R$) 

28/13-1732-1404-

02-010-10-1  

Texas Informática 

e 

Produtos Ltda  

09.349.162/0001-

04 

Aquisição de Materiais -  

Computadores, Notebooks 

e Tablets (Computadores)  

1.517.100,00 

028/13-1733-

1404-02-01-10-1  

 

Click Data 

Soluções  

Informatica Ltda - 

ME  

12.431.149/0001-

04 

Aquisição de Materiais -  

Computadores, Notebooks 

e Tablets (Notebook)  

76.000,00 

028/13-1734-

1404-02-010-10-1  

 

CCS Corp 

Comércio e 

Serviços Ltda  

16.628.998/0001-

03 

Aquisição de Materiais -  

Computadores, Notebooks 

e Tablets   

89.240,00 

030/13-1711-

1402-02-010-10-1  

 

Brasoftware  

Informática Ltda  

57.142.978/0001-

05 

Aquisição de Materiais e 

Serviços - Licenças de 

Softwares e Aplicativos  

968.093,75 

Total 2.701.794,23 

Fonte: Relatório de Gestão. 

 

1) Indústria de Software e Soluções Ltda: 

 

O Contrato nº 093/2012, assinado em 01/03/2013, com vigência de 12 meses, 

permitindo prorrogações por iguais períodos até o máximo de 48 meses, no valor de R$ 

48.600,00 mensal. O 1º aditivo foi assinado em 29/01/2014, reajustado pelo IPCA, com 

valor total de R$ 51.360,48 por mais 12 meses. 

 

2) Texas Informática Ltda, Click Data Ltda e CCS Ltda: 

 

A CEAGESP, por meio do Pregão Eletrônico nº 026/2010, celebrou as Atas de registro 

de Preços nº 036/10-1419 e nº 036/10-1420 para aquisição de computadores e 

notebooks, mas por motivos financeiros adquiriu apenas parte do planejado. Dessa 

forma, foi realizado um novo Pregão Eletrônico nº 018/2014, Sistema de Registro de 

Preços com Termo de Referência, realizado com orçamento de três fornecedores, 

estabelecendo um preço médio de R$ 2.667.033,33. Foi dado o Parecer Jurídico nº 

055/2014, em 19/02/2014, favorável ao certame, sem ressalvas. O Pregão foi realizado 

em 19/03/2014 e a empresa Texas Informática e Produtos Ltda foi declarada vencedora, 

com a Ata de Registro de Preços nº 028/13-1732 assinada em 06/05/2014, no valor total 

de R$ 1.517.100,00. Foram assinadas, ainda, as Atas de Registro de Preços nº 028/13-

1733, no valor total de R$ 76.000,00, com a Click Data Soluções Informática e nº 

028/13-1734, no valor total de R$ 89.240,00, com a CCS Corp. Comércio e serviços 

Ltda ME.  
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3) Brasoftware Informática Ltda: 

 

A aquisição foi realizada por meio de Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preços 

com Termo de Referência realizado com orçamento de três fornecedores, estabelecendo 

um preço médio de R$ 996.545,57. Foi dado o Parecer Jurídico nº 494/2013, em 

02/12/2013, favorável ao certame, sem ressalvas. O Pregão nº 03/2014 foi realizado em 

22/01/2014 e a empresa Brasoftware foi declarada vencedora, com termo de 

homologação em 05/02/2014, no valor total de R$ 968.093,75 e Ata de Registro de 

Preços assinada em 28/02/14 por 12 meses, tendo justificativa genérica, “para uso da 

SEINF em atendimento à necessidade da companhia”. 

 

Foram observados na análise dos processos da amostra os seguintes itens:  

 

- análise da necessidade da contratação, objetivando verificar se a contratação atende às 

necessidades de negócio da Companhia, considerando principalmente o alinhamento ao 

PDTI; 

- análise da adequação da solução escolhida: se a escolha da solução de TI foi precedida 

de estudos que comprovem sua viabilidade e adequação;  

- análise do custo da contratação: se as contratações foram precedidas de pesquisas de 

preço de mercado e se os preços contratados estão dentro da faixa de mercado; 

- análise da execução contratual: verificação da frequência das solicitações de ordens de 

serviços, a fim de evidenciar a utilização do objeto do contrato. 

 

- análise dos aditivos contratuais: verificação da justificativa apresentada pelo gestor 

para embasar aditamentos durante a contratação, considerando os critérios de 

necessidade, economicidade e oportunidade. 

 

Dentro dos parâmetros analisados, não foram encontradas irregularidades nas 

contratações realizadas com Inexigibilidade de Licitação. 

  
##/Fato## 

 

1.1.2 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

1.1.2.1 INFORMAÇÃO 
 

Altos índices de ociosidade nas unidades frigoríficas e nas unidades de Marília e 

Guaratinguetá 

 

Fato 
 

Por meio de exame do Relatório de Gestão da Entidade, referente ao exercício de 2014, 

constatou-se que, não obstante ter ocorrido melhora nos resultados operacionais da 

Companhia quando comparados aos exercícios anteriores, algumas unidades voltaram a 

apresentar déficit, configurando reincidência de falha que vem sendo tratada em Plano 

de Providências Permanente – PPP específico. 

 

Tratam-se dos Entrepostos de Marília e Guaratinguetá, assim como a grande maioria 

das unidades frigoríficas, conforme tabelas a seguir demonstram: 

 

 

 



 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
27 

 

Quadro – Resultados Negativos Entrepostos e Unidades Frigoríficas 
Entreposto de Marília – Resultado Operacional 

2012 2013 2014 

(R$ 126.206,78) (R$ 247.736,43) (R$ 381.188,04) 

Entreposto de Guaratinguetá – Resultado Operacional 

2012 2013 2014 

(R$ 116.095,98) (R$ 116.30,78) (R$ 111.228,51) 

 
Frigorífico de Araçatuba – Resultado Operacional 

2012 2013 2014 

(R$ 6.947,72) (R$ 31.802,24) (R$ 7.766,22) 

Frigorífico de Araraquara – Resultado Operacional (Pendência Judicial) 

2012 2013 2014 

(R$ 0,38) R$ 0,00 R$ 0,00 

Frigorífico de Botucatu – Resultado Operacional (Pendência Judicial) 

2012 2013 2014 

(R$ 0,38) R$ 0,00 R$ 0,00 

Frigorífico de Cananéia – Resultado Operacional (Pendência Judicial) 

2012 2013 2014 

R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,00 

Frigorífico de Catanduva – Resultado Operacional 

2012 2013 2014 

(R$ 1.029,99) (R$ 419,28) (R$ 0,00) 

Frigorífico de Iguape – Resultado Operacional 

2012 2013 2014 

(R$ 106.099,02) (R$ 128.072,20) (R$ 149.651,43) 

Fonte: Relatório de Gestão. 

 

 

Como ponto positivo em relação à gestão de 2013, evidenciou-se que o Entreposto de 

Franca e a Unidade Frigorífica de Ribeirão Preto passaram a apresentar resultado 

positivo no exercício de 2014: 

 

Quadro – Recuperação de Entrepostos e Unidades Frigoríficas 
Entreposto de Franca – Resultado Operacional 

2012 2013 2014 

(R$ 56.245,58) (R$ 80.464,60) R$ 26.033,18 

 

Frigorífico de Ribeirão Preto – Resultado Operacional 

2012 2013 2014 

(R$ 17.695,24) (R$ 122,56) R$ 250.702,93 

Fonte: Relatório de Gestão. 

 

 

Apesar de apenas 2 entre 10 entrepostos terem apresentado resultado negativo no 

exercício de 2014, tal falha já havia sido apontada em Relatórios anteriores [Relatório 

n° 201307533 (Avaliação da Gestão de 2012) – Constatação 2.1.1.1. e Relatório n° 

201407916 (Avaliação da Gestão de 2013) – Informação 1.1.2.2. - Altos índices de 

ociosidade nas unidades frigoríficas e nas unidades de Marília e Guaratinguetá], 

envolvendo as unidades já citadas nas avaliações anteriores cuja recomendação ainda se 

encontra pendente de integral atendimento. 

 

Com relação aos frigoríficos, observa-se que, das 8 unidades administradas pela 

CEAGESP em 2014, apenas 2 apresentaram resultado positivo (Frigoríficos de Olímpia 

e Ribeirão Preto), falha também abordada nos relatórios supracitados. Entretanto, cabe 
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destacar que 3 unidades apresentaram resultado nulo por apresentarem pendências 

judiciais. São os casos de Araraquara, cujo imóvel retornou para o Município por meio 

de ação judicial, Botucatu, cujo imóvel é objeto de contrato de comodato até 10 de julho 

de 2015 e Cananéia, cuja parte pertencente à CEAGESP (outra parte pertence à 

CONAB) está cedida à Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da 

República (Atual Ministério da Pesca e Aquicultura) desde 16 de janeiro de 2004. 

 

Portanto, não obstante ter se evidenciado a baixa produtividade das unidades 

supracitadas novamente no exercício de 2014, foi observada redução na quantidade de 

unidades deficitárias e, tendo em vista que a falha já vem sendo monitorada mediante 

Plano de Providências Permanente – PPP específico (Relatório de Auditoria nº 

201307533 - Avaliação da Gestão de 2012), entende-se não restar configurada falha na 

gestão de 2014, cabendo apenas o acompanhamento quanto ao atendimento da 

recomendação inserida no PPP supracitado.   
##/Fato## 

 

1.1.2.2 INFORMAÇÃO 
 

Unidades de Armazenagem com prejuízo operacional e baixos índices de 

produtividade. 

 

Fato 
 

A Rede Armazenadora da CEAGESP engloba 35 unidades distribuídas pelo Estado e 

representa cerca de 20% das receitas operacionais da Companhia. As receitas são 

oriundas da estocagem de produtos; prestação de serviços de expurgo; limpeza; 

secagem; e permissão remunerada de uso das unidades não operadas pela CEAGESP, 

tendo arrecadado mais de 6 milhões de reais no exercício de 2014, conforme dados 

constantes do Quadro a seguir: 

 

Quadro - Receita Operacional Rede Armazenadora 
 2012 2013 2014 

Receita R$ 27.478.368,00 R$ 34.104.092,00 R$ 31.937.034,00 

Despesa R$ 20.275.692,00 R$ 23.668.005,00 R$ 25.580.493,00 

Resultado Operacional R$ 7.202.676,00 R$ 10.436.087,00 R$ 6.356.541,00 

Fonte: Relatório de Gestão. 

  

 

Conforme se pode visualizar no quadro acima, houve queda nos resultados em 

comparação com o exercício anterior. Segundo justificativas da Companhia, as receitas 

sofrem influência direta e indireta de fatores sobre os quais ela não tem 

governabilidade: clima; comportamento do mercado interno/externo das principais 

commodities (açúcar, soja, trigo e milho têm suas cotações reguladas pelo mercado 

internacional), safra, produtividade e oscilações do câmbio. 

 

Os problemas climáticos ocorridos em 2014 afetaram de forma negativa as receitas com 

armazenagem de açúcar, commodity que representa mais de 55% das receitas da 

Companhia. A estiagem intensificou o ritmo da moagem de cana e da produção de 

açúcar entre junho e setembro, aumentando o volume disponível ao mercado naquele 

período; contudo, a partir do final de setembro, os valores assumiram tendência de 

recuperação, que persistiu até o final do ano e proporcionou maior vantajosidade nas 

exportações, prejudicando o armazenamento do açúcar e, consequentemente, o 

faturamento da Rede Armazenadora. 
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Dentre as 35 unidades armazenadoras, tem-se que 21 apresentaram lucro e 12 

apresentaram prejuízo no exercício de 2014, com destaque para: 

 

Quadro - Unidades Armazenadoras – Resultado Positivo 
Unidades Armazenadoras – Resultado Positivo 

Unidade Armazenadora de Palmital – Resultado Operacional 

2012 2013 2014 

R$ 392.325,73 R$ 1.631.888,30 R$ 1.234.657,86 

Unidade Armazenadora de Jaguaré – Resultado Operacional 

2012 2013 2014 

R$ 753.399,24 R$ 753.399,24 R$ 753.399,24 

Unidade Armazenadora de Tutóia Araraquara  – Resultado Operacional 

2012 2013 2014 

R$ 2.299.888,87 R$ 2.130.093,89 R$ 2.277.971,72 

Unidade Armazenadora de Vila Anastácio  – Resultado Operacional 

2012 2013 2014 

R$ 761.540,02 R$ 1.041.867,34 R$ 1.899.442,85 

Fonte: Relatório de Gestão. 

 

 

Quadro - Unidades Armazenadoras Resultado Deficitário 
Unidades Armazenadoras – Resultado Deficitário 

Unidade Armazenadora de Bauru – Resultado Operacional 

2012 2013 2014 

(R$ 374.533,93) (R$ 104.621,89) (R$ 603.693,28) 

Unidade Armazenadora de São Joaquim da Barra (Silo) – Resultado Operacional 

2012 2013 2014 

(R$ 100.160,63) (R$ 197.152,14) (R$ 429.266,08) 

Unidade Armazenadora de Presidente Prudente  – Resultado Operacional 

2012 2013 2014 

R$ 15.137,35 (R$ 152.647,98) (R$ 353.902,25) 

Unidade Armazenadora de Pederneiras – Resultado Operacional 

2012 2013 2014 

(R$ 504.293,34) (R$ 485.759,90) (R$ 316.623,34) 

Fonte: Relatório de Gestão. 

 

 

Avaliação sobre os Resultados da Gestão realizada durante o exercício de 2014 permitiu 

o aprofundamento dos exames junto às unidades armazenadoras de Pederneiras e de 

Palmital. Tal ação resultou na apuração de 2 constatações e na emissão de 2 

recomendações, as quais estão sendo monitoradas por meio de Plano de Providências 

Permanente. Os resumos a seguir detalham o resultado desses trabalhos: 

 

Unidade Armazenadora de Pederneiras apresenta resultado operacional negativo 

recorrente: Com capacidade estática total é de 46,4 mil toneladas, a unidade presta 

serviços de armazenagem de açúcar a granel e produtos embalados. Empresas da região 

também utilizam o serviço de pesagem da balança rodoviária localizada no pátio. 

 

No exercício de 2013, a Unidade Armazenadora de Pederneiras - ARPED teve prejuízo 

operacional R$ 485.759,90. Em 2014, o prejuízo atingiu R$ 316.623,34. Houve um 

acréscimo nas receitas, as quais atingiram R$ 306.018,03 e explicam um déficit inferior 

em relação ao ano anterior. Conforme Relatórios de Gestão da CEAGESP, a ARPED 

vem apresentando prejuízos ao menos nos últimos cinco exercícios pesquisados, 

totalizando R$ 1.728.713,64 de déficit. 
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Dentre as possíveis causas para os resultados insatisfatórios, observaram-se: 

 

- A estocagem de açúcar nos meses de outubro e novembro não chegou a ocorrer, sendo 

que a Unidade foi ressarcida apenas pela reserva de espaço. Dessa forma, no curto 

prazo, a UA de Pederneiras apenas apresentaria acréscimo de receitas se a negociação 

com a Ajinomoto prosperasse, o que acabou não ocorrendo, conforme manifestação da 

Companhia, de 15 de junho de 2015, cuja transcrição é apresentada adiante. 

 

- Conforme entrevistas e inspeção “in loco”, verificou-se que a Unidade era passagem 

de um ramal ferroviário que foi desativado, determinando o fim dos serviços de 

transbordo que ali eram oferecidos. Alterações na forma de estocagem de açúcar, 

passando de sacaria para granel, também afetaram o desempenho da ARPED ao longo 

do tempo. 

 

- À época da inspeção havia apenas 2 contratos vigentes para armazenagem, sendo 

basicamente de produtos derivados do petróleo (óleos). De acordo com controle de 

estoque de 03/12/2014, apenas 2,3% da capacidade estática do armazém estava sendo 

utilizada, fato corroborado mediante inspeção física do local. 

 

- Houve investimentos previstos para 2014 e não realizados, como o reparo do piso, 

orçado em R$110.000,00, a pavimentação asfáltica do pátio (14.000 m2 previstos no 

valor de R$ 450.000,00) e obras de proteção contra incêndio, no valor de R$ 

126.000,00, serviços necessários para fins de certificação. 

 

Considerando que a unidade tinha apresentado prejuízo nos últimos exercícios e se 

encontrava ainda inserida no PND, concluiu-se que necessitava de investimentos para 

certificação e outras adequações, pois não estava oferecendo condições de 

armazenagem que atendessem a clientela da região.  

 

As to##manifestações mais recentes da Entidade foram apresentadas em 15 de junho de 

2015: 

 

“Em atenção às recomendações e em continuidade ao plano de trabalho, buscamos 

parceiros para realização de investimentos e para aumentar a taxa de ocupação da 

Unidade Armazenadora. Com relação a parceiros para investimentos, destacamos 

contatos com a Ajinomoto, entretanto, alegaram que as condições da economia neste 

exercício levam a necessidade de revisão dos planos, e, que retomado o interesse, farão 

contato. 

Ressaltamos também que com a paralisação da hidrovia Paraná-Tietê, as empresas 

localizadas em Pederneiras paralisaram suas operações, causando grande desemprego 

e diminuição das atividades comerciais em toda a região. Com vistas a estocagem de 

açúcar, adiantadas as negociações para estocagem junto a Raízen no segundo semestre 

de 2015, com expectativa de melhoria dos resultados operacionais. 

Levando em conta a retirada da CEAGESP do PND, esta Unidade será incluída entre 

aquelas que passarão por estudo, buscando reposicionamento dela em função da 

demandas de mercado. Segue anexo, Planilhas do Orçamento 2015.” 

 

Com a retirada da CEAGESP do Plano Nacional de Desestatização – PND, em 

19/03/2015, entende-se ser importante que a Companhia redefina o seu planejamento 

estratégico para a prestação de serviços relacionados à armazenagem tendo em vista que 

fatores restritivos de gestão em 2014, tais como possibilidades de alienação, aquisição e 

investimentos, para atender às demandas de mercado, foram eliminados. 
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##/ManifestacaoUnidadeExaminada####/AnaliseControleInterno#Atraso nos investimentos necessários para renovação da certificação da Unidade 

Armazenadora de Palmital: A Unidade Armazenadora de Palmital – ARPAL opera 

com grãos e açúcar e granel e presta serviços de armazenagem, expurgo, limpeza e 

secagem. Embora conste no site da CEAGESP que também realiza serviços de 

transbordo, verificou-se que o ramal ferroviário está inativo, o que inviabiliza esse tipo 

de operação. 

 

No exercício de 2013, a ARPAL teve lucro operacional R$ 1.631.888,30. Em 2014, até 

o mês de setembro, houve lucro de R$ 903.009,77, com perspectiva de resultado 

inferior ao exercício passado. Todavia, em outubro de 2013 os equipamentos secadores 

da ARPAL ruíram por desgaste, inviabilizando a realização da secagem e restringindo, 

assim, o nível de umidade permitido para recebimento de grãos nos armazéns e, 

consequentemente, a clientela da Unidade. 

 

O total previsto para investimentos em 2014 e 2015 foi de R$ 2.178.500,00, entretanto, 

constatou-se o seguinte durante a inspeção efetuada em 02 de dezembro de 2014: 

- O banheiro para clientes estava em construção (R$ 15.000,00); e 

- Aquisição dos novos equipamentos secadores estava em andamento (R$ 400.000,00).  

 

Entre os investimentos não realizados e que estavam previstos para 2014, destacam-se: 

- Redimensionamento do sistema geral de aspiração de pó/ exaustão/ ventilação (R$ 

300.000,00); e 

- Vedação das células do silo horizontal (R$100.000,00).  

 

Tendo em vista a ocorrência de atraso nos investimentos no exercício de 2014, 

constatou-se que a CEAGESP, visando à certificação e à renovação da sua certificação, 

necessita manter atenção à aquisição dos equipamentos de prazo de entrega elevado e à 

contratação das obras de maior duração (projeto e execução). Segundo informações da 

CEAGESP, tais investimentos poderiam não ser totalmente executados devido à falta de 

recursos financeiros. 

 

As to##manifestações mais recentes da Companhia foram apresentadas em 15 de junho de 

2015: 

 

“Com vistas ao atendimento às recomendações, a Unidade Gestora incluirá no 

orçamento de 2016, solicitação de verbas de investimento, visto estarem empenhadas as 

verbas de investimento de 2015. 

Consideramos que, atendidas estas inclusões e sua execução, ainda estamos em 

condições de atendimento dos prazos.” 

 

De acordo com resposta da CEAGESP, os investimentos na Unidade Armazenadora de 

Palmital serão retomados em 2016. Não obstante, a Companhia afirma que ainda seria 

possível atender os prazos para renovação da certificação.  

 

Cabe ressaltar que os resultados insatisfatórios das Unidades Armazenadoras da 

Companhia consistiram em constatação no Relatório de Auditoria nº 201203488 - 

Avaliação da Gestão de 2011, cuja recomendação inerente está sendo acompanhada 

mediante PPP específico.  
##/Fato## 

 

 



 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
32 

1.1.3 RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL             

1.1.3.1 INFORMAÇÃO 
 

Indicadores de Desempenho utilizados pela CEAGESP 

 

Fato 
 

Em análise aos indicadores da Companhia, verificou-se, por meio de exame amostral (4 

indicadores) que os mesmos eram úteis e mensuráveis tendo em vista sua avaliação 

quanto aos atributos completude, acessibilidade, comparabilidade e economicidade. 

 

Segundo informações prestadas pela Entidade, os atuais indicadores abordam os 

processos críticos da Companhia, bem como são elaborados pelas próprias áreas 

gestoras e utilizados na tomada de decisões gerenciais, tendo sido incluídos no 

Planejamento Estratégico Situacional – PES. 

