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l - INTRODUÇÃO
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11. Quadro demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria interna,
conforme PAINT;

9

N' Áreas/ Setores
auditados

'ii;ii;ia'aii ações

Assunto Ob.jetiyg

Prestação de serviços de Vigilância Patrimonial, por meio
de Vigilância Decai'made e Operação de Monitoramento
(CFTV), no entreposto de Contagem MG. com