 

Para análise foram selecionados os seguintes indicadores: 

 

- Índice de Ocupação da Rede de Entrepostagem; 

- Índice de Ocupação da Rede Armazenadora; 

- Índice de Rotação da Rede Armazenadora; e 

- Índice de Inadimplência – Contas a Receber. 

 

Ainda não foram formalmente estabelecidas metas para os indicadores da Companhia, 

 

Avaliação quanto à Completude: Segundo informações prestadas pela Empresa, os 

indicadores definidos estão sendo utilizados pelos gestores para a tomada de decisões 

gerenciais. Ex: Índice de Rotação da Rede Armazenadora: Baixos índices significam 

pouca mercadoria estocada e, consequentemente, baixo retorno de capital. Ao se 

identificar dados alarmantes sobre unidades armazenadoras específicas, os gestores 

podem atuar de modo mais eficiente visando a melhora dos seus resultados. 

 

Entende-se que os indicadores sob exame refletem a expressão dos produtos essenciais 

da área de negócio da Entidade, enfocando os aspectos essenciais do que se quer medir 

e atendendo o princípio da seletividade. 

 

Quanto à sua utilidade, entende-se que permitem a medição e reflexão dos resultados 

obtidos a partir de intervenções efetuadas junto a uma ou mais unidades (entrepostos 

e/ou Unidades Armazenadoras), bem como estão sendo utilizados pelos gestores para a 

tomada de decisões gerenciais. 

 

Avaliação sobre a Mensurabilidade: As variáveis/forma de cálculo dos indicadores 

examinados são precisas e sem ambiguidade. Ex: Ex: Índice de Inadimplência – Contas 

a Receber: Valor total do contas a receber vencidos / Valor total do contas a receber 

vencidos + vincendos (em %).  

 

Avaliação quanto à Comparabilidade: Considerando que os indicadores em tela 

apresentam os índices obtidos nos últimos 3 exercícios (série histórica), entende-se 

proporcionarem a medição dos resultados atingidos ao longo do tempo. 

 

Avaliação sobre a Confiabilidade: Os dados utilizados para cálculo dos indicadores 

são fornecidos pelas próprias unidades. No caso das unidades do interior, tem-se cerca 
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de 35 Unidades Armazenadoras e 12 Entrepostos, o que pode dificultar a conferência 

dos dados; todavia, entende-se que a metodologia para coleta é simples e objetiva. 

 

Avaliação quanto à Acessibilidade: A obtenção dos dados depende da colaboração das 

unidades espalhados pelo interior do Estado de São Paulo; contudo, entende-se ser 

simples sua elaboração (fórmula de cálculo) e de fácil de compreensão pelo público em 

geral. 

Avaliação sobre a Economicidade: Entende-se serem razoáveis os custos de obtenção 

dos indicadores avaliados quando comprados com os benefícios que podem trazer à 

gestão da Entidade.  
##/Fato## 

 

1.2 Programação dos Objetivos e Metas  

1.2.1 ORIGEM DO PROGRAMA/PROJETO                     

1.2.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Informação Básica - Ações desempenhadas pela CEAGESP  

 

Fato 
 

A CEAGESP é executora das políticas públicas do Governo Federal e opta pela 

utilização do Plano Estratégico Situacional – PES (elaborado em 2011 para o período 

2011/2014). Em 2014 foi dada continuidade aos projetos de 2013 que estavam em 

desenvolvimento e ainda por serem iniciados, bem como houve o acréscimo de novos 

projetos. Cada gestor responsabiliza-se pelo projeto de sua área, incluindo-o no seu 

orçamento e promovendo a interface com as áreas afins. 

 

A Companhia não participou diretamente do Plano Plurianual - PPA do Governo 

Federal, pois, em 2014, ainda encontrava-se no PND; entretanto, norteia suas ações 

pelas diretrizes do PPA para desenvolver e contribuir na execução das políticas públicas 

relacionadas à sua missão.  

 

No dia 19 de março de 2015 foi publicado no Diário Oficial da União - DOU o Decreto 

nº 8.417/2015 que excluiu a CEAGESP do Programa Nacional de Desestatização 

(PND). Até então, os recursos da Companhia eram provenientes exclusivamente da 

receita obtida com o aluguel e as taxas pagas pelos atacadistas e permissionários que 

utilizavam o espaço dos entrepostos, bem como pelos serviços prestados de 

armazenagem. 

 

Segundo informado no Relatório de Gestão da Companhia, a saída do PND possibilitará 

à CEAGESP maior margem de manobra em seu gerenciamento, como a possibilidade 

de se firmar parcerias tanto públicas quanto privadas e o acesso a linhas de crédito para 

novos investimentos, possibilitando projetos de modernização para seus entrepostos e 

unidades de armazenagem. 

 

A CEAGESP não participa do Orçamento Fiscal ou de Seguridade e sim do Orçamento 

de Investimento das Estatais, não sendo também regida pela Lei 4.320/64, portanto, não 

recebe repasse de recursos federais, não emite Notas de Empenho e, consequentemente, 

não emite Notas de Liquidação; sendo assim, os valores informados foram baseados, 
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por analogia, na Previsão e na Execução Orçamentária do Exercício de 2014. Os 

quadros a seguir ilustram os resultados obtidos pela Companhia em 2014: 

 

Quadro – Execução da Ação 4103 
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura 0807  

Ação Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento – 4103 – 

Tipo Atividade 

Unidade Orçamentária Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo – 22212 

Dotação Inicial Dotação Final Valor Realizado 

R$ 3.150.000,00 R$ 3.150.000,00 R$ 2.073.602,00 

Fonte: Relatório de Gestão de 2014. 

 

 

Quadro – Execução da Ação 4105 
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura 0807  

Manutenção e Adequação da Infraestutura Operacional – 4105 – Tipo Atividade 

Unidade Orçamentária Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo – 22212 

Dotação Inicial Dotação Final Valor Realizado 

R$ 30.608.879,00 R$ 30.608.879,00 R$ 15.302.121,00 

Fonte: Relatório de Gestão de 2014. 

 

 

Conforme se pode inferir dos quadros acima, os investimentos previstos não foram 

totalmente executados, o que sugere o não atingimento dos resultados pretendidos. 

 

Ao se examinar o Relatório de Gestão da Companhia, foi possível identificar a análise 

crítica da CEAGESP no tocante à limitação de resultados: 

 

Segundo consta, apenas 51% dos investimentos programados foram realizados devido à 

alta rotatividade comercial e à dificuldade de deslocamento dos permissionários, fatos 

que prejudicaram as obras de reforma do Mercado Livre do Produtor (MLP), de 

recapeamento asfáltico e a reforma dos telhados dos pavilhões (capital e interior). 

 

Todavia, argumentam que, apesar da baixa execução em relação à programação inicial, 

os investimentos de 2014 alcançaram um novo recorde na Companhia desde sua 

federalização em 1997, superior ao exercício anterior em 23% e atendendo às 

necessidades imediatas da CEAGESP no que se refere a manutenção e adequação da 

infraestrutura técnica e operacional do entreposto da capital, das centrais de 

abastecimentos e da rede armazenadora distribuídas pelo Estado de São Paulo.  
##/Fato## 

 

2 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

2.1 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         

2.1.1 CONTRATOS SEM LICITAÇÃO                        

2.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Regularidade nos Processos de Dispensa de Licitação. 

 

Fato 
 

A CEAGESP assinou dez contratos em 2014, sendo que sete referem-se a processos não 

iniciados em 2014. Desses, seis são processos de Despesa e um Convênio com a 

FUNDAG - Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola.  
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Os processos de Despesa referem-se a: dois realizados com o CIEE - Centro Integração 

Empresa-Escola para Administração de Programa de Estágio e Aprendizagem; um com 

a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE; um com a SANEBRAS 

Comércio de Materiais e Produtos para Saneamento Básico e Serviços Técnicos Ltda e 

outro com a LABOR'AGUA – Comércio de Produtos Químicos Ltda – ME, esses dois 

últimos para contratação de serviços de controle de qualidade da água e uma 

contratação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial com a empresa Albatroz 

Segurança e Vigilância Ltda, objeto de verificação em auditoria anterior realizada pela 

CGU/SP. 

 

Em 2014, foram realizados apenas dois processos de Despesa com Dispensa de 

Processo Licitatório, no valor de R$ 915.047,04, e os mesmos foram selecionados para 

análise, conforme quadro abaixo. Houve mais um processo iniciado em 2014 que se 

refere a uma Concessão não onerosa de Uso do Armazém da Unidade Armazenadora da 

cidade de Itapeva. 

 

Quadro – Dispensas de Licitação avaliadas 

Processo nº Empresa 
Valor Global 

(R$) 

119/14  LIMPAC Sistema de Serviços de Portaria e Limpeza  

 Ltda - ME 

555.047,04 

 

056/14  Maria Angela Garcia Costa, Joaquim Garcia Costa, e  

 Pedro Carmo Costa 

360.000,00 

  Total 915.047,04 

Fonte: Relatório de Gestão. 

 

1-) Maria Ângela Garcia Costa, Joaquim Garcia Costa e Pedro Carmo Costa: locação de 

imóvel para ocupação do DEPAR – Departamento de Armazenagem do entreposto, no 

valor mensal de R$ 12.000,00 e global de R$ 360.000,00 pelo período de cinco anos, 

com início em 30/04/2014 e término previsto para 29/10/2016, tendo a motivação de 

atender de imediato as necessidades da DEPAR que, por sua vez, cedeu as suas antigas 

instalações para abrigar o DEPEC – Departamento de Entreposto da capital, destruído 

por atos de vandalismo em 14/03/2014. 

 

2-) Limpac Sistema de Serviços de Portaria e Limpeza Ltda – ME: Contratação de 

Serviços - Limpeza e Conservação em caráter emergencial nos entrepostos de Bauru, 

Guaratinguetá, Presidente Prudente e São José do Rio Preto, no valor mensal de R$ 

92.507,84 e global de R$ 555.047,04, pelo período seis meses, com início em 

26/12/2014 e término previsto para 25/06/2015. 

 

A partir da análise, observou-se que ocorreu o correto enquadramento, de acordo com as 

hipóteses de dispensa de licitação, e a Companhia adotou procedimentos compatíveis 

com a legislação aplicável e orientações emanadas pelos Órgãos de Controle.   
##/Fato## 

 

 

2.1.1.2 INFORMAÇÃO 
 

Regularidade nos Processos de Inexigibilidade de Licitação. 
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Fato 
 

Para avaliar a gestão de compras e contratações no que diz respeito à regularidade dos 

processos por inexigibilidade de licitação, foi selecionada amostra, tendo em vista a 

ausência de critérios estatísticos, utilizando os critérios de materialidade e criticidade.  

 

Dos 38 contratos assinados em 2014 sob o regime de Inexigibilidade, mas cujo processo 

não fora iniciado em 2014, 21 tratam do fornecimento de energia elétrica; 02 de 

serviços de publicidade em jornais, inclusive o Diário Oficial da União; 02 de 

contratação de serviços postais com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; 02 

referem-se à manutenção preventiva e corretiva de 14 elevadores pessoais da 

CEAGESP realizados com a Atlas Schindler; 01 Convênio com a Prefeitura Municipal 

de Iguape e 01 Cessão de Uso em Comodato, por parte da CEAGESP, do Frigorífico de 

Botucatu à Prefeitura Municipal de Botucatu; 04 referem-se a Serviços realizados por 

meio do Sindicato de Braçagem na rede Armazenadora, objeto de relatórios anteriores 

da CGU/SP; 01 Sistema de Pagamento Automático de Pedágio "Sem Parar", para 

veículos da frota da CEAGESP de uso da diretoria e 04 contratos na área de “Software”. 

 

Na Companhia, no período de 2014, houve quatro processos por inexigibilidade 

começados em 2014, sendo três de Despesa, no valor total de R$ 224.696,22, e um 

Convênio com a Prefeitura Municipal de Iguape. Os três processos de Despesa foram 

analisados, correspondendo a 100% do total, conforme descrito no quadro a seguir: 
 

Quadro – Inexigibilidade de licitação avaliadas 

Processo nº Empresa 
Valor Global 

(R$) 

044/14  EBC - Empresa Brasil de Comunicação S/A 120.000,00 

048/14  ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 42.626,22 

009/14  Softwell Solutions em Informática S/A 62.070,00 

  Total 224.696,22 

Fonte: Relatório de Gestão. 

 

 

O processo 044/14 trata da contratação da Empresa Brasil de Comunicação SA – EBC, 

que tem o monopólio legal e a distribuição da publicidade dos órgãos e entidades da 

Administração Federal. 

 

O processo 048/14 trata da contratação de serviços postais com a Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos – ECT. É possível a contratação direta mediante inexigibilidade 

ou dispensa de licitação, dado que é empresa pública federal que presta serviços postais 

em regime de monopólio constitucional, prestando, igualmente, serviços em regime de 

concorrência com a iniciativa privada.  

 

Já o processo 009/14 trata da contratação de serviços de manutenção e suporte do 

“software” Maker All, para atendimento telefônico, atendimento remoto, atendimento 

via Portal e atendimento via Chat. Verificou-se justificativa técnica fornecida pela 

Associação Brasileira das Empresas de Software – ABES para escolha da solução 

pretendida como única empresa fornecedora, descrevendo características técnicas 

inerentes aos produtos que nenhum outro fornecedor atende. Tal informação foi vital 

para que se caracterizasse a inexigibilidade de licitação, por inviabilidade de 

competição. 
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No entanto, por meio da Orientação Normativa nº 15, de 1º de abril de 2009, expedida 

pela Advocacia Geral da União, temos que: “a contratação direta com fundamento na 

inexigibilidade prevista no art. 25, inc. I, da Lei nº 8.666, de 1993, é restrita aos casos 

de compras, não podendo abranger serviços”. A compra foi realizada com base, 

portanto, no inc. II da citada Lei: “ para a contratação de serviços técnicos enumerados 

no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 

especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação”. 

 

O Parecer Jurídico 068/14, de 24/02/2014, indicou ser necessária a justificativa de 

preço. No caso de inexigibilidade, na impossibilidade de comparação à luz de propostas 

de outros fornecedores, a empresa contratada apresentou dois contratos com outras 

empresas, demonstrando a compatibilidade dos preços solicitados à CEAGESP. 

 

Nos três processos analisados, verifica-se a inviabilidade de competição e observou-se 

que a Companhia adotou procedimentos compatíveis com a legislação aplicável e 

orientações emanadas pelos Órgãos de Controle.   
##/Fato## 

 

2.1.2 INSPEÇÃO FÍSICA DA EXECUÇÃO                    

2.1.2.1 CONSTATAÇÃO 
 

Edificações da CEAGESP no Entreposto de São Paulo não apresentam condições 

para atenderem às necessidades de acessibilidade das pessoas com deficiência e 

mobilidade reduzida, em desacordo com o Decreto nº 5296/2004. 

 

Fato 
 

De acordo com o item 3.6 do Relatório de Gestão, a CEAGESP está em processo de 

adequação às normas de acessibilidade (Decreto 5296/2004, Lei 10.098/2000) em todas 

as suas unidades, tanto para o atendimento ao público, quanto aos seus funcionários.  

 

Com intuito de verificar o grau de execução das obras para dotar os imóveis da 

CEAGESP de condições para atenderem às necessidades de acessibilidade das pessoas 

com deficiência e mobilidade reduzida, foi solicitado que a CEAGESP informasse se 

possuía um plano ou projeto geral para execução destas obras, informando se existe 

previsão para execução das obras necessárias e a situação de cada prédio, quanto ao 

acesso às edificações, circulação interna, esquadrias (portas e janelas), banheiros, 

biblioteca, auditórios e similares, restaurantes e similares e mobiliário (telefones 

públicos, bebedouros, balcão de atendimento, assentos fixos, planos e mapas táteis). 

 

A CEAGESP manifestou-se da seguinte forma: 

 

“A SESMT - Seção de Segurança e Medicina do Trabalho recebeu o processo nº 

41/2012, cujo objeto é a elaboração de projeto de circulações especiais com 

acessibilidade nas dependências da CEAGESP no ETSP, com orçamento de projetos de 

três empresas, com três orçamentos e custo médio de R$ 124.000,00. 

 

O processo foi enviado pelo DEMAN - Departamento de Engenharia e Manutenção ao 

DEFIC - Departamento Financeiro para liberação do valor em maio de 2012, em 

outubro de 2012 o DEFIC não atestou o valor para a contratação justificando que  a 

empresa estava enfrentando dificuldades de fluxo de caixa e solicitou que fosse 

relacionado na reprogramação orçamentária de 2013.  
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Em abril de 2013, o DEMAN enviou o processo novamente à Diretoria da área, 

DIOPE, para liberação dos recursos. O Departamento Financeiro da CEAGESP 

enviou o processo para a SESMT - Seção de Segurança e Medicina do Trabalho em 

agosto de 2013 para manifestação. Foi emitida a nota técnica nº 107 de 02/01/2015, 

destacando a obrigatoriedade da contratação inclusive para os entrepostos do interior. 

Atualmente, o DEMAN juntamente com a SESMT vem tomando providências para a 

adequação e construção de novos sanitários para deficientes, com rebaixamento de 

guias, construção de plataformas elevatórias para deficientes (Prédio da Diretoria), 

demarcação de vagas de deficientes em estacionamentos, conforme cópias de contratos 

e plantas já enviados à CGU.  No Interior do Estado o Engenheiro Civil regional do 

DEMAN está procedendo as reformas em sanitários e adaptando um sanitário para 

deficientes em cada Unidade do interior. 

 

Essas ações visam adequar a Cia. às normas de acessibilidade, tanto para o público 

interno como para o público externo.” 

 

A CEAGESP não contratou o projeto para as obras de acessibilidade, de forma que 

nenhum dos prédios do ETSP se encontra adaptado às necessidades de acessibilidade 

das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.  
##/Fato## 

 

Causa 
 

Falta de recursos para elaboração do projeto. Lenta tramitação entre departamentos da 

CEAGESP do processo de contratação do projeto para adaptação das instalações às 

necessidades de acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.  
##/Causa## 

 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 081/2015PRESD, a CEAGESP manifestou-se da seguinte forma: 

 

“Reforçando a manifestação da CEAGESP, informada anteriormente à CGU, 

acrescentamos que serão realizados dois trabalhos referentes às obras de 

acessibilidade nos prédios da Cia. – Matriz e interior, conforme a seguir: 

1 – Inicialmente será realizado um plano de ação emergencial para os prédios da 

administração, seus entornos, banheiros internos e públicos, vestiários, e áreas de 

retenção de veículos com ações pontuais já em andamento; 

 

2 – A segunda fase contemplará O DESENVOLVIMENTO DE PROJETO 

EXECUTIVO, VISANDO A ADAPTAÇÃO DA ÁREA OPERACIONAL DO ETSP 

(PAVILHÕES), comércio de varejos, locais de feiras e pescado. 

 

3 – Na área operacional do ETSP (pavilhões), face às dimensões, população e 

diversidade de ocupações das áreas, os órgãos técnicos da Cia. estarão propondo à 

Diretoria a necessidade de contratação de uma empresa especializada para elaborar o 

projeto executivo de acessibilidade, definindo o desenho universal do entreposto, 

integrando as ações em andamento de modo a garantir, com o máximo de segurança 

possível, a plena acessibilidade a todos os ambientes. 

 

Conforme destacado no item 1, já realizamos diversas obras no ETSP, como: rampas 

de acesso, banheiros adaptados (pavilhões APs), rebaixamento de guias, entre outros. 
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No prédio da administração, já esta sendo instalado uma plataforma elevatória com 

rampa de acesso de PCRs (Pessoas com capacidade reduzida) às dependências do 

edifício sede da Cia. 

 

Por fim, afirmamos que apesar de ainda não existir o projeto específico de 

acessibilidade (item 3), algumas obras nas edificações já estão sendo implantadas e 

podem ser verificadas in loco para permitir acessibilidade.”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 

Análise do Controle Interno 
 

No período de campo, a CEAGESP apresentou contratos de obras para execução de 

algumas obras, como a adaptação de banheiros e a instalação de uma plataforma 

elevatória para o edifício sede. Entretanto, as obras previstas não garantem a 

acessibilidade de pessoas com capacidade de locomoção reduzida, pois tratam-se de 

obras pontuais com alcance limitado. Dessa forma, as obras previstas, não garantem o 

atendimento pleno do disposto no artigo 19 do Decreto nº 5.296/2004, no que se refere 

ao acesso e sinalização horizontal e vertical.  

 

Em relação aos acessos, além da plataforma, há itens a serem incluídos como o tipo de 

piso (antiderrapante, regular, não trepidante, tátil de alerta, tátil direcional); a existência 

de rampas para eliminar os desníveis existentes (com largura mínima, inclinação 

máxima, sem avarias); e a sinalização horizontal e vertical necessária. 

 

No tocante à circulação interna, cumpre garantir, dentre outras coisas, que a largura dos 

corredores obedeça aos mínimos estabelecidos; que o piso seja antiderrapante, regular, 

estável e não trepidante; que haja piso tátil de alerta ou tátil direcional; e que as 

esquadrias apresentem dimensões mínimas.   
##/AnaliseControleInterno## 

 

Recomendações: 

Recomendação 1: Desenvolver um projeto/estudo que permita avaliar as alternativas de 

possíveis ações, com horizonte de curto e médio prazo, para facilitar o acesso de 

pessoas com deficiência e mobilidade reduzida às suas instalações. 

 

 

2.1.3 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS          

2.1.3.1 INFORMAÇÃO 
 

Contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha 

de pagamento propiciada pelo artigo 7° da Lei 12.546/2011 e pelo artigo 2° do 

Decreto 7.828/2012. 

 

Fato 

No item 7.3 do Relatório de Gestão, denominado “Contratos vigentes firmados com 

empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento propiciada pelo artigo 

7° da Lei 12.546/2011 e pelo artigo 2° do Decreto n° 7.828/2012”, a CEAGESP 

informou as medidas adotadas com o intuito revisar os contratos firmados com 

empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento. 

Nesse item do relatório, a CEAGESP afirma ter atendido às orientações contidas nos 

Acórdãos nº 2859/2013-TCU-Plenário e nº 1212/2014-TCU-Plenário, bem como as 
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orientações expedidas pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG, juntamente com os 

dispositivos contidos na Lei nº 12.546/2011 e no Decreto nº 7.828/2012. 

Com intuito de avaliar a atuação da CEAGESP na revisão de contratos beneficiados 

pela desoneração da folha de pagamento, foram analisados registros das ações 

empreendidas pelo Grupo de Trabalho. 

De acordo com a CEAGESP, foram analisados 102 processos de licitação, envolvendo 

98 empresas (considerando contratos vigentes, vencidos e não aditados). Com base nos 

objetos dos Contratos Sociais, nos Contratos Administrativos firmados com a 

CEAGESP e no cadastro de Classificação Nacional da Atividade Econômica – CNAE, 

o Grupo de Trabalho, encarregado de levantar as informações, entendeu que 50 dessas 

empresas poderiam ser enquadradas na legislação de desoneração da folha de 

pagamento. Essas empresas foram comunicadas (por meio de Ofício ou e-mail) do 

trabalho empreendido pelo grupo e demandadas a comprovarem o regime tributário que 

estão adotando para o recolhimento da contribuição previdenciária, ou seja, se está 

havendo o aproveitamento ou não do benefício previsto pelo Plano Brasil Maior. A 

comprovação deveria ser feita mediante apresentação de cópia de documentos, como 

por exemplo, Resumo da Folha de Pagamento acompanhada da respectiva GPS – Guia 

da Previdência Social devidamente paga, quando a contribuição previdenciária teve 

como base de cálculo a Folha de Pagamento, ou a nova Planilha de Custo e Formação 

de Preços a partir do enquadramento no regime tributário previsto pela Lei 12.546/2011. 

Quando do recebimento da resposta da contratada, foram analisados os documentos 

recebidos e as informações prestadas.  No caso de discordância da CEAGESP, foram 

emitidas novas comunicações expondo a posição da CEAGESP e solicitando 

complementação das informações. 

Como as ações iniciais da CEAGESP não teriam delimitado limites mínimos de valores 

para revisão, a CEAGESP deixou de dar continuidade às ações de renegociação para 

contratos que resultariam em ressarcimento de montante relativamente irrelevante. Essa 

decisão teria como referência as orientações emitidas pela Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação, em 15 de julho de 2.014, assim como nos artigos 6º e 7º da 

Instrução Normativa – TCU nº 71, de 28 de novembro de 2.012. 

De acordo com a CEAGESP, apenas uma contratada se dispôs a renegociar o valor 

contratado, aceitando um ressarcimento de R$ 4.912,04, que, neste momento, está 

pendente de recebimento. 

 Da análise empreendida, verificou-se que: 

- a CEAGESP elaborou um programa de procedimentos de trabalho, com intuito de 

revisar os contratos beneficiados pela desoneração da folha. Este programa continha 

dezesseis procedimentos, que incluíam a análise da legislação, a análise do Contrato ou 

Estatuto Social, dos documentos fiscais, a identificação das atividades, a opção pelo 

Simples Nacional, os registros da CNAE (Classificação Nacional da Atividade 

Econômica da Contratada, a análise do enquadramento na Lei nº 12.546/2011), a 

notificação ao TCU, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Ministério 

do Planejamento e Gestão, a notificação do Gestor de Formalidade do contratado da 

empresa, o acompanhamento da resposta das empresas, a análise dos documentos 
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recebidos, o cálculo do valor que poderia ser ressarcido, a preparação de planilha 

demonstrando os valores que poderiam ser obtidos em caso de negociação, a aplicação 

da Orientação expedida pela SLTI quanto aos valores mínimos que justificassem a 

revisão contratual, a adoção de medidas administrativas para renegociação do valor do 

contrato e a preparação de documentação para remeter o processo ao DEJUR, quando 

da adoção de medidas judiciais; 

- a CEAGESP aplicou o programa de procedimentos de trabalho em 102 contratos 

firmados com 98 empresas; 

- da aplicação do programa de procedimentos, a CEAGESP verificou que 48 empresas 

não estariam enquadradas na Lei nº 12.546/2011; 

- das 54 restantes, outras 26 empresas foram enquadradas como detentoras de contratos 

que resultariam em valores de restituição irrisórios; 

- em quatorze casos, a CEAGESP entendeu que empresas não se beneficiaram; 

- quatro empresas não responderam; 

- no caso de quatro outras empresas, os valores envolvidos estariam em apuração; 

- uma empresa concordou em revisar seu contrato. 

De acordo com o item 9.2.2 do Acórdão nº 2.859/2013 – Plenário, a cobrança dos 

ressarcimentos dos valores pagos a maior deveria ter sido cobrada administrativamente, 

independentemente do valor considerado. 

Em uma segunda fase, apenas nos casos em que as empresas não apresentassem 

informações que permitissem a mensuração dos valores a serem ressarcidos ou caso se 

recusassem a devolver os valores, deveria ser avaliada a oportunidade de se ingressar 

judicialmente para ressarcimento dos valores ou não. 

Dessa forma, verifica-se que, pela metodologia adotada pela CEAGESP, diversos 

contratos foram descartados antes da apuração dos valores. 

Por meio do Ofício nº 136/2015/PRESD, de 02/10/2015, a CEAGESP complementou 

sua manifestação anterior da seguinte forma: 

“Ratifica-se a informação prestada e contida no item 7.3 do Relatório de Gestão, 

referente ao ano 2.014, referente aos contratos firmados com empresas beneficiadas 

pela desoneração da folha de pagamento, comunica-se que foi concluída a análise 

destes instrumentos sujeitos ao enquadramento na legislação pertinente à desoneração. 

O trabalho teve como fundamento o conteúdo do Acórdão nº 2859/2013-TCU, com 

complementação das orientações emanadas da Secretaria de Logística e Tecnologia 

daInformação - SLTI, subordinada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão. Outro alicerce para o trabalho foi a Instrução Normativa nº 71-TCU, datada 

de 28 de novembro de 2.012 que dispõe sobre a dispensa de instauração de processos. 

Por oportuno, descreve-se os dispositivos específicos que subsidiaram as decisões desta 

Unidade Jurisdicionada: 

a) O Acórdão 2859/2013 – TCU, em seus itens 10 a 12 do Relatório TC 013.515/2013-

6, foi citado o trabalho realizado pela Caixa Econômica Federal no qual foi detalhado 
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que nos contratos com alocação de mão de obra, como os de “call center”, a redução 

poderia chegar a até 16%, sendo que de forma geral a redução média giraria em torno 

de 2,5%; 

b) No parágrafo 3º do Tópico 3 da Instrução Orientativa da SLTI, expedida em 

10/07/2014 consta: “......de acordo com os princípios da razoabilidade, da 

economicidade, da eficiência, bem como da prevalência da relação custo-benefício, 

considera-se salutar que o gestor público, usufruindo do poder discricionário, proceda 

à fixação de parâmetros e valores mínimos que justifiquem as revisões contratuais…”; 

c) Consoante a dispensa de instauração de processos, o Tribunal de Contas da União 

se pronunciou através da Instrução Normativa nº 71 de 28 de novembro de 2.012, que 

dispõe: 

Art. 6º Salvo determinação em contrário do Tribunal de Contas da União, fica 

dispensada a instauração da tomada de contas especial, nas seguintes hipóteses:  

Inc. I – valor do débito atualizado monetariamente for interior a R$ 75.000,00.  

Art. 7º Serão arquivadas as tomadas de contas especiais, antes do encaminhamento ao 

Tribunal de Contas da União, nas hipóteses de: Inc. III – subsistência de débito inferior 

ao limite de R$ 75.000,00, de que trata o inciso I do art. 6º desta Instrução Normativa. 

Assim, as atividades efetivadas pelo Grupo de Trabalho, constituído para a revisão dos 

contratos decorrente da desoneração e com a base nos dispositivos legais e nas 

orientações retro mencionadas, concluiu que das 50 (cinquenta) empresas contratadas 

sujeitas à desoneração, apenas 2 (duas) apresentam possibilidade de redução do valor 

contratual resultante da renegociação. 

Por outro lado, a redução do valor contratual destas 2 (duas) contratadas seriam de R$ 

116 mil e R$ 160 mil. Destaca-se que estas importâncias correspondem a 2,5% do 

valor contratado, sendo que as restantes - 48 contratadas - apresentam reduções 

inferiores aos descritos no item c) acima, ou demonstraram justificativas e 

documentações que mostram a inviabilidade de renegociação do valor contratual, já 

que a incidência de materiais sobrepõe à mão de obra constante da planilha de custo 

utilizada para concretização do objeto contratual. 

Ainda, a falta de ação administrativa ou judicial para cobrança dos R$ 276 mil (116 + 

160) é resultado da paralisação momentânea das atividades do Grupo de Trabalho, 

tendo em vista que em data de 1º/04/2015 foi noticiado que foi conhecido o pedido de 

reexame com efeito suspensivo em relação aos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão nº 2859/2013 

pelo TCU – Plenário, nos termos do Despacho do Relator, Ministro Raimundo Carreiro 

– Processo TC nº 013.515/2013-6. 

Ademais a SLTI comunicou que, após o exame final da matéria pelo Tribunal de Contas 

da União, expedirá orientações aos órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal, direta, autárquica e fundacional integrantes do SISG, o que não ocorreu até a 

presente data. 

Via de consequência, não se trata de não ter iniciado a cobrança administrativa dos 

valores pagos a maior em relação aos contratos de prestação de serviços em vigor e 

encerrados. 

Por conseguinte, tão logo cesse o efeito suspensivo dos itens 9.2 e 9.3, do Acórdão nº 

2859/2013 Plenário-TCU, decorrente do pedido de reexame, os trabalhos serão 

retomados no sentido de proceder a cobrança administrativa dos valores. Some-se a 

isto que não há qualquer prejuízo para a Unidade Jurisdicionada a adoção desta 

decisão, no momento, pois os eventuais créditos constatados pelo Grupo de Trabalho 

poderão ser também objetos de cobrança judicial, após a análise da viabilidade 

econômica, observando-se a regra prescricional geral e/ou tributária. 

À par disto, certo é que a suspensividade dos itens acima referidos impede que a 

decisão proferida no Acórdão nº 2859/2013 Plenário-TCU se torne eficaz até que eles 

sejam reexaminados. 
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Com isto, também não se trata de ter ou não concluído a revisão de preços nos 

contratosfirmados com as empresas beneficiadas pelo Plano Brasil Maior, uma vez que 

foi apresentado planilha com a relação das análises procedidas. Ou seja, as 

informações quanto ao assunto se encontram consolidadas e passíveis de serem 

referenciadas no Relatório de Gestão 2.014, de forma que não há qualquer omissão ou 

insubsistência no resultado das atividades desempenhadas neste sentido.” 

Conforme se verifica da informação prestada pela CEAGESP, a mesma adotou como 

limite para cobrança de valores pagos a maior o montante de R$ 75.000,00.  

Ocorre que conforme manifestado pela própria CEAGESP, em resposta à Solicitação de 

Auditoria nº 22/2015, a orientação da Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação - SLTI de 15/07/2014, que trata do roteiro das orientações sobre o Acórdão 

nº 2859/2013 do TCU, no tópico 2.4 item 4º, sugeriu como limite do valor estabelecido 

pela Procuradoria da Fazenda Nacional e pela Advocacia Geral da União para as 

execuções fiscais, mencionando: 

“O Procurador da Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa 

na distribuição, das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, 

cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais); 

O Advogado Geral da União, no uso das suas atribuições, resolve: 

................................................................................................................ 

art. 2º. Os Órgãos da Procuradoria Geral da União ficam autorizados a 

não propor ações, a não interpor recursos, assim como a desistir das ações 

e dos respectivos recursos, quando o valor atualizado de créditos da União 

relativos a um mesmo devedor, for igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). (grifado).” 

Esses valores, tanto no caso da Procuradoria da Fazenda Nacional quanto no caso da 

Advocacia Geral de União, referem-se à adoção de medidas judiciais para demandas 

promovidas por esses órgãos. 

No caso de medidas administrativas a serem tomadas pela União, previstas no parágrafo 

1º do artigo 18 da Lei nº 10522/2002, apenas débitos consolidados iguais ou inferiores a 

R$ 100,00 (cem reais) seriam cancelados. 

Dessa forma, não obstante se verifique que a CEAGESP simplificou procedimentos 

para facilitar as ações de revisão e cobrança, entende-se que o limite adotado pela 

CEAGESP, com base nos artigos 6º e 7º da Instrução Normativa nº 71/2012, não seriam 

aplicáveis aos casos em análise. 

Como a aplicação dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão nº 2.859/2013 – Plenário está com 

aplicabilidade suspensa, caberia à CEAGESP aguardar a decisão final do Tribunal de 

Contas da União para dar continuidade à revisão dos contratos.  
##/Fato## 
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2.2 PROCESSOS LICITATÓRIOS                         

2.2.1 OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO                      

2.2.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Inclusão de exigência de prestação de serviços de locação com veículos zero 

quilometro sem justificativas válidas. Ausência de avaliação de análise de custo de 

locação em relação à aquisição de equipamentos novos. Critério inadequado de 

julgamento das propostas por grupo de equipamentos.  

 

Fato 

a) Inclusão de exigência de prestação de serviços de locação com veículos zero 

quilometro sem justificativas válidas. 

No Termo de Referência (Anexo I) do Pregão nº 28/2014, consta a condição de que os 

veículos a serem locados fossem novos (zero quilômetro). Considerando que essa 

condição pode aumentar de forma significativa os custos de locação, foi solicitado à 

CEAGESP que se manifestasse a respeito da inclusão dessa condição no edital. 

Em resposta, a CEAGESP se manifestou da seguinte forma:  

“Utilizamos o caminhão em todas as unidades da CEAGESP, tanto na matriz como nas 

unidades do Interior, sendo que um veículo 0 Km é garantia de que não haverá 

problemas mecânicos durante o percurso e/ou durante a operação. No caso da locação 

de um veículo semi novo fica a incerteza da qualidade mecânica do caminhão, pois o 

mesmo pode estar em constante operação tanto parado ou em circulação, entendendo 

que a quilometragem rodada não é garantia de seu bom funcionamento.” 

Embora a CEAGESP pudesse estipular limitações quanto ao ano de uso e/ou 

quilometragem do veículo para garantir a qualidade dos serviços prestados, entende-se 

que a justificativa para definição de veículos zero quilômetro para locação não tem 

fundamento técnico, pois, sendo o veículo locado, em caso de problemas mecânicos, a 

locadora deve proceder a sua substituição. 

b) Ausência de avaliação de análise de custo de locação em relação à aquisição de 

equipamentos novos. 

Não consta do processo análise comparativa entre o custo de locação e o da aquisição de 

equipamentos novos. Considerando que essa informação seria necessária para tomada 

de decisão e que, atualmente, um caminhão novo (sem a carroceria e o guindaste), custa 

por volta de R$ 158.000,00 (valor de junho de 2015), e que o valor da locação anual é 

de R$ 202.900,00, foi solicitado à CEAGESP que informasse os motivos para não 

realização de tal avaliação. 

Em resposta  a CEAGESP se manifestou da seguinte forma:  

“A aquisição de um equipamento novo, embora estimado em R$ 158.000,00, requer 

outros gastos estimados em: 

 Veículo: R$ 143.000,00 (ANEXO 4) 

 Guindaste: R$ 88.500,00 (ANEXO 5) 
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 Carroceria: R$ 8.700,00 (ANEXO 6) 

 Seguro: R$ 13.660,00 

 Emplacamento: R$ 1.380,00 

 Licenciamento: 300,00 

 IPVA: 1.880,00 

Os gastos fixos estimados totalizam R$ 257.420,00. Além destes custos, haveria também 

custos com manutenção preventiva e corretiva do veículo e o mesmo ainda sofreria 

depreciação.       

As vantagens para terceirização da frota são: otimização da produtividade; previsão 

das despesas; gerenciamento dos procedimentos burocráticos de documentação, 

multas, sinistros e manutenção; a empresa contrata o seguro para os veículos da frota; 

oferece assistência 24 horas por dia, faz a substituição dos veículos em 24 horas por 

motivos de abalroamento, reparos mecânicos, má conservação e falta de segurança, e 

em 48 horas no caso de roubo ou sinistros, entre outros mais benefícios.” 

De acordo com a Ata de realização do Pregão Eletrônico nº 028/2014, a proposta 

vencedora do item 1, cujo objeto é a locação de um caminhão com guindaste, 

apresentou o lance de R$ 202.900,00 por ano (12 parcelas de R$ 16.908.33). A 

prorrogação do contrato prevê um reajuste de 8,5% sobre o valor anterior resultando em 

um valor anual de R$ 220.146,50 (12 parcelas de R$ 18.345,54). Ocorre que o preço de 

um caminhão novo em 2014, era de R$ 240.200,00. Os custos de seguros, IPVA, 

emplacamento e licenciamento atingiram em 2014 o montante de R$ 17.220,00. 

Caso a prorrogação do contrato venha mesmo a se concretizar, assim como suas 

prorrogações, será possível uma melhor visualização quanto a não economicidade do 

contrato de locação firmado. 

A locação de um caminhão com guincho foi contratada pelo montante de R$ 202.900,00 

(12 parcelas de R$16.908,33), enquanto o valor de um veículo novo com guindaste 

atingia em 2014 o montante de R$ 257.420,00. Conforme pesquisa na tabela FIPE 

(Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), o valor médio de um caminhão usado 

(mesma marca, modelo e ano) seria de R$126.743,00. Em pesquisa na página eletrônica 

do Mercado Livre, realizada em junho de 2015, evidenciou-se que um guindaste de ano 

2012 (marca Hincol, modelo H-12.000) estava sendo vendido por R$ 50.000,00.  

No caso de prorrogação do contrato, o valor acumulado de 24 meses de locação 

atingiria R$ 423.046,50, enquanto, em caso de aquisição, o custo de aquisição seria de 

R$ 240.200,00, sem considerar os custos de manutenção, seguro, IPVA e licenciamento. 

Neste último caso, a propriedade do bem seria da CEAGESP, que poderia vendê-lo caso 

entendesse que o mesmo teria deixado de atender suas necessidades. 

Os aditivos contratuais, considerando o fornecimento de veículos 0 Km,  acabam 

gerando custos elevados, uma vez que o primeiro ano de uso dos veículos acarreta 

maior depreciação. Situação essa verificada na pesquisa de preços para prorrogação 

deste contrato em que o preço da locação do item referente ao caminhão com guindaste 

atingiu R$ 23.446,67 mensais ou R$ 281.360,00 anual. 

Caso o mesmo veículo seja utilizado, na hipótese de prorrogação do contrato de 

locação, a avaliação da compatibilidade de preços vigentes com base em cotações de 
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preço para veículos novos estará discordante da situação de fato, isto é, a locação de um 

veículo com um ano de uso. 

A justificativa de que os veículos da frota CEAGESP possam estar sujeitos à restrição 

judicial, conforme relatado na Proposta de Resolução de Diretoria PRD nº 04/2014, não 

pode ser acatada, uma vez que existem outras formas de se adquirir os veículos, como é 

o caso do arrendamento mercantil (leasing) em que o veículo permanece em nome da 

entidade financeira.    

c) Critério inadequado de julgamento das propostas por grupo de equipamentos. 

Em análise ao Edital do Pregão Eletrônico nº 28/2014, verificou-se que a CEAGESP 

definiu como critério para julgamento das propostas o Menor Preço por Lote, em 

desacordo ao entendimento do Tribunal de Contas da União que por meio da Súmula 

247, deliberou ser obrigatória a adjudicação por item, cujo objeto seja divisível.  
##/Fato## 

 

Causa 
 

Interpretação equivocada da legislação e jurisprudência relacionada à contratação por 

lote.  
##/Causa## 

 

Manifestação da Unidade Examinada 

Por meio do Ofício nº 081/2015, de 06 de junho de 2015, a CEAGESP manifestou-se a 

respeito dos itens b), c) e d), e, por meio do Ofício nº 136/2015, de 02 de outubro de 

2015, manifestou-se sobre o item a), da seguinte forma: 

Ofício nº 081/2015: 

“b) Ausência de avaliação de análise de custo de locação em relação à aquisição de 

equipamentos novos. 

Justificativa:  Aponta-se o fato da inexistência de uma análise de custo comparativa 

entre locação e aquisição do veículo em questão. Ocorre que em um planejamento de 

gestão foi definitivamente descartado a hipótese de aquisição do veículo pelos seguintes 

motivos: 

Não basta simplesmente obter um veículo para realização das atividades, há a 

necessidade de se contratar um serviço de gestão da frota que engloba licenciamento e 

emplacamento; seguros – contratação para acidentes, furto, roubo e incêndio; 

fornecimento de carro reserva em caso de pane ou acidente; acompanhamento judicial 

e extrajudicial em caso de acidentes; reparação dos veículos acidentados; 

administração e controle da manutenção preventiva e corretiva com acompanhamento 

e controle de serviços e peças; identificação e gestão de multas de trânsito; negociação 

e venda dos veículos usados; contabilização das receitas e despesas com a frota; gestão 

e controles informatizados da frota. 

Não temos estrutura para gestão da frota da CEAGESP, uma vez que a Seção de 

Gestão de Serviços (SEGES) possui apenas 1 técnico administrativo que supervisiona 

toda frota de veículos da CEAGESP e se optássemos pela aquisição do veículo seria o 
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caso de aumentar o quadro de funcionários para realizar todos os serviços 

relacionados à gestão de frotas, o que seria administrativamente inviável.  

Não se deve perder de vista, ademais, que a cotação de preços não deve ser realizada 

pelo sítio Mercado Livre. É certo que neste sistema de pesquisa de preços não há 

caracterização do valor real do bem, estando os preços muito aquem dos preços 

praticados no mercado, sem qualquer espécie de segurança ou garantia. A 

Administração precisa se valer de cotações de ordem real e com características 

seguras para evitar problemas futuros, quando da execução contratual.  

Veja-se que também se torna inapropriado a questão da aquisição do bem licitado por 

um sistema de compra. É um ato de gestão a opção por compra ou locação do bem, 

objeto da licitação. Não há prejuízos pela opção locação, notadamente quando não há 

recursos financeiros e/ou orçamentários para aquisição do bem, à vista. A opção por 

leasing, sugerida, não é um dos melhores caminhos para a CEAGESP, especialmente 

porque o bem pode ter seu preço duplicado. Roberto Ruozi (“Leasing”, p. 23) bem 

definiu tal modalidade negocial: 

“O leasing é uma operação de financiamento a médio ou longo prazo, calcada em 

contrato de locação de bens móveis ou imóveis. Integra essa operação um 

intermediário financeiro, que intervém entre o produtor do bem objeto do contrato e a 

empresa que dele necessita, adquirindo do primeiro o referido bem e cedendo-o em 

locação à segunda, a qual se obriga irretratavelmente, a pagar ao intermediário 

financeiro um determinado número de prestações periódicas, por conta de uma 

importância global, superior ao custo dos bens, cuja propriedade, ao término do 

contrato, pode ser transferida a título oneroso, do intermediário financeiro à empresa 

locatária, por iniciativa desta última” (apud Carlos Alberto Etcheverry, “Perecimento 

do Bem no Contrato de Leasing”, Revista da AJURIS, nº 48). 

Veja-se que, desta forma, que o leasing não constitui um dos melhores caminhos para a 

CEAGESP, especialmente pela possibilidade da ocorrência de abusividade no preço 

fixado pelo sistema leasing de aquisição de bens. Acresça-se a esta situação de que 

também não se deve pensar apenas no fato das restrições de ordem judicial (como, por 

exemplo, arrestos e penhoras, especialmente trabalhistas), mas por ser um critério 

antieconômico.  

c) critério inadequado de julgamento das propostas por grupo de equipamentos. 

Em relação a este tópico, verificamos que não há inadequação e o entendimento 

exarado na Súmula nº 247, do TCU, não foi desacolhido, veja-se: 

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais 

das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto 

seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de 

economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de 

licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou 

aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades 

autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. 

A obrigatoriedade de adjudicação por item dá-se quando nos referimos a objeto 

licitado divisível e desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda 

de economia de escala – o que não é o caso. 
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No caso do pregão eletrônico nº 098/2014 a opção pelo critério de julgamento pelo 

menor preço por lote foi justificado pela área técnica, na Proposta de Resolução de 

Diretoria, às fls. 002/003. E, a adoção deste critério para aquisição de bens não 

encontra óbices legais, tampouco reprovação sumária no TCU, eis que pode favorecer 

a CEAGESP tanto no que diz respeito à condução do certame, quanto ao 

gerenciamento dos contratos subsequentes. 

Assim, é certo que em casos pontuais como este e estando devidamente justificados os 

aspectos técnicos, econômicos e logísticos que envolvem o objeto da licitação, é aceito 

a aglutinação de itens em lotes, importando também que o procedimento vise à 

garantia de maior competitividade nos certames e maior economia a CEAGESP. Neste 

sentido é do próprio Tribunal de Contas da União: 

No Voto que fundamentou o Acórdão nº 1946/2006 Plenário, o Relator Marcos 

Bemquerer Costa já trazia comentário de Marçal Justen Filho (in Comentários à Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos. 10. ed. São Paulo: Dialética, 2004. p. 209), 

afirmando que “O fracionamento em lotes deve respeitar a integridade qualitativa do 

objeto a ser executado. Não é possível desnaturar um certo objeto, fragmentando-o em 

contratações diversas e que importam o risco de impossibilidade de execução 

satisfatória.” 

Sob esse prisma, não vejo como se possa atribuir equívoco à interpretação dos técnicos 

do Senado de que os serviços previstos no contrato são na sua maioria 

interdependentes, mesmo porque relativos a uma única obra “a reforma do Edifício-

Sede (...)” cuja unidade não pode ser desfeita. 

Para a unidade técnica, “embora relacionados entre si, por se constituírem partes de 

um mesmo empreendimento, a maior parte dos serviços inclusos no objeto do certame 

mantêm-se independentes e autônomos, razão pela qual não se justifica a consolidação 

em um único contrato”. 

Tenho opinião diferente. Ainda que alguns dos serviços, como as instalações de 

sistemas de controle de acesso e de Circuito Fechado de TV (CFTV), possam em 

princípio ser realizados de forma autônoma, não parece recomendável a contratação 

de várias empresas para executar de forma independente, concomitantemente ou em 

etapas distintas, a parte civil da reforma e as instalações elétricas, hidrossanitárias e 

rede estruturada, por exemplo, podendo disso resultar prejuízo ao conjunto. 

Sem dúvida, existem razões técnicas suficientes a demonstrar que a execução da obra 

em questão de forma integralizada, por um só particular, mostra-se mais satisfatória do 

que se fosse efetuada por vários particulares, evitando-se a mistura de procedimentos e 

de responsabilidades. 

Dito isso, tenho claro que a adjudicação por item de que fala a Súmula 247 do TCU 

não seria o melhor caminho a ser seguido nesta contratação, cujos elementos técnicos 

condizem com o seu não-parcelamento, lembrando que a particularidade de a obra ser 

realizada sem a interrupção das atividades do (...), em horários estabelecidos de modo 

a não prejudicar o desempenho dessas atividades, reforçam ainda mais a necessidade 

de concentração da fiscalização e gerenciamento da obra. 

De todo modo, cabe registrar que não restou de fato demonstrada a vantagem da 

inclusão no contrato de serviços como controle de acesso e CFTV, que, conforme já 
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mencionado, poderiam em princípio ser realizados de forma autônoma, mediante 

licitação e contratação independentes. Acórdão 2864/2008 Plenário (Voto do Ministro 

Relator). (grifado). 

À par disto, não há dúvidas de que o critério de julgamento adotado não foi irregular, 

não acarretou prejuízos à CEAGESP, tampouco violou o entendimento do Tribunal de 

Contas da União. Na conjuntura o qual está inserido o objeto licitado, o melhor 

caminho foi o julgamento pelo critério “menor preço por lote”, pois representa 

economicidade, não feriu o princípio da ampla concorrência, sendo técnica, 

operacional e logisticamente era o mais adequado. 

No caso, se não houvesse o critério de aglutinação do objeto por lote, eventualmente, 

essa situação poderia se caracterizar como prejudicial à competitividade e à 

economicidade almejada. Portanto, neste caso, não se deve aplicar o entendimento da 

Súmula, nº 247-TCU.” 

Ofício nº 136/2015 

 “a) Inclusão de exigência de prestação de serviços de locação com veículos zero 

quilometro sem justificativas válidas. 

Justificativa: Consta na cláusula 1.1 do Termo de Referência - Anexo I do Processo 

Administrativo nº 023/2014 e Pregão Eletrônico nº 028/2014 - a seguinte definição de 

serviços "Locação de 02 (dois) veículos novos zero quilômetros para prestação de 

serviços junto a CEAGESP, para o período de 12 (doze) meses, podendo ser renovado 

de acordo com a legislação vigente, sendo 01 (um) veículo tipo caminhão e 01 (um) 

veículo tipo plataforma elevatória, conforme características técnicas e condições 

presentes neste Termo". 

Para elucidar a condição de disponibilização do veículo novo (zero quilômetros) na 

contratação do serviço, no qual em entendimentos do agente fiscalizador o contratado 

tenha que disponibilizar um veículo novo no início de cada prorrogação contratual, 

esclareço que o veículo zero quilômetros é exigência apenas no ato da entrega do 

veículo, devendo o mesmo permanecer em atividade em caso de aditamento contratual 

de prazo. Ainda assim, esclareço que o período de 12 meses não está vinculado na 

exigência de um veículo novo, mas sim ao período contratual, referindo-se 

exclusivamente ao prazo de vigência do contrato.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

a) Inclusão de exigência de prestação de serviços de locação com veículos zero 

quilômetro sem justificativas válidas. 

 

De acordo com a Cláusula Terceira do Contrato, o prazo de vigência contratual é de 12 

meses, prorrogável por períodos iguais e sucessivos até o limite de 60 meses. 

 

A exigência, no edital, de fornecimento de veículo zero quilômetro, pelo período de 12 

meses, com previsão de prorrogação de prazo e reajuste anual da parcela mensal pela 

variação do índice IPCA/IBGE, pressupõe que no início de cada prorrogação contratual, 

o contratado disponibilizará um veículo novo (zero quilômetro). 

 

Essa interpretação é corroborada pela pesquisa de preços realizada com intuito de 

demonstrar a compatibilidade de preços do contrato a ser aditado com os valores de 
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mercado. A pesquisa promovida pela CEAGESP considerou a locação de veículos zero 

quilometro por um período de 12 meses. 

 

Pela manifestação da CEAGESP, o veículo não seria substituído nas renovações do 

prazo contratual, o que comprova a inadequação da pesquisa de preços realizada para 

avaliar a compatibilidade de preços do contrato a ser aditado.  

 

Pelo exposto, verifica-se que a falta de cláusulas esclarecendo que o mesmo veículo 

pudesse ser utilizado em renovações do contrato de locação ocasionou interpretação 

equivocada por parte da própria CEAGESP quando realizou pesquisa de preços de 

locação considerando veículos novos para comparar com a locação de um veículo 

usado. 

 

b) Ausência de avaliação de análise de custo de locação em relação à aquisição de 

equipamentos novos. 

Em relação às justificativas apresentadas pela CEAGESP, entende-se que: 

- a justificativa de que não há estrutura de gestão de frota não pode ser acatada, uma vez 

que, de acordo com documentação disponibilizada pela Companhia, existiam na época 

da licitação dezenove veículos próprios. O acréscimo de mais dois veículos novos, com 

garantia de fábrica, não deve ocasionar transtornos no que se refere à gestão dos 

mesmos; 

- a mesma análise se aplica aos serviços de licenciamento, emplacamento, contratação 

de seguros, acompanhamento judicial e extrajudicial, reparação de veículos acidentados, 

manutenção corretiva, identificação e gestão de multas de trânsito; gestão e controles 

informatizados da frota. 

- a única situação, das apontadas na justificativa, que não poderia ser suprida pela 

estrutura existente seria o fornecimento de carro reserva em caso de pane ou acidente. 

Nesse caso, seria prudente analisar o histórico do veículo com intuito de se atestar o 

número de eventos ocorridos anualmente com este veículo. 

A exigência de fornecimento de veículo zero quilômetro a cada 12 meses pode ter 

onerado o preço da locação dos equipamentos. Dessa forma, não parece vantajoso o 

contrato sob exame, tendo em vista que o valor de locação do veículo por um período de 

18 meses corresponderia ao valor de aquisição de um equipamento novo.  

Para efeito comparativo, foi realizada uma simulação de contratação por leasing, na 

página eletrônica de um banco comercial para veículos pesados, modalidade prefixada, 

pelo prazo de 24 meses e valor de R$250.249,00, que resultou em parcelas mensais de 

R$ 14.131,62, sendo que ao final do período a propriedade do veículo passaria à 

CEAGESP. 

Os valores  mensais contratados de locação atingem R$ 16.908,33, no primeiro ano, e 

R$ 18.345,54, no segundo ano. 

 

Embora, conforme afirmação contida na justificativa apresentada, a escolha quanto a 

adquirir ou locar o bem seja de fato um ato de gestão e, portanto, discricionário, estes 

atos devem ser alicerçados em análises de viabilidade econômica e financeira para que o 
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gestor possa comparar as soluções e tomar a melhor decisão, o que não ficou 

demonstrado na análise do processo licitatório. 

 

c) critério inadequado de julgamento das propostas por grupo de equipamentos. 

No Acórdão nº 1946/2006 – Plenário, o Tribunal de Contas da União entendeu que, no 

caso da contratação do sistema integrado de gestão empresarial na modalidade ERP – 

Enterprise Resource Plannnig, a exigência de contratação em parcelas ou itens não seria 

aplicável. Caso semelhante ao de obras ou outros serviços de relativa complexidade em 

que etapas subsequentes dependem de etapas anteriores etc. 

 

Na justificativa apresentada pela CEAGESP, na Proposta de Resolução de Diretoria - 

PRD nº 04/2014, a Companhia apresenta o seguinte argumento: 

 

“Deve-se à obrigatoriedade do fracionamento que respeita limites de ordem técnica e 

econômica. Não se admite o fracionamento quando isso não for viável ou, mesmo, 

recomendável. O fracionamento em lotes deve respeitar a integridade qualitativa do 

objeto a ser executado. Não é possível desnaturar um certo objeto, fragmentando-o em 

contratações diversas e que importam o risco de impossibilidade de execução 

satisfatória. No caso, os itens devem ser licitados simultâneos e conjugados. Não 

poderá a CEAGESP, aceitar, caso, tenha diversos vencedores, um para cada veículo. 

 

Sendo o julgamento por Lote, o mesmo fornecedor licitante terá que obrigatoriamente 

fornecer todos os veículos conjuntamente. Não obstante à questão técnica e logística 

em questão, cabe ressaltar que o serviço em lote produzem economia de tempo na hora 

da aquisição dos serviços e na resolução de conflitos, enquanto que, a aquisição em 

separado numa probabilidade de possíveis empresas que poderiam adjudicar o lote em 

itens separados o parcelamento dos serviços demandará mais tempo, considerando o 

tempo gasto para contato com empresas distintas.de que a administração de mais de 

um contrato seria inviável.” 

 

O Pregão nº 28/2014 refere-se à contratação de serviços de locação de um caminhão (0 

km) com carroceria de madeira equipado com guindaste e de uma plataforma elevatória 

tipo tesoura (0 km). Como se tratam de equipamentos distintos, não se vislumbra 

nenhum empecilho para contratação por item. De forma, entende-se que dificuldades na 

administração de dois contratos de locação não podem ser consideradas como 

justificativas para contratação por lote. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Incluir, em seus editais para locação de veículos, cláusula 

estabelecendo, em caso de prorrogações sucessivas, o período de tempo em que o 

mesmo veículo poderá prestar serviços sem substituição, assim como o percentual de 

desconto a ser aplicado a cada ano adicional de uso do veículo, valor este a ser definido 

com base em critérios de depreciação e vida útil do bem. 

 

Recomendação 2: Em caso de renovação do contrato vigente, renegociar um desconto 

com base em valores de mercado para utilização dos mesmos equipamentos utilizados 

no primeiro ano de contrato ou exigir a substituição dos equipamentos (caminhão e 

plataforma elevatória) utilizados nos primeiros doze meses. 
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Recomendação 3: Realizar estudos de viabilidade financeira e econômica para subsidiar 

as decisões do gestor quanto à locação ou aquisição de bens móveis, como é o caso da 

locação de equipamentos e veículos. 

 

Recomendação 4: Adotar a adjudicação por item, nos editais das licitações para 

contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, 

definindo a adjudicação por lote apenas nos casos em que a execução do objeto possa 

ser prejudicada pela adoção da contratação por item. 

 

 

3 CONTROLES DA GESTÃO                           

3.1 CONTROLES INTERNOS                             

3.1.1 Avaliação dos Controles Internos Administrativos  

3.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Controles Internos Contábeis. 

 

Fato 
 

A CEAGESP está dispensada da apresentação da declaração do contador, e a análise 

limitou-se a verificar a aderência dos controles internos administrativos estabelecidos na 

metodologia COSO - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission, sobretudo na aplicação da ética e efetividade no cumprimento dos 

Controles Internos. 

 

Foram feitas análises nas dimensões do Ambiente Interno, tendo como foco a cultura da 

organização; Avaliação de Riscos, ou seja, se a Companhia consegue mensurar os 

eventos em potencial que podem impactar na realização dos seus objetivos; 

Procedimentos de Controle, abordando as políticas e as atividades que contribuem para 

assegurar que os riscos sejam geridos; Informações e Comunicações, visando a 

identificar se as informações são transmitidas aos funcionários de forma oportuna e 

tempestiva, de modo a permitir que cumpram suas responsabilidades adequadamente; e 

Monitoramento, tendo como foco o acompanhamento das atividades de controle, com a 

finalidade de diminuir riscos e de implementar melhorias. 

 

A CEAGESP adota um processo de gerenciamento de desempenho com orientação 

individual aos empregados. O quadro de funcionários tem atribuições de competência 

conforme estabelecido no Plano de Cargos e Salários, sendo que o setor da 

Contabilidade conta com pessoal com formação em Bacharel em Ciências Contábeis. 

 

Não foi identificado o gerenciamento dos chamados gargalos ou pontos críticos. As 

tarefas são realizadas de acordo com a prioridade de datas, visando ao cumprimento dos 

prazos. 

 

Os relatórios financeiros são elaborados mensalmente e encaminhados aos setores 

pertinentes e também ao Conselho Fiscal para a tomada de medidas corretivas. Caso 

haja ocorrência de riscos, é preparada comunicação aos responsáveis das áreas, 

estabelecendo a obrigação a ser cumprida e prazos para tal. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
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Os relatórios são elaborados a partir da extração do sistema “Starsoft”, utilizado pela 

CEAGESP, mas existe um controle manual em paralelo, enquanto que a Companhia 

aguarda a implantação de um “software” integrado.   
##/Fato## 

 

3.1.1.2 INFORMAÇÃO 
 

Controles Internos Administrativos. 

 

Fato 
 

Para avaliar se a estrutura e os procedimentos de controles internos administrativos da 

CEAGESP asseguram o atingimento dos seus objetivos estratégicos, foram 

considerados o ambiente de controle; a avaliação de risco; as atividades de controle; a 

informação e comunicação e o monitoramento. 

 

Quanto ao Ambiente de Controle, o Quadro A.2.4 do Relatório de Gestão da CEAGESP 

- Avaliação do funcionamento dos Controles Internos, o item Ambiente de Controle 

ficou situado, de acordo com a avaliação da Companhia, entre os valores 4 e 5, ou seja, 

os elementos avaliados foram parcialmente observados no contexto da Companhia, 

porém em sua maioria, ou integralmente observados. 

 

Por meio do Decreto 6.029, de 01/02/2007, foi instituído o Sistema de Gestão da Ética 

do Poder Executivo Federal com a finalidade de promover atividades que dispõem 

sobre a conduta ética no âmbito das Empresas Públicas. Na CEAGESP, a Comissão de 

Ética, órgão estabelecido na estrutura organizacional, por meio da sua Secretaria 

Executiva, tem como finalidade recomendar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento 

de ações objetivando a disseminação, capacitação e treinamento e aplicar o Código de 

Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, apurando a 

conduta do servidor público que estiver em desacordo com as normas éticas pertinentes.  

 

O Código de Ética e Regimento Interno da Comissão de Ética, Norma NG-003, emitido 

em 31/03/2009, trata dos princípios éticos da Companhia, o código de Conduta no 

Trabalho e na Sociedade e as atribuições da Comissão de Ética. Essa Comissão tem 

buscado meios para melhoria da comunicação e dos instrumentos de comunicação, 

entendendo como fundamental a criação de um novo “site” da entidade, mais interativo, 

o que permitirá, no futuro, ampliar o contato com os diversos grupos relacionados à 

CEAGESP. 

 

O Regimento Interno, Norma NG-001 define as competências, a estrutura 

administrativa, atribuições e responsabilidades. 

 

Quanto aos Manuais de Normas e Procedimentos, prevendo sistemas de autorizações e 

aprovações e práticas operacionais e de rotinas, a CEAGESP disponibilizou, na sua rede 

interna, as normas existentes para consulta, bem como as Portarias de delegação de 

competências vigentes no exercício auditado.  

 

A CEAGESP também disponibilizou para a equipe de auditoria os Manuais de Normas 

e Procedimentos para as atividades, prevendo sistemas de autorizações e aprovações, 

linhas de autoridade definidos e o estabelecimento de práticas operacionais e de rotinas. 
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Para o recebimento de denúncias, a Ouvidoria, criada em 05/10/2011, é o canal entre os 

cidadãos e a CEAGESP. O acesso é feito por meio do “site” 

http://www.ceagesp.gov.br/atendimento/ouvidoria. 

Segundo a Companhia, todas as manifestações são registradas, devidamente 

respondidas e são classificadas da seguinte forma: 

- Sugestão: apresentação de idéias ou elaboração de proposta para aperfeiçoar a gestão e 

os serviços prestados; 

- Elogio: demonstração de apreço, reconhecimento ou satisfação sobre serviço oferecido 

ou atendimento recebido; 

- Solicitação: requerimento de atendimento ou serviço;  

- Reclamação: insatisfação relativa a serviço prestado, ação ou omissão da 

administração ou servidor, considerando ineficiente, ineficaz ou não efetivo; 

- Denúncia: comunicação de prática de ato ilícito, cuja solução depende da atuação de 

órgão de controle interno ou externo; 

 

Já os Pedidos de Informações, previstos na Lei de Acesso à Informação, devem ser 

direcionados ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) ou cadastrados no Sistema 

Eletrônico de Informações ao Cidadão (e-SIC) pelo site 

www.acessoainformacao.gov.br;  

 

A avaliação da CEAGESP quanto à adequação da sua estrutura organizacional frente ao 

tamanho e a natureza de suas operações é a de que está adequada e informou que foi 

realizada uma restruturação na área de licitações, com a inclusão da área de processos e 

compras visando dar celeridade nas atividades envolvidas. 

 

Com relação à existência de previsão normativa que garanta e/ou incentive a 

participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da 

CEAGESP na elaboração dos procedimentos ou código de ética ou conduta, a 

Companhia implantou, em 2015, oficinas envolvendo os gestores e os empregados 

(técnicos) que realizam diretamente as atividades a serem normatizadas. As minutas são 

discutidas e os empregados apresentam suas considerações/apontamentos. 

Posteriormente é realizado um seminário com auxílio de moderadores, a fim de finalizar 

o processo e emitir uma norma devidamente adequada aos procedimentos operacionais 

e administrativos.  

 

O Departamento de Recursos Humanos - DEARH realiza levantamentos de 

necessidades de capacitação dos funcionários através da avaliação de desempenho, 

realizada anualmente por obrigatoriedade (legislação). Não há norma específica para 

Capacitação. A Companhia informou que a mesma está em elaboração. 

 

Quanto à Avaliação de Risco, processo de identificação e análise dos riscos relevantes 

para o alcance dos objetivos da entidade para determinar uma resposta apropriada, 

constatou-se que não há identificação clara dos processos críticos na Companhia, além 

de não haver um diagnóstico dos riscos que permita detectar a probabilidade de 

ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. 

 

No Quadro A.2.4 do Relatório de Gestão da CEAGESP - Avaliação do funcionamento 

dos Controles Internos, o item Avaliação de Risco é o que mais aponta fragilidades, 

estando a avaliação do item concentrada na escala 2 (o conteúdo da afirmativa é 

parcialmente observado no contexto da Companhia, porém, em sua minoria), ou seja, há 

fragilidades nos seguintes itens: 

http://www.ceagesp.gov.br/atendimento/ouvidoria/
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- identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da 

Companhia; 

- diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos processos 

estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a 

consequente adoção de medidas para mitigá-los; 

- definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que 

podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão; 

- avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil 

de risco da Companhia ocasionadas por transformações nos ambientes interno e 

externo; 

- riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma 

escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 

 

A CEAGESP possui uma unidade de auditoria interna, a Coordenadoria de Auditoria 

Interna – CODIN, sujeita à orientação normativa e à supervisão técnica do Conselho de 

Administração. 

 

A ausência de uma política de gerenciamento de riscos é um fator complicador para o 

desenvolvimento de estratégias para tratamento dos riscos identificados (resposta a 

risco), de forma a diminuir a probabilidade de sua ocorrência e/ou a magnitude de suas 

consequências. 

 

A CEAGESP informou, em resposta à Solicitação de Auditoria - SA n° 201504032/006, 

de 08/06/2015, que “a Gestão de Riscos será implantada nas principais áreas da 

Companhia e que considera que ainda não há uma estrutura formatada que realize a 

gerência dos riscos como um todo e não há o regramento em normativo interno e 

tampouco há o levantamento organizado dos riscos, sejam eles corporativos, 

processuais, residuais e de desvio ético. 

 

Em decorrência dos apontamentos da CGU, conforme NT 201412409/01 de 

19/11/2014, a qual recomendou reavaliar o teor da ação prevista para "implantar a 

gestão de riscos na Companhia” e promover as alterações no PAINT 2015 que afastem 

a possibilidade de confundir a atuação da Auditoria Interna em ato de gestão afeto a 

outro setor da Companhia, em janeiro deste ano o grupo de trabalho em conjunto com 

a Coordenadoria da Auditoria Interna decidiram que a melhor forma de implantar o 

levantamento dos riscos na CEAGESP, com respaldo técnico e eficiência operacional, 

seria através do apoio de uma consultoria especializada. 

 

A partir de fevereiro realizamos pesquisas de consultorias no mercado, ao longo dos 

meses de março e abril nos reunimos com quatro empresas, oportunidade em que nos 

expuseram a metodologia necessária para alcançarmos nossos objetivos.  

 

No mês de maio recebemos as propostas comerciais das respectivas consultorias, 

apesar de apresentarem diferenças nas respectivas metodologias, elas estimam em 

média dois anos para a implantação completa dos trabalhos. 

 

Em junho, iniciaremos o processo licitatório, objetivando a contratação da consultoria. 

Estimamos que seguindo um cronograma regular, dentro de noventa dias tenhamos a 

conclusão deste processo.” 
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As falhas apontadas demonstram a necessidade de aperfeiçoamento dos controles 

internos administrativos.  

 

A falta de mecanismos para identificação das fragilidades e potenciais riscos 

relacionados às atividades exercidas pela CEAGESP já foi objeto de recomendação em 

auditorias anteriores e vem sendo acompanhada pela CGU/SP no Plano de Providências 

Permanente – PPP da CEAGESP. 

 

Os Procedimentos de Controle, constantes no Quadro A.2.4, Avaliação do 

funcionamento dos Controles Internos do Relatório de Gestão da CEAGESP, o item, de 

acordo com a avaliação da Companhia, tem escala 4, ou seja, o conteúdo é parcialmente 

observado no contexto da Companhia, porém, em sua maioria. A CEAGESP 

disponibilizou a Ata de Reunião de Diretoria nº 10/2014, realizada em 11/03/2014, que 

deliberou pela aprovação das Demonstrações Financeiras, Balanço Patrimonial e demais 

peças contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 e, 

ainda, os Pareceres da Auditoria Independente e da Auditoria Interna, que atendiam às 

exigências legais e refletiam a situação patrimonial da Companhia em 31 de dezembro 

de 2013.  

 

Quanto ao item Informação e Comunicação, que avalia a identificação, armazenamento 

e comunicação da informação relevante, na forma e no período determinados, a fim de 

permitir a realização dos procedimentos estabelecidos e orientar a tomada de decisão e o 

monitoramento de ações e contribuir para a realização dos objetivos de controle interno, 

a CEAGESP, de acordo com o Relatório de Gestão, acredita que os conteúdos são 

observados.  

 

Em atendimento à Lei de Acesso à Informação, a CEAGESP divulga no seu “site” 

www.ceagesp.gov.br as informações de interesse geral ou coletivo, salvo aquelas que 

contenham teor confidencial previsto em Lei. As informações divulgadas referem-se a 

questões institucionais, Ações e Programas, Auditorias, Convênios, Despesas, 

Licitações e Contratos, Servidores Ativos da Companhia (matrícula, nome, cargo, 

função, lotação e remuneração), sobre Concursos Públicos da CEAGESP, Perguntas 

Frequentes, Serviço de Informação ao Cidadão. 

 

Está sob responsabilidade da CODCO – Coordenação de Comunicação,  os seguintes 

mecanismos de comunicação: 

- Portal institucional da CEAGESP: acessível pelo endereço eletrônico 

www.ceagesp.gov.br. A CODCO responde, especificamente, pelo conteúdo 

informativo/noticioso. O instrumento existe desde 2005; 

- Blog: acessível pelo endereço eletrônico www.ceagespoficial.blogspot.com.br. A 

CODCO responde pela produção e publicação das informações desde 2012; 

- Facebook: acessível pelo endereço eletrônico www.facebook.com/ceagesp.oficial. A 

CODCO responde pela produção e publicação de conteúdo desde 2013. 

 

A Companhia ainda disponibilizou para a equipe: 

- Vídeo institucional da CEAGESP produzido pela CODCO; 

- CD-ROM em que consta o Manual de Identidade Visual, existente desde 2004 e sem 

nova versão desde então; 

- CD-ROM com arquivos em PDF do Informativo CEAGESP, publicação que, ao longo 

de 2014, veio encartado junto ao Jornal Entreposto; 

- Cópia de todos materiais gráficos (faixas, banners, folders, comunicados) produzidos 

ao longo de 2014 pela CODCO. 

http://www.ceagesp.gov.br/
http://www.ceagesp.gov.br/
file:///C:/Users/inacio.shibata/AppData/Local/Temp/www.ceagespoficial.blogspot.com.br
file:///C:/Users/inacio.shibata/AppData/Local/Temp/www.facebook.com/ceagesp.oficial
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Com relação ao Monitoramento, entendido como o processo que avalia a qualidade do 

desempenho dos Controles Internos ao longo do tempo, envolvendo a avaliação do 

desenho e da tempestividade de operação dos controles, a verificação de inconsistências 

dos processos ou implicações relevantes e a tomada de ações corretivas, a avaliação 

feita pela CEAGESP é de que os itens são observados no contexto da Companhia. No 

entanto, a Companhia, instada a informar e/ou disponibilizar os mecanismos utilizados 

no período sob exame, informou, em resposta à Solicitação de Auditoria - SA nº 

201504032, que “não ocorreu no exercício”. 

 

Face ao exposto, pode-se concluir que os Controles Internos Administrativos adotados 

pela CEAGESP apresentam fragilidades, precisando ser revistos e aperfeiçoados, 

buscando estratégias para o tratamento dos riscos identificados e monitorá-los, a fim de 

diminuir sua ocorrência ou a magnitude de suas consequências.   
##/Fato## 

 

3.1.2 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

3.1.2.1 INFORMAÇÃO 
 

Utilização do CGU-PAD pela CEAGESP 

 

Fato 
 

Mediante cotejamento entre relatório extraído do CGU-PAD e informações prestadas 

pela CEAGESP, identificou-se a instauração de 4 processos disciplinares no exercício 

de 2014 cujas informações foram devidamente inseridas no sistema sob exame. O 

quadro a seguir detalha a situação: 

 

Quadro CGU-PAD 
Processo Disciplinar Data de Instauração na CEAGESP Registro no CGU-PAD 

037/2014 13/03/2014 13/03/2014 

079/2014 07/07/2014 30/09/2014 

109/2014 17/09/2014 30/09/2014 

001/2015 15/12/2014 04/03/2015 

Fonte: CGU-PAD e dados fornecidos pela CEAGESP. 

  

Conforme se pode visualizar, não obstante o registro de 2 dos processos relacionados, 

no sistema sob exame, ter ocorrido em prazo superior ao previsto na norma que rege o 

assunto, entende-se que a Companhia passou a utilizar adequadamente o CGU-PAD, 

atendendo recomendação monitorada por meio de PPP e ao exigido pela Portaria CGU 

n° 1.043, de 24 de julho de 2007.  
##/Fato## 

 

3.2 CONTROLES EXTERNOS                             

3.2.1 ATUAÇÃO DO TCU/SECEX NO EXERCÍCIO              

3.2.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Atendimento da CEAGESP quanto às determinações do Acórdão TCU n° 

2050/2014 
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Fato 
 

Visando atender o escopo definido em reunião realizada no dia 25/11/2014 entre a 

CGU/SP e o junto à Secex/SP/TCU, foram avaliadas as medidas adotadas pela 

Companhia no tocante às determinações constantes no Acórdão TCU n° 2050/2014 – 

Plenário. 

 

Acórdão TCU n° 2050/2014 – Plenário: 

 

“9.1. determinar à Companhia de Armazéns Gerais do Entreposto de São Paulo que:  

9.1.1. no prazo de 90 (noventa) dias, contados da notificação: 

9.1.1.1. reajuste, em caráter extraordinário, sua tabela de tarifas em 21,28% (vinte e 

um inteiros e vinte e oito centésimos por cento), em razão do seu reajustamento em 

percentual inferior ao apurado pelo índice inflacionário aplicável, no período 

compreendido entre setembro de 2000 e maio de 2003; 

9.1.1.2. revogue as permissões de uso de caráter contínuo referentes a áreas do 

Mercado do Livre Produtor (MLP) e altere o regulamento de uso dessas áreas, para 

destiná-las tão somente aos pequenos produtores, por meio de autorizações de uso com 

vigência por um ou alguns dias; 

9.1.1.3. encaminhe ao Tribunal plano de ação, explicitando as medidas que serão 

adotadas para dar cumprimento às determinações e recomendações veiculadas nesta 

deliberação, indicando, no mínimo, as ações a serem adotadas, os responsáveis pelas 

ações e os prazos para implementação de cada uma das deliberações, em consonância 

com o que dispõem os "padrões de monitoramento", aprovados pela Portaria Segecex 

27/2009; 

 

9.1.2. no prazo de 1 (um) ano, contado da notificação: 

9.1.2.1. promova o recadastramento do atuais permissionários, identificando suas 

pendências cadastrais e financeiras e permitindo que eles as solucionem; 

9.1.2.2. elabore estudo econômico-financeiro, com vistas a definir a política tarifária a 

ser implementada no Entreposto Terminal de São Paulo - com e sem antecipação 

parcial de receita -, bem assim os valores mínimos a serem cobrados dos 

permissionários e concessionários; 

9.1.2.3. ouvidos os permissionários, estabeleça critérios objetivos para determinar os 

segmentos ou áreas do mercado a serem licitados a cada ano, observada a proporção 

de aproximadamente 1/5 (um quinto) de licitações por anos, observado o cronograma 

indicado no subitem 9.1.3.1; 

 

9.1.3. concluídas as atividades indicadas no subitem 9.1.2: 

9.1.3.1. celebre contratos de concessão remunerada de uso das áreas do Entreposto 

Terminal de São Paulo, a título de transição, com os permissionários que não tenham 

pendências cadastrais ou financeiras, em substituição às atuais permissões de uso, pelo 

prazo mínimo de 5 (cinco) anos e máximo de 10 (dez) anos, observado o que preconiza 

o subitem 9.1.2.3, bem assim a política tarifária e os valores mínimos de remuneração 

resultantes do estudo de que trata o subitem 9.1.2.2, excepcionados os casos em que o 

permissionário demonstrar que realizou, às suas expensas, até a data de prolação deste 

acórdão, benfeitorias úteis ou necessárias, com prévio e expresso consentimento da 

Ceagesp, em valor que não possa ser comprovadamente amortizado no prazo de 

transição - entre 5 e 10 anos -, hipótese em que se admitirá a celebração de contrato de 

transição pelo prazo necessário à completa amortização dos investimentos autorizados 

e efetivamente comprovados, ainda que superiores a 10 anos; 

9.1.3.2. revogue as permissões de uso das empresas e sociedades empresárias que não 



 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
59 

tenham solucionado as pendências cadastrais ou financeiras de que trata o subitem 

9.1.2.1; 

 

9.1.4. nas futuras licitações para cessão de áreas do entreposto da cidade de São 

Paulo, observe, cumulativamente: 

9.1.4.1. as normas atinentes à concessão remunerada de uso, notadamente aquelas 

inscritas no Capitulo III do Título I do Decreto-lei 9.760/1946 e na Seção VI do 

Capítulo I da Lei 9.636/1998; 

9.1.4.2. os preceitos descritos no subitem 9.1.2.2, no que se refere à política tarifária e 

aos valores mínimos a serem cobrados dos concessionários; 

9.1.4.3. o prazo máximo de 20 (vinte) anos, nos termos do art. 96, parágrafo único, do 

Decreto-lei 9.760/1946, ressalvada a exceção consignada no art. 21 da Lei 9.636/1998, 

que deverá ser demonstrada na fase interna do certame licitatório e expressamente 

indicada no edital de licitação; 

9.1.4.4. o critério do "maior preço oferecido" para seleção da proposta vencedora, em 

consonância com o que dispõe o art. 95, parágrafo único, do Decreto-lei 9.760/1946, 

admitida a antecipação parcial de valores, se assim entender conveniente; 

9.1.4.5. os requisitos de habilitação consagrados nos arts. 27 a 33 da Lei 8.666/1993; 

 

9.1.5. nos futuros contratos de concessão de uso de áreas comerciais, incluídos aqueles 

celebrados em atendimento ao subitem 9.1.3.1, faça constar cláusulas que: 

9.1.5.1. vedem a cessão ou transferência da posição contratual do concessionário; 

9.1.5.2. disciplinem as hipóteses de reorganização empresarial do concessionário, por 

meio de cisão, incorporação, fusão, alteração social ou modificação da finalidade ou 

da estrutura da empresa, condicionando tais modificações, no mínimo, a que: 

9.1.5.2.1. a possibilidade de alteração esteja prevista no edital e no contrato; 

9.1.5.2.2. sejam observados, pela nova empresa, os requisitos de habilitação previstos 

no edital de licitação respectivo; 

9.1.5.2.3. sejam mantidas as condições estabelecidas no contrato original; 

9.1.5.3. vedem, expressamente, a possibilidade de a Companhia ceder parte ou a 

totalidade dos valores apurados nas licitações para concessões de uso de bem público 

aos permissionários ou concessionários, a qualquer título; 

 

9.2. recomendar à Companhia de Armazéns Gerais do Entreposto de São Paulo que: 

9.2.1. estabeleça mecanismos que garantam a efetiva participação dos permissionários 

e concessionários nas decisões relacionadas à contratação dos bens e serviços 

destinados ao uso comum do entreposto, bem assim nas ações de acompanhamento e 

fiscalização das despesas correspondentes; 

9.2.2. promova a licitação das áreas de apoio do entreposto imediatamente após a 

conclusão do recadastramento dos permissionários e da conclusão do estudo 

econômico-financeiro acerca da sua política tarifária (subitens 9.1.2.1 e 9.1.2.2), 

observadas as condições indicadas nos subitens 9.1.4 e 9.1.5; 

 

9.2.3. nas futuras licitações para concessão remunerada de uso de áreas de 

comercialização do Entreposto do Terminal de São Paulo: 

9.2.3.1. utilize a modalidade pregão eletrônico; 

9.2.3.2. estabeleça mecanismos que garantam a concorrência em todos os segmentos de 

produtos comercializados no entreposto; 

 

9.3. informar à Companhia de Armazéns Gerais do Entreposto de São Paulo que o 

reajuste tarifário de que trata o subitem 9.1.1.1 tem caráter extraordinário e visa a 

compensar a parcela da inflação não incorporada em 2003, não podendo, por isso, 
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obstar, total ou parcialmente, o reajustamento ordinário das suas tabelas, a ser 

promovido anualmente, até a implantação da política tarifária que exsurgir dos estudos 

de que trata o subitem 9.1.2.2;” 

 

Após questionada sobre as medidas adotadas visando ao atendimento das determinações 

supracitadas, a CEAGESP informou:  

 

“1. Em 02/09/14, a CEAGESP interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

2. Em 08/09/14, a CEAGESP complementou as informações documentais dos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (com a juntada de documentos que não seguiram com 

o recurso). 

3. A APESP requereu seu ingresso como parte interessada - o que foi acatado como 

substituto processual dos seus filiados (categoria). 

4. O SINCAESP também solicitou o seu ingresso - restando deferido 

5. A SECEX-SP por determinação do Ministro está tentando notificar o SINCAESP e a 

APESP quanto ao deferimento de seus pedidos, bem como em relação ao acesso ao 

processo. Mas, até o momento eles não foram considerados notificados. 

6.  Em 15/10/14, a APESP e o SINCAESP designaram o Escritório MANESCO para 

cuidar deste processo, juntando procuração e substabelecimento. 

7. Em 13/04/2015 o Escritório entrou com pedido de reexame o qual será apreciado 

pelo TCU, o qual ainda não foi apreciado. 

 

Devido aos Embargos Declaratórios interposto pela CEAGESP, por meio do Acórdão 

n° 289/2015-TCU - Plenário foi apresentada a seguinte posição acordada pelos 

Ministros do TCU: 

9.1. conhecer dos presentes embargos, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 

9.2. tornar insubsistentes os subitens 9.1.1.2 e 9.2.3.1 do Acórdão 2.050/2014 do 

Plenário; 

9.3. recomendar à Ceagesp que, nas futuras licitações para concessão remunerada de 

uso de áreas de comercialização do Entreposto do Terminal São Paulo, utilize a 

modalidade pregão eletrônico, substituindo-a pela presencial enquanto não houver 

possibilidade técnica de uso daquela modalidade.” 

 

 

Sendo assim, não obstante não terem sido emitidos, em 2013, quaisquer acórdãos e/ou 

decisões para a CEAGESP, as quais contivessem determinação expressa para 

acompanhamento pelo Controle Interno, e considerando que a CODIN tem como meta 

monitorar e implementar a totalidade das recomendações recebidas, entende-se não 

terem sido evidenciadas fragilidades nos controles internos afetos à área.  
##/Fato## 

 

3.2.1.2 INFORMAÇÃO 
 

Atendimento da CEAGESP quanto às determinações do Acórdão TCU n° 

5637/2014 

 

Fato 
 

Visando atender o escopo definido em reunião realizada no dia 25/11/2014 entre a 

CGU/SP e o junto à Secex/SP/TCU, foram avaliadas as medidas adotadas pela 

Companhia no tocante às determinações constantes no Acórdão TCU n° 5637/2014 – 1ª 

Câmara. 
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Acórdão TCU n° 5637/2014 – 1ª Câmara: 

 

“1.7. determinar à Ceagesp que, no prazo de 90 (noventa) dias, encaminhe a esta Corte 

de Contas os seguintes documentos: 

1.7.1. plano de ação de médio e longo prazo para as unidades de armazenagem e 

entrepostagem, contendo metas individualizadas para cada unidade; 

1.7.2. planejamento estratégico de tecnologia da informação; 

1.7.3. política de segurança da informação; 

1.7.4. política de contratação e gestão de bens e serviços de tecnologia da informação. 

1.8. dar ciência à Ceagesp  que a ausência, no relatório de gestão da entidade, de 

informações referentes à governança corporativa, identificada no item VI da instrução 

da Secex/SP, está em desacordo com o disposto no item 3, da Parte A, do Anexo II da 

DN-TCU 119/2012.” 

 

Após questionada sobre as providências adotadas visando ao atendimento das 

determinações em tela, a Companhia informou o seguinte:  

 

“Plano de ação de médio e longo prazo para as unidades de armazenagem e 

entrepostagem, contendo metas individualizadas para cada unidade: Metas do DEINT - 

Anexo I.  

As metas do DEPAR foram encaminhadas à época, mas através do Acórdão 1862/2015 

- TCU-Primeira Câmara, através do qual recebemos a seguinte determinação - item 

1.7. Determinar à Ceagesp que, no prazo de 90 (noventa) dias, encaminhe a esta Corte 

de Contas as metas operacionais dos próximos anos para o entreposto de São Paulo, 

bem como para cada unidade de armazenagem, a exemplo do procedido em relação 

aos entrepostos localizados no interior do Estado. 

 

A CODIN, por meio de Comunicação Interna encaminhou a referida determinação ao 

DEPAR e ao DEPEC para providências, em breve realizaremos os devidos 

esclarecimentos ao Órgão de Controle Externo. O prazo para cumprimento deste 

acórdão é 22/07/2015. 

 

Planejamento estratégico de tecnologia da informação: A CEAGESP contratou, através 

de Processo Licitatório, a empresa DELOITTE TOUCHE TOHMATSU 

CONSULTORES LTDA, Contrato nº 026/13-1822-1502-02-030-08-1, para prestação 

de serviços de consultoria técnica especializada para elaboração do Planejamento 

Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação e do Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação, cujos trabalhos estão em andamento. 

 

Política de segurança da informação: A CEAGESP instituiu em 19 de dezembro de 

2013, os Comitês Estratégico, Executivo e de Segurança da Informação, conforme já 

informado anteriormente. O Comitê de Segurança da Informação, cujo presidente e 

responsável pelos trabalhos é o Coordenador da Auditoria Interna, tem se reunido 

periodicamente para a elaboração da Política da Informação e Comunicação (POSIC) 

da CEAGESP, e atendimento ao disposto na Instrução Normativa nº 1/2008, do 

GSI/PR, particularmente o pleno exercício das competências atribuídas pelo Art. 5º. 

 

A Política de Segurança da Informação e das Comunicações - POSIC adotada 

atualmente está descrita na Norma NG 002, de 01/06/2014 e é divulgada na intranet da 

Unidade. 
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Destacamos, que esta determinação foi acompanhada pelo Controle Interno Federal, 

conforme nota técnica nº. 2688/2014 de 18/12/2014, e a referida recomendação foi 

considerada atendida pela CGU, conforme segue:  

 

“2.1.1.8. Ausência de formalização da Política de Segurança de Informação (PSI) da 

CEAGESP. 

RECOMENDAÇÃO Nº OS: 201307533 - Nº Constatação: 019 - Nº Recomendação: 

001: Reiteramos a recomendação que a CEAGESP elabore sua Política da Informação 

e Comunicações (POSIC) de acordo com a Instrução Normativa nº 1/2008, do GSI/PR. 

Manifestação do Gestor: 

A entidade se manifestou por meio do Ofício nº 216/2014/PRESD, de 12/12/2014, 

conforme transcrição a seguir: 

A Política de Segurança da Informação e das Comunicações - POSIC adotada 

atualmente está descrita na Norma NG 002, de 01/06/2014 e é divulgada na intranet da 

unidade. 

Análise do Controle Interno: 

Existe um documento formal que trata da Política de Segurança da Informação e das 

Comunicações, que passou a ser divulgado na intranet da unidade. 

Posição da Secretaria Federal de Controle: Atendida.” 

 

Política de contratação e gestão de bens e serviços de tecnologia da informação: A 

CEAGESP contratou, através de Processo Licitatório, a empresa DELOITTE TOUCHE 

TOHMATSU CONSULTORES LTDA, Contrato nº 026/13-1822-1502-02-030-08-1, 

para prestação de serviços de consultoria técnica especializada para elaboração do 

Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação e do Plano 

Diretor de Tecnologia da Informação, cujos trabalhos estão em andamento. Cabe 

ressaltar também que os procedimentos para Contratação de bens e serviços de TI da 

CEAGESP seguem as determinações constantes do normativo interno vigente, assim 

como da Lei nº 8666/1993 e da Instrução Normativa SLTI nº 04. Além do exposto, os 

projetos de TI são analisados e aprovados pelos Comitês Executivo e Estratégico de TI, 

compostos por gestores das diversas áreas da Companhia. 

 
Dar ciência à Ceagesp que a ausência, no relatório de gestão da entidade, de 

informações referentes à governança corporativa, identificada no item VI da instrução 

da Secex/SP, está em desacordo com o disposto no item 3, da Parte A, do Anexo II da 

DN-TCU 119/2012: Ciente. Serão adotadas as providências necessárias para 

adequação, quando da elaboração do Relatório de Gestão do próximo exercício.” 

 

A Companhia também encaminhou cópia do Plano de Ação elaborado e que será 

enviado ao TCU. Exame desse documento permitiu identificar que foram definidos 4 

objetivos: 

1 – Redução dos índices de ociosidade; 

2 – Aumento do percentual de distribuição do rateio das despesas; 

3 – Aumento da receita operacional; e 

4 – Manutenção dos índices de inadimplência abaixo da meta anual estipulada pelo 

DEFIC. 

 

Também foram estipuladas metas (para os exercícios de 2015 e 2016) e ações para os 

entrepostos de: Araçatuba; Araraquara; Bauru; Franca; Piracicaba; Presidente Prudente; 

Ribeirão Preto; São José dos Campos; São José do Rio Preto; e Sorocaba. No tocante 

aos entrepostos de Guaratinguetá e Marília, foram apresentadas algumas informações 

sobre as providências que serão tomadas.  
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Sendo assim, não obstante não terem sido emitidos, em 2013, quaisquer acórdãos e/ou 

decisões para a CEAGESP, as quais contivessem determinação expressa para 

acompanhamento pelo Controle Interno, e considerando que a CODIN tem como meta 

monitorar e implementar a totalidade das recomendações recebidas, entende-se não 

terem sido evidenciadas fragilidades nos controles internos afetos à área.  
##/Fato## 

 

4 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                    

4.1 REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS            

4.1.1 CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS                     

4.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Pagamento de adicional de substituição para cargos considerados vagos.  

 

Fato 
 

Da análise dos holerites do mês de outubro de 2014 para uma amostra de 32 

funcionários, verificou-se que houve o destaque da rubrica “00450 – Desempenho de 

Função” para os empregados relacionados no Quadro a seguir. Essa rubrica, conforme 

análise das pastas funcionais, corresponde a uma diferença de valor percebida para 

exercício de atribuições em substituição a outro funcionário.  

 

Quadro – Empregados da amostra que receberam adicional de substituição 

 
Matrícula do 

empregado 

Cargo Diferença 

recebida na 

rubrica 000450 

(R$) 

Posição na 

carreira em que se 

encontrava em 

out/2014  

 

(Nível-Faixa) 

Posição na carreira 

em que 

efetivamente foi 

remunerado em 

out/2014  

(Nível-Faixa) 

49753 Técnico 

Administrativo 

1.422,33 II-B V-A 

50041 Técnico 

Administrativo 

549,33 I-C III-A 

Fonte: Holerites de outubro de 2014 

 

O adicional de substituição está previsto no Acordo Coletivo 2014-2015, Cláusula 36ª: 

“Será garantido ao empregado substituto, desde que a substituição se prolongue por 

período igual ou superior a 10(dez) dias, a partir do 1º (primeiro) dia da substituição, 

um adicional de substituição apurada entre o salário base do substituto e o da faixa 

inicial do cargo do empregado substituído. Persistindo o fato por mais de 180 (cento e 

oitenta dias), caberá revisão da situação.” 

 

Embora previsto no Acordo Coletivo, trata-se de uma fragilidade na gestão de pessoas 

da CEAGESP a utilização desse instrumento para substituição de cargos vagos, sem 

expectativa de retorno do funcionário (demissão, remoção ou aposentadoria por 

invalidez, por exemplo), tendo em vista os seguintes aspectos: 

 

a) não existe um mapeamento das necessidades de quadro de pessoal de cada setor. 

Dessa forma, o adicional de substituição está sendo pago em função do quadro existente 

atualmente na Companhia e, não com base em um estudo sobre as reais necessidades de 

quantidade de cargos e de competências para desempenho das atividades de cada área;  



 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
64 

 

b) não foram realizados processos seletivos internos em 2014, visando à progressão 

funcional de nível dentro do mesmo cargo, conforme previsto no Plano de Cargos, 

Carreiras e Salários – PCCS – de 2009 da CEAGESP. A escolha do empregado que 

recebe adicional de substituição é definida pelo chefe imediato em detrimento de um 

processo seletivo público, aberto a todos os funcionários da Companhia;  

 

c) uma vez que o empregado recebe continuamente o adicional de substituição para um 

cargo vago, sem expectativa de retorno do funcionário substituído, estabelece-se uma 

situação perene de relação de trabalho no cargo e nível substituído e nas atividades 

rotineiras desempenhadas, o que pode gerar reclamações trabalhistas; e 

 

d) cria-se, na prática, uma progressão não prevista, tendo em vista que o PCCS – 2009, 

item VIII-8, limita a participação aos empregados que ocupem até, no máximo, dois 

níveis inferiores ao que estiver sendo ofertado no processo seletivo interno.  

 

Dessa forma, para cargos vagos, entendemos que a CEAGESP não deve realizar o 

pagamento de adicional de substituição, procedendo-se ao devido processo seletivo 

interno, após confirmação da real necessidade do cargo e nível para realização das 

atividades da área requisitante. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Utilização de adicional de substituição para cargos definitivamente vagos. Ausência de 

mapeamento de necessidades do quadro de pessoal. Ausência de realização de processos 

seletivos internos. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício n.º 081/2015/PRESD, de 06/06/2015, a CEAGESP apresentou a 

seguinte manifestação, separadamente por item: 

 

a) 

“Quando da realização do Processo Seletivo Interno e Concurso Público em 2009, foi 

realizado um levantamento de vacâncias e necessidades com as áreas para definição do 

quadro de vagas, o procedimento foi validado com cada gerência responsável pelas 

áreas e, assim, se definiu a necessidade de cada área, porém não há de fato, um quadro 

“fixo” estabelecido por centro de custo (departamento / unidades / seções). 

 

Algumas das diferenças em questão foram autorizadas, em carácter contingencial, visto 

o impacto de novas admissões em relação: 

1- a disponibilidade financeira; 

2- a limitação do quadro de pessoal – pois os aposentados por invalidez eram contados 

no quadro e “seguravam” vagas, limitando novas contratações e ainda havia que ser 

respeitada a reserva de vagas definidas no levantamento de vagas, sendo inclusive, 

publicadas no concurso; 

3- ao reconhecimento do próprio quadro de pessoal, que tinham conhecimento, 

qualificação e “tempo de empresa” para a “progressão funcional”. 

 



 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
65 

Devido a prorrogação do Concurso Público, mesmo sendo obrigatória a “oferta” de 

vagas internamente, antes de concurso público, pois este ainda estava vigente e poderia 

causar conflitos e demandas judiciais. 

 

Vale destacar que o Concurso Público foi prorrogado, por necessidade devido 

problemas de ordem administrativa e financeira, havendo ainda candidatos a convocar 

e para assegurar o cadastro de reserva, em caso de egressos, ou seja por conveniência, 

e não por ser o procedimento mais adequado. (cf. documento que solicita prorrogação). 

 

O DEARH iniciou as tratativas para regularização da situação exposta em 2013, 

questionando inclusive o pagamento de diferenças salariais, e ainda enquanto o 

Concurso Público estava vigente (vigência até abril / 2014) 

 

Para apurar as vagas que serão propostas através de Processo Seletivo Interno e 

Concurso Público, que será realizado em 2015, foram realizados levantamentos 

preliminares de necessidade de vagas junto aos Gerentes e Coordenadores.  

 

O DEARH deu continuidade nos procedimentos de levantamento e realização de 

concurso para atender as vagas emergenciais da área operacional, como prioridade, 

visando após o termino da vigência do Concurso Público, realizar novamente um único 

processo seletivo interno e concurso público (cf. sugerido – Parecer Jurídico 498/13)  

 

Durante os trabalhos realizados pela Comissão no levantamento de vagas para o 

Processo Seletivo e Concurso Público, foram realizadas várias reuniões para discutir e 

confrontar o levantamento (prévia) realizado pelo DEARH com as necessidades 

informadas pela área. Deste trabalho, resultou o mapeamento do quadro ideal para 

cada unidade. Este mapeamento encontra-se econsm fase final de consolidação, para 

que seja fixado o dimensionamento do quadro de pessoal e manual interno de cada 

área, conforme estrutura organizacional e processos de trabalho.  

 

Outro aspecto que foi considerado no adiamento da realização do concurso público em 

2014 foi a revisão da tabela salarial proposta junto ao DEST, principalmente para o 

reajuste do salário inicial dos cargos de ensino médio que hoje é de R$ 969,72.” 

 

b) 

“Em Abril / 2014 houve solicitação do DEARH para constituir Comissão para os 

trabalhos do Processo Seletivo Interno e Concurso Público.  

 

A solicitação foi atendida através da Portaria nº 004/2014, para realização do 

Processo Seletivo Interno / 2014. 

 

Para atender as vagas emergenciais da área operacional da Matriz (conforme PRD 

019/2013, aprovada em 24/03/2014) realizamos o Processo Seletivo Interno 01/2014 

(22/04/2014), finalizado em 21/05/2014, sem o preenchimento de vagas. 
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A escolha do funcionário indicado à substituição de algum funcionário (vaga) é feita 

pelo Chefe imediato, que sob autorização de seu superior dá continuidade a solicitação 

encaminhando ao DEARH / SEDEP, que por sua vez, verifica se está de acordo com os 

normativos e se o indicado atende aos requisitos para o exercício da função, 

condicionando o pagamento da diferença, até a realização de Processo Seletivo 

Interno.” 

 

c) 

“Houve questionamento sobre o assunto, através da CI SEDEP 006/13, sendo 

esclarecido pelo Parecer Jurídico é o de nº 099/13.” 

 

d) 

“De fato, esse aspecto embora seja observado em relação a perspectiva de evolução 

funcional prevista no PCCS, não tem sido a única apesar nas análises realizadas, 

considera-se também o quadro de pessoal – prováveis substitutos, a experiência e a 

formação, além do que consta em Acordo Coletivo. Sempre, observamos e citamos o 

Regulamento de Pessoal (Da Substituição): “As funções do empregado substituído 

deverão ser, preferencialmente, exercidas de forma cumulativa por outro empregado de 

cargo e qualificação técnica e profissional semelhantes ou, na impossibilidade, pelo seu 

superior imediato.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A CEAGESP apresentou a manifestação separadamente por item apresentado pela 

equipe de auditoria como fragilidade: 

 

a) em relação à ausência de mapeamento das necessidades de quadro de pessoal de cada 

setor, a CEAGESP informou que ele está em fase final de consolidação. Em relação às 

rubricas de adicional de substituição já realizadas, não houve manifestação contrária ao 

fato de que elas foram destinadas conforme quadro existente e, não, ideal da 

Companhia; 

 

b) a CEAGESP esclareceu que houve Processo Seletivo em 2014, entretanto, sem o 

preenchimento de vagas. Informou, também, que realiza verificação da indicação da 

chefia imediata para proceder ao preenchimento da vaga. Entendemos que a 

averiguação dos requisitos, realizada pela DEARH, é correta para a autorização do 

pagamento de adicional de substituição para afastamentos temporários. Entretanto, o 

processo seletivo interno é um processo mais amplo e transparente para o 

preenchimento de cargos considerados definitivamente vagos; 

  

c) O Parecer 099/13 do DEJUR – Departamento Jurídico, apresentado em anexo à 

manifestação da CEAGESP, está pautado em casos de substituições com expectativa de 

término. Não obstante, o próprio parecer admite a possibilidade de reclamações 

trabalhistas; e 

 

d) A CEAGESP citou o seu Regulamento de Pessoal, em que há previsão da 

substituição. Entendemos que a substituição, se for temporária, encontra respaldo no 

Acordo Coletivo e, como citado pela Companhia, no Regulamento de Pessoal. A falha, 
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entretanto, está na utilização desse instituto para preenchimento de vagas em caráter 

definitivo.  

 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Ultimar o mapeamento de quadro de pessoal ideal de cada setor da 

CEAGESP. 

 

Recomendação 2: Proceder, doravante, à realização de processos seletivos internos para 

preenchimento de cargos vagos definitivamente. 

 

 

4.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Pagamento de aviso-prévio indenizado e multa sobre o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço - FGTS - para exonerações de cargo em comissão. 

 

Fato 
 

Verificou-se que a CEAGESP efetuou pagamentos, detalhados no quadro a seguir, a 

título de aviso-prévio indenizado e multa de 50% sobre o FGTS para empregados 

exonerados de cargo em comissão durante o exercício de 2014. 

 

Quadro – pagamentos de aviso-prévio indenizado e multa sobre o FGTS para 

empregados exonerados de cargo em comissão no exercício em 2014 
Matrícula do 

empregado 

Cargo Data da 

Exoneração 

Aviso-Prévio 

Indenizado 

(R$) 

Multa de 50% 

sobre o FGTS 

(R$) 

Total (R$) 

50187 Gerente de 

Departamento 

22/08/2014 16.501,36 10.834,87 27.336,23 

50151 Assistente 

Executivo 

20/10/2014 4.627,78 4.780,29 9.408,07 

    Total 36.744,30 

Fonte: pastas funcionais dos empregados 

 

 

Ressalta-se que, da multa de 50% sobre o FGTS, 40% pertence ao trabalhador e 10% 

corresponde à contribuição social instituída pela Lei Complementar n.º 110/2001. 
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Os cargos de confiança, ou comissionados, da CEAGESP estão previstos no Plano 

Gerencial de Comissionados e Funções – PGCF – da Companhia, que possui os 

seguintes conceitos em seu item IV:  

 

- “Emprego comissionado: Emprego vinculado à estrutura organizacional e de gestão 

da Empresa, com atribuições especificas de direção, chefia e assessoramento, de livre 

nomeação e exoneração pelo Diretor Presidente e preenchidos a partir de regras, 

critérios e requisitos pré-estabelecidos.”; e 

- “Demissão "ad nutum”: Demissão sem formalidades exigíveis para validação do ato. 

Pode ser feita ao inteiro critério do empregador sem necessidade de prévio aviso.” 

 

Segundo o item V, alínea 5, do PGCF, “sempre que recrutados externamente, os 

ocupantes de empregos comissionados serão demissíveis "ad nutum".  

 

Dessa forma, o PGCF da CEAGESP deixou clara a forma de desligamento “ad nutum”, 

ou seja, de livre exoneração dos cargos em comissão.  

 

Em relação a esse tipo de desligamento, verificou-se que o entendimento do Tribunal 

Superior do Trabalho – TST – é contrário ao pagamento de aviso-prévio e multa sobre o 

FGTS, conforme relação exemplificativa no Quadro a seguir. 

 

Quadro – Jurisprudência do TST 
N.º do Processo Data de 

Publicação do 

Acórdão 

Excerto do Acórdão 

RR-878-

63.2010.5.15.0055 

22/05/2015 “Assim, descabe o pagamento do aviso prévio a multa de 40% 

do FGTS, uma vez que estas parcelas tem como objetivo a 

proteção do vínculo de emprego contra a despedida arbitrária 

ou sem justa causa, nos estritos termos do art. 7º, inciso I, da 

CF e art. 10, inciso I, do ADCT, de modo que os trabalhadores 

ocupantes de cargo em comissão, sujeitos à demissão ad 

nutum, não estão albergados por tal proteção, ainda que 

contratados pelo regime celetista.” 

AIRR-113-

13.2011.5.10.0018 

10/05/2013 “Assim, a contratação de servidores, pela Administração 

Pública, para o exercício de cargo em comissão, não gera 

vínculo empregatício entre o ocupante do cargo comissionado 

e o ente público, mas simples vínculo administrativo, de 

caráter precário e transitório, com possibilidade de 

exoneração ad nutum, sendo incompatível com a Constituição 

Federal a condenação ao pagamento de aviso prévio e 

FGTS.” 

RR-106300-

69.2008.5.15.0096 

20/10/2011 “Assim, a contratação de servidores, pela Administração 

Pública, para o exercício de cargo em comissão, não gera 

vínculo empregatício entre o ocupante do cargo comissionado 

e o ente público, mas simples vínculo administrativo, de 

caráter precário e transitório, com possibilidade de 

exoneração ad nutum, sendo incompatível com a Constituição 

Federal a condenação ao pagamento de verbas rescisórias, 

como aviso-prévio, multa de 40% do FGTS, multa dos artigos 

467 e 477, § 8º, da CLT.” 

  

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641213/artigo-7-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10727036/inciso-i-do-artigo-7-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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N.º do Processo Data de 

Publicação do 

Acórdão 

Excerto do Acórdão 

RR-89300-

39.2009.5.10.0103 

05/11/2010 “O entendimento que tem prevalecido nesta Corte é no sentido 

de que o ocupante de cargo em comissão, mesmo contratado 

sob o regime da CLT, não tem direito ao pagamento dos 

valores relativos à multa de 40% sobre o FGTS e ao aviso-

prévio indenizado, porquanto se trata de contratação a título 

precário, sem concurso público, sendo o cargo de livre 

nomeação e exoneração, nos termos do artigo 37, II, da 

Constituição Federal.” 

AIRR-140- 

68.2006.5.15.0038 

06/02/2009 “A Constituição Federal em seu artigo 37, II, atribui a 

natureza transitória do cargo em comissão e fixa a livre 

nomeação e exoneração, não gerando qualquer direito ao seu 

ocupante, das verbas oriundas da relação de trabalho, pois a 

relação é meramente administrativa.” 

Fonte: site do TST 

 

Foram identificados outros julgamentos de Tribunais Regionais do Trabalho que 

negaram provimento a requisições trabalhistas, seguindo a mesma orientação do TST, 

tais como: 00871-2011-001-10-00-6 (TRT-10), 9056-2009-1-9-0-3 (TRT-09) e 

0000286-07.2010.5.03.0070 (TRT-03). 

 

O Tribunal de Contas da União – TCU – adotou, no Acórdão n.º 4.575 – 1ª Câmara, de 

26/08/2014, a mesma orientação contrária ao pagamento de aviso-prévio e multa sobre 

o FGTS para empregados exonerados de cargo em comissão. 

 

Por todo exposto, considerando a característica da contratação, de livre nomeação e 

exoneração, e a jurisprudência ampla sobre o assunto, requisitou-se, por meio da 

Solicitação de Auditoria n.º 023, manifestação da CEAGESP sobre os pagamentos 

dessas verbas indenizatórias.  
##/Fato## 

 

Causa 
 

A CEAGESP utiliza entendimento diverso do majoritário na jurisprudência para efetuar 

pagamentos relativos à multa sobre o FGTS e ao aviso-prévio indenizado para 

exoneração de cargos comissionados. Nesse sentido, o modelo de contrato de trabalho é 

falho ao garantir direito não previsto na jurisprudência majoritária sobre o tema. 

   
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício n.º 081/2015/PRESD, de 06/06/2015, a CEAGESP apresentou a 

seguinte manifestação: 

 

“Embora nos casos mencionados pela CGU os ex-empregados tenham sido contratados 

pelo regime celetista, para o exercício da função de direção, chefia ou assessoramento 

(art. 37 da CF), trata-se de um a situação diferenciada, que em princípio não 
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encontraria amparo nas normas de proteção contra a dispensa imotivada, já que a 

própria Constituição assegura a dispensa ad nutum pela Administração Pública, a teor 

do art. 37, II, in fine: 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 

concurso público de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e a 

complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.  

Em princípio, repita-se, considerando o caráter precário da contratação, cujo liame 

pode ser rompido a critério da Administração a qualquer tempo, o instituto da multa de 

40% sobre o FGTS seria incompatível com tal precariedade. 

Contudo, conforme se observa do contrato de trabalho firmado com os ocupantes deste 

tipo de cargo são assegurados todos os direitos previstos na CLT, veja-se: 

6. Os eventuais direitos a estabilidade provisória previstos no Acordo Coletivo da 

Categoria, não se aplicam ao contrato, exceto os previstos na CLT. 

Das disposições acima transcritas constata-se que aos empregados em comissão da 

CEAGESP são assegurados todos os direitos previstos aos empregados celetistas 

normais, inclusive as vantagens previstas em normas coletivas, com exceção da 

estabilidade no emprego.  

Desse modo, considerando-se a existência de previsão contratual expressa, os 

empregados comissionados também fazem jus à multa de 40% sobre o FGTS, pois se 

trata de direito assegurado a todos os celetistas. 

Nesse passo é importante destacar que não há como se proceder a aplicação apenas em 

parte dos direitos e garantias estabelecidos na CLT para os funcionários 

comissionados, não havendo que se falar em meio direito. Explica-se, é que, a exemplo 

do caso analisado, em relação a empregada comissionada gestante é assegurada a 

estabilidade, confira-se: 

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-

GESTANTE. EXONERAÇÃO. C.F., art. 7º, XVIII; ADCT, art. 10, II, b. 

 I. - Servidora pública exonerada quando no gozo de licença-gestante: a exoneração 

constitui ato arbitrário, porque contrário à norma constitucional: C.F., art. 7º, XVIII; 

ADCT, art. 10, II, b.  

II. - Remuneração devida no prazo da licença-gestante, vale dizer, até cinco meses após 

o parto. Inaplicabilidade, no caso, das Súmulas 269 e 271-STF.  

III. - Recurso desprovido” (RMS n° 24.263/DF, Segunda Turma,  Relator o Ministro 

Carlos Velloso, DJ de 9/5/03).  

 

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidora gestante. Cargo em 

comissão. Exoneração. Licença-maternidade. Estabilidade provisória. Indenização. 

Possibilidade. 1. As servidoras públicas, em estado gestacional, ainda que detentoras 

apenas de cargo em comissão, têm direto à licença- maternidade e à estabilidade 

provisória, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, c/c o art. 39, § 3º, da Constituição 

Federal, e art. 10, inciso II, alínea b, do ADCT. 2. Agravo regimental não provido” (RE 

nº 420.839-AgR/DF, Primeira Turma, DJe de 26/4/12). 

 

“SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – 

ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, “b”) – CONVENÇÃO OIT Nº 

103/1952 – INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO 

BRASILEIRO (DECRETO Nº 58.821/66) - PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO 

NASCITURO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE 

GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE – RECURSO DE AGRAVO 

IMPROVIDO. - O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à 

estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole 
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constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, 

independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal 

competente ou, quando for o caso, ao empregador. Doutrina. Precedentes. - As 

gestantes – quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, 

qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter 

administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em 

comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo 

determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou 

admitidas a título precário – têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, 

desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto 

(ADCT, art. 10, II, “b”), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, 

XVIII, c/c o art. 39, § 3º), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a 

integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, 

sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral. 

Doutrina. Precedentes. Convenção OIT nº 103/1952. - Se sobrevier, no entanto, em 

referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do 

vínculo jurídico- -administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora 

pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente 

aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse tal 

dispensa. Precedentes” (RE nº 634.093-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de  Mello, 

Segunda Turma, DJe de 7/12/11). 

 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXONERAÇÃO DE SERVIDORA 

GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – NECESSIDADE DE 

INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA – RESPEITO 

AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA  E MORALIDADE – 

RECURSO PROVIDO. 

A servidora gestante e ocupante de cargo em comissão tem direito à estabilidade 

provisória que vai desde o início da gravidez atá depois do parto, garantindo-lhe o 

pagamento de indenização se for exonerada dentro desse período”. (STF - Ministro 

Dias Toffoli – Relator – junho/2012) 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. SERVIDORA GESTANTE. 

EXONERAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. 1. As servidoras públicas e empregadas 

gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime 

jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à 

estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. 

Precedentes: RE n. 579.989-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo 

Lewandowski, Dje de 29.03.2011, RE n. 600.057-AgR, Segunda Turma, Relator o 

Ministro Eros Grau, Dje de 23.10.2009 e RMS n. 24.263, Segunda Turma, Relator o 

Ministro Carlos Velloso, DJ de 9.5.03. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(STF. 1ª Turma. AI-AgR 804574. Relator Ministro Luiz Fux. Julgado em 30/08/11). 

 

Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidora gestante. Cargo em comissão. 

Exoneração. Licença-maternidade. Estabilidade provisória. Indenização. 

Possibilidade. 1. As servidoras públicas, em estado gestacional, ainda que detentoras 

apenas de cargo em comissão, têm direto à licença- maternidade e à estabilidade 

provisória, nos termos do art. 7, inciso XVIII, c/c o art. 39, §3, da Constituição Federal, 

e art. 10, inciso II, alínea b, do ADCT. 2. Agravo regimental não provido. (STF. 1ª 

Turma. RE-AgR 420839. Relator Ministro Dias Toffoli. Julgado em 20/03/2012). 
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Verifica-se pelas decisões acima mencionadas que mesmo no caso de trabalhadoras 

comissionadas, caso estas se encontrem em estado gestacional, terão direito a licença 

maternidade e a estabilidade provisória, então, se há decisões no sentido de que a 

comissionada tem direito a estabilidade provisória ainda que ocupante de cargo 

comissionado, porque não se aplicar todos os direito estabelecidos na CLT para os 

ocupantes deste tipo de cargo, como é o caso do aviso prévio e da multa de 40% do 

FGTS?   

 

Sendo assim, em relação à alegação de que o empregado exercente de cargo em 

comissão tem sua demissão ad nutum - o que afastaria o direito ao percebimento da 

multa de 40% sobre os depósitos do FGTS – deve ser adotado o entendimento constante 

dos fundamentos da decisão exarada pelo TST, no processo cuja ementa segue: 

"É importante também que se estabeleça uma relação republicana a respeito dos 

cargos em comissão. Se a Constituição excepciona a regra de obrigatoriedade do 

concurso público em relação a alguns cargos, é relevante que se compreenda que a 

finalidade dessa exceção é assegurar aos agentes políticos a execução de suas funções 

mediante assessoramento por sujeitos que estabeleçam com eles relação de fidúcia e 

que guardem afinidade de pensamento, autorizando a dispensa desses sujeitos sempre 

que os requisitos de compatibilidade subjetiva não mais subsistam. A finalidade, 

portanto, é viabilizar o exercício da função pública, com harmonia e clareza de 

atuação.  

 

Não se pode extrair daí, entretanto, que o Constituinte tenha almejado, com isso, 

estabelecer uma situação de sujeição plena dos ocupantes de cargos em comissão, que 

os inabilite à fruição de direitos trabalhistas elementares e universais.  

 

Se é inerente aos cargos em comissão serem demissíveis ad nutum, isso significa que o 

ente da administração pública não se vincula a garantir estabilidade e nem a 

fundamentar a dispensa desses empregados, o que, entretanto, não afasta desses 

trabalhadores o sistema e proteção social contra a dispensa não punitiva, ou seja, 

contra a dispensa sem justa causa. O objetivo da cobertura do FGTS é assegurar ao 

trabalhador uma cobertura social quando surpreendido com o término da relação de 

emprego, não se relacionando com a estabilização do empregado no posto de trabalho.  

Viabiliza-se, nessa perspectiva, o exercício de determinadas funções públicas e a 

escorreita prevalência do interesse público a partir da liberdade de admitir sem 

concurso público e da possibilidade de dispensa ad nutum.  

 

Entretanto, não há interesse público na preservação de um trabalhador, regido pelo 

regime trabalhista, nos quadros da Administração Pública Municipal, em condição 

desprovida de parcela dos direitos sociais que compõem o núcleo de fundamentalidade 

do trabalho digno. Primeiro, porque sequer há colisão entre o interesse público na 

maleabilidade da dispensa desses trabalhadores e o seu direito a ser beneficiário de 

recolhimentos de FGTS. Segundo porque, ainda que conflito houvesse, dificilmente 

poder-se-ia consentir, sobretudo por argumento econômico (eventual oneração do 

erário), com a sobreposição do interesse administrativo secundário à dignidade do 

sujeito trabalhador, a qual é decisivamente mediada pelo acesso ao rol de direitos 

sociais fundamentais constitucionalmente assegurado. (Processo 568-

87.2012.5.15.0087. Destacamos).  

 

Nesta mesma linha de raciocínio, recentemente (13/05/2015) o TST por meio da 3ª 

Turma proferiu a seguinte decisão: 
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RECURSO DE REVISTA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MUNICÍPIO. 

CONTRATAÇÃO PELA  

CLT. CARGO EM COMISSÃO. FGTS. CABIMENTO. 

1.1. Não há empecilhos de ordem constitucional ou legal para que os Municípios 

contratem sob o regime da CLT, desde que o façam como seu regime jurídico único (o 

que significa não manter, o ente, quadro regido pela CLT e quadro institucional, 

simultaneamente).  

 

1.2. É já antiga a compreensão de que a Administração Pública, ao contratar pelo 

regime da CLT, está equiparada ao empregador da iniciativa privada, quanto às 

normas ordinárias, com o acréscimo das travas de alçada constitucional.  

1.3. Quando a Constituição Federal, no art. 37, inciso II, alude a “cargo em comissão 

declarado em lei de livre nomeação e exoneração”, para dispensar o prévio concurso, 

para provimento, e a ausência dos procedimentos legais, para o afastamento do 

servidor, está, em verdade, no que se cogita de empregados públicos ocupantes de 

empregos de provimento em confiança ou em comissão, a renegar qualquer 

estabilidade e a afastar a necessidade de motivação para a resilição contratual: 

garante a dispensa imotivada. A dispensa imotivada do empregado público é 

disciplinada pelos mesmos preceitos que a orientam em campo privado. Sim, porque as 

normas pertinentes (a Lei nº 8.036/90, para o caso em foco) não oferecem a 

possibilidade de sua meia aplicação.  

 

1.4. A franquia de que disporá o Poder Público, no caso, será a dispensa imotivada – 

aqui contraposta à impossibilidade de dispensa imotivada dos empregados públicos 

que detenham empregos de provimento efetivo.  

 

1.5 Frisando - se a necessidade de se ter em mente que cargo público não é sinônimo 

de emprego público, será impossível, com todas as vênias, sufragar a compreensão de 

que a pessoa jurídica de direito público possa contratar pela CLT – mesmo que para 

emprego de provimento em confiança – e, tendo atendido a todos os ditames próprios, 

venha a furtar - se do recolhimento do FGTS e da respectiva indenização de 40%, bem 

como do pagamento das parcelas rescisórias, na medida em que o princípio da 

legalidade, neste universo, exigirá o integral cumprimento do ordenamento trabalhista. 

Recurso de revista não conhecido. (ALBERTO LUIZ BRESCIANI DE FONTAN 

PEREIRA Ministro Relator – 13 de maio de 2015 - PROCESSO Nº TST – RR – 1293-

98.2012.5.15.0015) Destacamos. 

 

Para reforçamos o até aqui tratado, cita-se outras decisões no mesmo sentido: 

[...]  RECURSO DE REVISTA - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CARGO EM 

COMISSÃO - REGIME CELETISTA - EXONERAÇÃO - VERBAS RESCISÓRIAS. 

Tendo em vista que o direito à cobertura do FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e 

Súmula nº 363 desta Corte) é reconhecido mesmo aos servidores contratados 

irregularmente, sem observância do critério constitucional do concurso público e sem 

que estivessem albergados pela exceção contida na parte final do art. 37, II, da CF/88 

(cargos em comissão), com muito mais razão, portanto, a extensão do direito ao FGTS 

aos comissionados, que, embora admitidos precariamente (e com isso se quer dizer de 

forma não estável), adentram aos quadros da Administração Pública com permissivo 

legal e em perfeita regularidade. Filio-me ao posicionamento adotado no julgamento 

do Processo nº E-RR-72000-66.2009.5.15.0025, da SBDI-1 desta Corte, em 2/10/2014, 

no sentido de manter o acórdão regional que deferiu ao autor os depósitos de FGTS 

referentes ao período em que ocupou cargo em comissão perante o Município de 

Cosmópolis.  Recurso de revista conhecido e desprovido.  (ARR - 568-
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87.2012.5.15.0087 , Relator Ministro: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Data de 

Julgamento: 04/02/2015, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 06/02/2015).  

 

CARGO EM COMISSÃO. MULTA DE 40% DO FGTS. PROCEMPA. Os empregados 

da PROCEMPA contratados pelo regime celetista, para o exercício da função de 

direção, chefia ou assessoramento, embora possam ser dispensados ad nutum pela 

Administração Pública, nos termos da parte final do inciso II do art. 37 da Constituição 

Federal, fazem jus ao pagamento da multa de 40% do FGTS por força da Lei 

11.403/2012, que alterou a Lei 4.267/77 (TRT da 04ª Região, 11A. TURMA, 0000646-

42.2013.5.04.0026 RO, em 20/03/2014, Desembargador João Ghisleni Filho - Relator. 

Participaram do julgamento: Desembargadora Flávia Lorena Pacheco, 

Desembargador Herbert Paulo Beck). 

 

ACRÉSCIMO DE 40% SOBRE O FGTS. "CARGO EM COMISSÃO".  EMPREGADOS 

EM COMISSÃO. PROCEMPA. Incontroverso o fato de a ré efetuar mensalmente o 

depósito dos valores relativos ao FGTS, bem como haver, no último ano de contrato do 

autor, alterado o procedimento até então adotado quanto ao acréscimo de 40% do 

FGTS, deixando de efetuar o respectivo recolhimento em relação àqueles trabalhadores 

dispensados e que exerciam cargos comissionados. Não vinga a tese da recorrente 

quanto à natureza meramente administrativa, e não trabalhista, da vinculação mantida 

entre as partes, remanescendo, na hipótese, os preceitos do caput do artigo 468 da 

CLT, os quais obstam a alteração contratual lesiva ao empregado. Conduta da ré que, 

ademais, viola a boa-fé objetiva, na modalidade do "venire contra factum proprium". 

Incidência, outrossim, da Lei Municipal nº 11.403/12, que assegura aos empregados em 

comissão da Procempa todos os direitos previstos aos "empregados celetistas normais". 

Mantida a condenação ao pagamento do acréscimo de 40% sobre o FGTS. Apelo não 

provido.   (TRT da 04ª Região, 2A. TURMA, 0001238-49.2013.5.04.0006 RO, em 

24/06/2014, Desembargador Alexandre Corrêa da Cruz - Relator. Participaram do 

julgamento: Desembargadora Tânia Rosa Maciel de Oliveira, Desembargadora Tânia 

Regina Silva Reckziegel).  

 

Por fim, em relação ao Acórdão do TCU mencionado como paradigma para a situação 

ora em análise é de se destacar que naquela situação a contratação havia sido 

efetivada por tempo determinado o que de fato não justificaria o pagamento realizado, 

o que não é o caso dos apontamentos realizados em relação a esta Companhia.” 

 

Por meio do Ofício n.º 136/2015/PRESD, de 02/10/2015, a CEAGESP reiterou a 

manifestação constante no Ofício n.º 081/2015/PRESD, de 06/06/2015, adicionando as 

seguintes informações, excluídas aquelas já mencionadas no Ofício anterior: 

 

“Em atenção as recomendações exaradas pela CGU no relatório nº 201504032 quanto 

ao pagamento de aviso prévio indenizado e multa de 40% sobre o FGTS para os 

ocupantes de cargos comissionados, reiteramos a manifestação anterior e 

acrescentamos o quanto segue. 

(...) 

O fato do empregado ser ocupante do cargo em comissão demissível ad nutum significa 

apenas maior mobilidade no preenchimento por pessoas de confiança do  

administrador, não significando, no entanto, que não faça jus a qualquer direito. 

(...) 

Para reforçamos o até aqui tratado, cita-se outras decisões recentes no mesmo sentido: 
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CARGO EM COMISSÃO – EXONERAÇÃO AD NUTUM – 

CONTRATAÇÃO SOB O REGIME CELETISTA – DIFERENÇAS DE 

MULTA FGTS. 

No que diz respeito ao ocupante de cargo em comissão celetista, é 

importante ressaltar que a dispensa discricionária é de fato, livre, mas 

isso não desobriga o empregador apagar todas as parcelas trabalhistas 

próprias do regime da CLT. Nesse sentido é o recente entendimento do 

C.TST, in verbis: RECURSO DE REVISTA. MUNICÍPIO. CARGO EM 

COMISSÃO. DISPENSA AS NUTUM. AVISO PRÉVIO E FGTS. A 

Administração Pública dispõe da opção de contratar por dois regimes: 

administrativo ou celetista. Uma vez escolhido o regime celetista, como 

na hipótese em exame, a Administração deve ser equiparada ao 

empregador privado. 

O artigo 37, II da Constituição Federal não autoriza o empregador 

público (Município) a se esquivar da legislação trabalhista a que se 

vinculou no momento da contratação. O fato do empregado ser ocupante 

do cargo em comissão demissível ad nutum significa apenas maior 

mobilidade no preenchimento por pessoas de confiança do 

administrador, não significando, no entanto, que não faça jus a qualquer 

direito. No caso, faz jus ao aviso prévio indenizado com a projeção nas 

férias proporcionais e à multa de 40% do FGTS. Nesse contexto, reformo 

a decisão de origem para dar provimento ao recurso, no tópico, e 

condenar a reclamada ao pagamento das diferenças da multa fundiária 

não depositada na respectiva conta vinculada. (E-RR-69700-

96.2009.5.15.0069, Relator Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, 

Data do Julgamento: 18/03/2015, Subseção especializada em Dissídios 

Individuais, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJU 20/03/2015). 

Destacamos. 

(...) 

Pelos acórdãos acima mencionados, verifica-se que muitas das decisões de primeira 

instância que não reconheceram o direito ao pagamento do aviso prévio e da multa de 

40% do FGTS aos ocupantes de cargos comissionados estão sendo reformadas pelo 

TST. 

 

Neste contexto é importante destacar que, a adoção de um posicionamento mais 

conservador em relação ao pagamento de tais verbas, pode aparentar, em um primeiro 

momento, como mencionado pela CGU, na não observância do princípio da 

economicidade, o que todavia, pelas experiências vivenciadas nas reclamações 

trabalhistas movidas em face desta Companhia não corresponde à realidade, na 

medida em que muitas das reclamações acabam por ter execuções altíssimas em razão 

da morosidade do Judiciário na solução da questão. 

 

Então, muito embora possa parecer que o não pagamento de tais verbas implicaria na 

observância do princípio da economicidade, sob a ótica do Poder Judiciário, caso a 

Companhia não efetue tal pagamento e o processo se arraste por longos anos, o 

passivo criado poderá ser muito maior, tendo em vista o critério adotado pela Justiça 

do Trabalho para a correção monetária e juros, e portanto o princípio da 

economicidade teria se esvaído. 

 

Não é demais destacar que, é de conhecimento notório, que a Justiça do Trabalho, 

sempre atua de forma pró-empregado, condenando, na maioria das vezes, as 

reclamadas ao pagamento de todas as verbas definidas na CLT e ACT/CCT, e, havendo 
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jurisprudência para ambos os lados (a favor e contra o pagamento das verbas em 

questão), sem a existência de qualquer Súmula por parte do TST e/ou do STF definindo 

um posicionamento único, esta Companhia entende que para não se criar mais passivo 

trabalhista a manutenção do pagamento de tais verbas é plenamente defensável ao 

amparo da jurisprudência dos Tribunais Regionais e principalmente do próprio TST. 

 

Ainda, em relação ao Acórdão do TCU mencionado como paradigma para a situação 

ora em análise é de se destacar que naquela situação a contratação havia sido 

efetivada por tempo determinado o que de fato não justificaria o pagamento realizado, 

o que não é o caso dos apontamentos realizados em relação a esta Companhia. 

 

Por fim, cabe destacar que este é o posicionamento atual adotado pela Companhia e 

que eventual recomendação por parte do órgão de controle em sentido contrário e/ou 

qualquer mudança em relação as decisões judiciais sobre o tema, poderá ser objeto de 

revisão da presente manifestação.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em relação à jurisprudência apresentada pela CEAGESP, por meio do Ofício n.º 

081/2015/PRESD, de 06/06/2015, sobre empregadas comissionadas gestantes, em que 

foram relacionados diversos julgamentos do Supremo Tribunal Federal – STF, 

entendemos que corrobora o entendimento que tem prevalecido no TST, contrário ao 

pagamento de aviso-prévio e multa sobre o FGTS para empregados exonerados de cargo 

em comissão, tendo em vista que as decisões determinam estabilidade provisória desde 

a confirmação do estado fisiológico até cinco meses após o parto. Ou seja, à exceção 

desse período específico, não há estabilidade. 

 

Em relação ao Processo n.º 568-87.2012.5.15.0087 - TST, entendemos que corrobora a 

jurisprudência contrária ao pagamento das verbas indenizatórias, tendo em vista que a 

decisão apenas assegurou o direito ao recolhimento do FGTS e, não, à multa sobre o 

FGTS. A decisão do TRT – 15ª Região, a seguir, não foi reformada pelo TST: 

 

“Fica claro, portanto, que a citada lei não excluiu o trabalhador 

ocupante de cargo em comissão do direito ao FGTS. Somente a 

multa de 40% é incompatível com os cargos em comissão, já que 

não faria sentido aplicar a proteção contra despedida arbitrária 

aos ocupantes de cargo de livre nomeação e exoneração.” 

 

Serviu de base para a decisão tomada no Processo n.º 568-87.2012.5.15.0087, o 

posicionamento da Subseção I – Especializada em Dissídios Individuais do TST no 

Processo n.º 72000-66.2009.5.15.0025, que também considerou o depósito de FGTS 

devido, entretanto, manteve a decisão contrária ao pagamento da multa sobre o FGTS, 

proferida em 2ª instância.  

 

Em relação ao Processo n.º 1293-98.2012.5.15.0015 - TST, realizamos pesquisa no site 

do TRT-15ª Região para encontrar a decisão proferida em 2ª instância: 

 

“FGTS / CARGO EM COMISSÃO 

Em que pese o fato de o Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo ter recomendado a cessação dos depósitos do FGTS aos 

ocupantes de cargo em comissão, é fato que existiu respaldo 

da  legislação municipal conferindo a eles  o regime da CLT. 
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Com efeito, as Leis Municipais ns. 1526/2001, artigo 68 e 

1891/2009, artigo 31, estipulam que os cargos em comissão serão 

regidos pela CLT.  Sendo assim, os reclamantes fazem jus ao 

recolhimento de FGTS.  

Correta a sentença.   

MULTA DE 40% SOBRE  FGTS 

Nada obstante a contratação pela CLT, os reclamantes não fazem 

jus à multa em tela, por ser devida apenas nas hipóteses de 

demissão sem justa causa.  Sendo os recorridos ocupantes de 

cargos em comissão, é de conhecimento prévio que sua 

dispensa  pode ocorrer a qualquer momento, por ser contratação 

a título precário. 

Some-se a isso que a Lei Municipal n. 1526/2001, em seu artigo 

77, já estipulava a natureza precária desses cargos, vedando o 

pagamento de qualquer indenização pela dispensa (fl. 117).  

Reforma-se para excluir.   

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

(...) 

DIANTE DO EXPOSTO, decido: não conhecer da remessa oficial 

e conhecer do recurso ordinário do reclamado, para dar-lhe 

parcial  provimento, excluindo da condenação a multa de 40% 

sobre o FGTS e os honorários advocatícios,   conforme 

fundamentação.” 

 

O município de Pedregulho, reclamante, recorreu ao TST apenas em relação ao 

recolhimento FGTS, o que foi indeferido. Não houve, portanto, reforma da decisão de 2ª 

instância em relação à aplicação da multa sobre o FGTS, embora, de fato, existam 

trechos do referido Acórdão (do Processo n.º 1293-98.2012.5.15.0015) em que há 

considerações favoráveis ao pagamento da referida verba indenizatória.  

 

Foram apresentadas pela CEAGESP, também, duas decisões do TRT-04 constantes dos 

Processos n.º 0000646-42.2013.5.04.0026 e n.º 0001238-49.2013.5.04.0006, ambos 

referentes à Procempa – Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto 

Alegre. 

 

Em relação ao Processo n.º 0000646-42.2013.5.04.0026, a decisão foi favorável ao 

pagamento da multa de 40% sobre o FGTS para o empregado de cargo comissionado. 

Julgamento semelhante ocorreu em relação ao Processo n.º 0001238-49.2013.5.04.0006 

e, embora a CEAGESP não tenha citado em sua manifestação, verificamos no site do 

TST que o Tribunal Superior manteve a decisão de 2ª instância, ou seja, favorável ao 

pagamento da multa de 40% sobre o FGTS (AIRR-1238-49.2013.5.04.0006). 

 

A CEAGESP argumentou, também, que o Acórdão TCU n.º 4.575 – 1ª Câmara não 

pode servir de paradigma para situação ora em análise, tendo em vista que a contratação 

ali discutida havia sido efetivada para tempo determinado. Concordamos parcialmente 

com a justificativa apresentada, pois, de fato, o tipo de contrato é diferente, por tempo 

determinado na relação entre os comissionados e a CODEBAR - Companhia de 

Desenvolvimento de Barbacena, que estava em processo de liquidação. Entretanto, 

entendemos ser relevante a percepção do TCU, descrita no mesmo Acórdão, em relação 

à jurisprudência mais recente do TST, não vinculada à temporalidade do contrato:  
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“9. O responsável não trouxe aos autos qualquer parecer jurídico 

ou consulta dirigida ao Ministério do Planejamento que pudesse 

suportar sua decisão. Não o socorre a decisão do TST, emitida 

em 2006, e utilizada como paradigma para justificar os 

pagamentos efetuados, citada em suas razões de justificativa (RR 

- 100700-05.2001.5.02.0313 - p. 04 da peça 18). Ao consultar a 

jurisprudência daquela Corte, verifica-se que o encaminhamento 

majoritário e mais recente tem sido em sentido oposto. 

10. Destaco, nesse sentido, trecho de Acórdão da 8ª Turma do 

Tribunal Superior do Trabalho, ao analisar o recurso de revista 

nº TST-RR-89300-39.2009.5.10.0103: 

'O entendimento que tem prevalecido nesta Corte é no sentido de 

que o ocupante de cargo em comissão, mesmo contratado sob o 

regime da CLT, não tem direito ao pagamento dos valores 

relativos à multa de 40% sobre o FGTS e ao aviso-prévio 

indenizado, porquanto se trata de contratação a título precário, 

sem nenhuma garantia, sendo o cargo de livre nomeação e 

exoneração, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal. 
11. No mesmo esteio, os Acórdãos emitidos nos autos dos 

seguintes recursos: RR-70740-93.2003.5.15.0079, Rel. Min. 

Márcio Eurico Vitral Amaro, 8ª T., DEJT 20/3/2009; AIRR-

14600-50.2001.5.15.0098, Rel. Min. Pedro Paulo Manus, 7ª T., 

DEJT 26/6/2009; RR-6200-36.2005.5.09.0660, Rel. Min. Aloysio 

Corrêa da Veiga, 6ª T., DJ 09/05/2008;”  

 

Por meio do Ofício n.º 136/2015/PRESD, de 02/10/2015, a CEAGESP apresentou, por 

fim, o julgamento do TST constante do Processo n.º E-RR-69700-96.2009.5.15.0069, 

favorável ao pagamento das referidas verbas indenizatórias. Nesse julgamento são 

citados outros dois processos com julgamentos no TST favoráveis ao pagamento, 

também (RR-162500-81.2009.5.15.0122 e RR-2380-3.2012.5.15.0076). Tratam-se de 

acórdãos recentes, com publicações expedidas no exercício de 2015. 
 
Conclusão 

 

A matéria é controversa, embora a maior parte da jurisprudência sobre o assunto seja no 

sentido de que os pagamentos dessas verbas indenizatórias não seriam devidos. A 

manifestação da CEAGESP indicou três julgamentos favoráveis ao pagamento, sendo 

que dois deles obtiveram julgamento favorável no TST, também. Além disso, no recente 

julgamento RR-69700-96.2009.5.15.0069 (TST) houve menção a outros dois acórdãos, 

também recentes, favoráveis ao pagamento de multa sobre o FGTS e aviso-prévio 

indenizado. Dessa forma, não podemos afirmar, de forma peremptória, que os 

pagamentos já realizados foram indevidos. 

 

Entretanto, ressaltamos que, atuando dessa forma, a CEAGESP opta pela decisão que 

importa em maior custo para as suas operações em detrimento de uma decisão menos 

custosa e de maior amparo na jurisprudência relacionada ao assunto. Trata-se de custo 

significativo, tendo em vista que há 49 cargos de confiança em exercício na Companhia, 

conforme extração de dados de 23/06/2015. Em média, os comissionados têm cinco 

anos de empresa, sendo que o mais antigo atinge 17 anos de trabalho. 

 

Por meio do Ofício n.º 136/2015/PRESD, de 02/10/2015, a CEAGESP argumentou que 

a prática de efetuar o pagamento das verbas indenizatórias para comissionados 
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exonerados não representa custo maior, tendo em vista que o passivo judicial poderia 

ser maior que a economia gerada. Entretanto, não foram apresentados estudos ou 

estimativas para basear essa afirmação da Companhia. 

 

De acordo com a CEAGESP, o modelo de contrato de trabalho vigente com os  

empregados comissionados assegura os direitos previstos na CLT: “Contudo, conforme 

se observa do contrato de trabalho firmado com os ocupantes deste tipo de cargo são 

assegurados todos os direitos previstos na CLT, veja-se: “6. Os eventuais direitos a 

estabilidade provisória previstos no Acordo Coletivo da Categoria, não se aplicam ao 

contrato, exceto os previstos na CLT.” Não é possível afirmar, pela resposta da 

CEAGESP, se o referido modelo foi aplicado a todos os contratos vigentes, ou não. 

 

Dessa forma, conforme informação da própria Companhia, esse modelo de contrato 

assegura direitos da CLT para cargos de confiança, permitindo reclamações trabalhistas 

justamente pelo não pagamento de verbas indenizatórias por exoneração. Portanto, está 

em desacordo com a jurisprudência majoritária do Tribunal Superior do Trabalho e, 

também, em desacordo com o próprio Plano Gerencial de Comissionados e Funções – 

PGCF da Companhia, que prevê a característica de livre nomeação e exoneração do 

cargo. 

##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Para os contratos vigentes, que a DEARH - Departamento de 

Administração de Recursos Humanos - realize a autorização de pagamento de multa 

sobre o FGTS e aviso-prévio indenizado para empregados comissionados exonerados 

somente após parecer do DEJUR - Departamento Jurídico.    

 

Recomendação 2: Que o DEJUR adeque, para os novos contratos, o modelo de contrato 

de trabalho para empregados comissionados ao previsto no Plano Gerencial de 

Empregos Comissionados e Funções - PGECF, especialmente no que se refere ao Item 

V,  subitens 2 e 5,  com a exclusão de cláusula que, direta ou indiretamente, assegure 

direito à multa sobre FGTS e aviso-prévio indenizado. 

 

 

5 GESTÃO PATRIMONIAL                            

5.1 BENS IMOBILIÁRIOS                              

5.1.1 UTILIZAÇÃO DE IMOBILIÁRIOS                     

5.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Avaliação da Gestão do Patrimônio Imobiliário 

 

Fato 
 

No exercício de 2014, a CEAGESP não teve sob sua responsabilidade nenhum bem 

imóvel de propriedade da União. Dessa forma, como a CEAGESP não utiliza os 

sistemas SIAFI e SPIUnet, não inclui registros de seus imóveis próprios nos referidos 

sistemas.  

 

Como o Quadro 8.2.1 (Distribuição espacial dos bens imóveis de uso especial) não 

indicava a necessidade de preenchimento de informações referentes aos imóveis 
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próprios e cedidos de terceiros, a CEAGESP não informou a existência desses imóveis 

no Relatório de Gestão de 2014.  

 

Quadro – Imóveis Próprios 

Localidade Endereços Utilização Área (M2)  

Área  

Construída 

(M2)  

Estado de 

Conservação  

Agudos R.Sete de Setembro, 961 Armazém 8.648,10  7.576,92  4 

Adamantina R. Ana Augusta, s/nº. Armazém 16.909,19  7.524,00  4 

Araçatuba 

Estrada Municipal 

CEAGESP, 151 Armazém/Silo 74.343,82  13.069,10  4 

Araraquara 

R. Acesso a CEAGESP, 

651 – CEP 14802-340 

Arm./Silo/Granel

eiro 78.832,00  3.816,00  4 

Araraquara 

R.Eloy Rodrigues, 10 - 

Vila Xavier Armazém Anexo 69.889,00  31.377,52  4 

Assis 

Av.Armando Sales de 

Oliveira, 1.111 Armazém/Silo 19.390,00  5.378,00  4 

Avaré 

Av.Dr.Antonio Silvio 

Cunha Bueno, 1.301 Armazém/Silo V 12.168,00  5.329,00  4 

Avaré 

Av.Donguinha 

Mercadante, 2.300 

Silo 

H/Graneleiro 120.000,00  9.843,70  4 

Barretos Av.43, 1.204 Armazém/Silo 15.300,00  4.407,00  4 

Bauru 

Av.Waldemar G.Ferreira, 

s/nº. Armazém/Silo 34.343,60  6.124,78  4 

Fernandó-

polis Bairro da Estação, s/nº. 

Armazém/Silo 

Metálico 87.315,00  10.530,31  4 

Franca 

Av. Wilson Sábio de 

Mello, 1.261 Armazém 25.622,00  4.902,00  4 

Itirapina 

Setor Esplanada da 

Fepasa, s/nº. Armazém A 95.185,46  35.927,50  4 

Ituverava Alto da Estação, s/nº. 

Armazém/Silo 

Vertical 30.693,50  8.150,24  4 

Ourinhos R.Renato Motta, 200 Armazém/Silo 50.704,50  9.500,90  4 

Palmital R.Gregório Teles, 57 Silo/Graneleiro 67.356,00  16.505,30  4 

Paraguaçu 

Paulista 

R.Siqueira Campos, 207-

A Armazém 51.760,86  7.010,69  4 

Pederneiras Colônia Paulista, s/nº. Armazém 38.200,00  21.980,00  4 

Presidente 

Prudente 

Rod.Raposo Tavares, 

Km.570 Armazém/Silo 34.000,00  9.530,00  4 

Ribeirão 

Preto R.Acre, 1.180 

Armazém/Silo 

Vertical 35.247,31  5.349,80  4 

Botucatu - 

Rubião Jr 

Estação de Rubião Junior, 

s/nº. Armazém 62.680,00  34.035,10  4 

Santos R.28 de Setembro, 141 Armazém 11.358,00  10.843,52  4 

São Joaquim 

da Barra Av.Ceagesp, 1.780 Silo/Graneleiro 100.338,69  16.710,18  4 

São José do 

Rio Preto 

Av.Dr.Cenobelino de 

B.Serra, 884 

Armazém/Silo 

Vertical 12.188,00  7.701,30  4 

São José do 

Rio Preto 

Est.Mun.SJRPreto a 

Engº.Schimidt, 4.000 Silo/Graneleiro 118.737,60  5.474,00  4 

São Manuel R.Américo Ragazzi, 240 Armazém/Silo 60.988,00  4.618,25  4 
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Localidade Endereços Utilização Área (M2) 

Área  

Construída 

(M2) 

Estado de 

Conservação 

Tatuí 

Rodovia Senador 

Laurindo Dias Minhoto, 

Km.26 Silo/Graneleiro 91.498,09  16.285,35  4 

Tupã 

Al.Henrique Turner 

Filho, 450 Silo/Graneleiro 144.892,80  11.588,90  4 

Araraquara 

/Tutóia Estação de Tutoia, s/nº. Armazém 245.600,00  28.830,00  4 

São Paulo - V 

Anast 

R.Campos Vergueiro, 

140 - Vila Anastacio Armazém 26.639,00  24.368,00  4 

São Paulo - B 

Funda 

Av.Rio Branco, 1865 - 

Barra Funda Terreno 17.309,00  11.134,00  4 

São Carlos 

Esplanada da Fepasa, 

s/nº. Armazém 21.600,00  15.888,00  4 

Itapeva 

Av.Expedicionário de 

Itapeva, 1.179 Armazém/Silo 43.245,00  4.392,89  4 

Rincão R.João Marino, 201 Terreno 12.798,00  -   4 

São Paulo - 

ETSP 

Av.Dr. Gastão Vidigal, 

1946 ETSP 611.688,38  226.098,00  4 

Araçatuba R.Oiapoque, 125 Ceasa 37.288,25  5.053,19  4 

Araraquara 

Av.Marg.Engº.Camilo 

Dinucci, 6661 Ceasa 75.000,00  4.319,00  4 

Bauru 

Av.Nações Unidas, 

50/98 Ceasa 139.138,48  32.571,89  4 

Cananeia R.D.João III, 99 

Frigorífico/Terre

nos 980,21   -  4 

Catanduva 

Av.Comendador 

Antonio Stocco, 881 Frigorífico 5.947,50  1.095,44  4 

Franca 

Av.Paschoal Pulicano, 

1.930 Ceasa/Frigorífico 16.762,00  2.970,24  4 

Guaratinguetá R.Raul Pompéia, 303 Ceasa 22.504,00  3.509,10  4 

Marilia 

Av.Reverendo Crisanto 

Cezar, 209 Ceasa 76.430,48  3.318,05  4 

Piracicaba 

Rodovia do Açúcar, 

Km. 10 Ceasa 120.000,00  6.423,40  4 

Presidente 

Prudente 

Av.Pres.Juscelino K.de 

Oliveira, 105 Ceasa 80.109,00  7.511,00  4 

Ribeirão Preto 

Rodovia Anhanguera, 

Km. 322 Ceasa 227.656,90  13.729,54  4 

São José do 

Rio Preto 

Av.João Batista 

Vetorazzo, 1.600 Ceasa 161.027,00  19.542,50  4 

São José dos 

Campos 

Rodovia Presidente 

Dutra, Km.138,5 Ceasa 120.001,49  6.633,00  4 

Sorocaba 

R.Terencio da Costa 

Dias, 300 Ceasa 188.270,20  19.779,21  4 

Araçatuba Av.da Saudade, 1892 Frigorífico 14.457,35  725,17  4 

Botucatu R.Miguel Cioffi, 325 Frigorífico 11.858,88  433,90  4 

Sorocaba 

R.João Frederico 

Hingst, 150 Frigorífico 3.864,50  949,79  4 

Fonte: Relatório de Gestão de 2014 
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Quadro – Imóveis cedidos de terceiros sem ônus 

Localidade Endereços  Utilização 
Área  

(M2)  

Área 

Construíd

a (M2)  

Catanduva(MAPA) R. Virgilio Mastrocola, s/n 

Armazém 

II 

55.000,0

0  16.091,03  

Iguape(FAZ 

PUBL) 

R. Euclides Roque Bastos, 12 - Beira do 

Valo Frigorifico 1.551,37  597,25  

Fonte: Fonte: Relatório de Gestão de 2014 

 

 

Quadro – Montante de despesas com manutenção e conservação das instalações 

DESCRIÇÃO 

MONTANTE 

DESPESAS EM 

2014 

PERIODICIDADE DE 

MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO 

a) ELEVADORES 148.244,77  MENSAL 

b) EXTINTORES (recargas e datas) 144.959,63  ANUAL 

c) CAIXAS D'AGUA E MANGUEIRAS 150.535,50  SEMESTRAL 

d) SENSORES 20.753,00  MENSAL 

e) REDE ELÉTRICA 451.383,81  MENSAL 

f) REDE HIDRÁULICA 27.998,50  MENSAL 

g) PISO, PAREDES E ESQUADRIAS 1.415.458,84  MENSAL 

Fonte: Relatório de Gestão de 2014 

 

A CEAGESP apresentou registros de que os imóveis sob sua responsabilidade tiveram 

sua última avaliação realizada no exercício de 1986. Este fato foi registrado no item 

3.1.1.1 do Relatório nº 201407916. A análise da justificativa para o não cumprimento da 

recomendação originada naquele relatório encontra-se em ponto específico do presente 

relatório. 

 

Por meio da aplicação do Questionário de Avaliação de Controles Internos – Gestão do 

Patrimônio Imobiliário e por meio de entrevista com responsável pela SEFIP (Seção de 

Controle Fiscal e Patrimonial), fomos informados que a Gestão Patrimonial está 

distribuída por diversas unidades administrativas e operacionais distintas. 

 

A SEFIC, subordinada ao Departamento Financeiro e Contábil, seria responsável pelos 

aspectos contábeis e fiscais da Gestão Patrimonial. Os levantamentos periódicos para 

avaliação da situação dos imóveis seriam demandados principalmente em função das 

informações necessárias para a renovação de seguro patrimonial. 

 

 As ações para reforma e manutenção dos imóveis estariam sob a competência do 

Departamento de Engenharia e Manutenção – DEMAN. Aparentemente, entretanto, a 

demanda para adequações nas edificações podem se originar em outras áreas, como 

ocorreu com o projeto de acessibilidade originado na Seção de Segurança e Medicina do 

Trabalho – SESMT. 

 

As principais fragilidades indicadas no Questionário de Avaliação de Controles Internos 

– Gestão do Patrimônio Imobiliário, e ainda conforme entrevista com responsável pela 

SEFIP são os seguintes: 
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a) Ausência de manuais que detalhem as principais atividades envolvidas na gestão do 

patrimônio imobiliário; 

 

b) Ausência de fluxogramas e/ou mapas de processos que contemplem as atividades do 

setor; 

 

c) Ausência de estrutura tecnológica adequada e eficiente para gerir os imóveis; 

 

d) Ausência de rotinas procedimentos de supervisão das atividades relacionadas aos 

processos de trabalhos da gestão do patrimônio imobiliário. 

  
##/Fato## 

 


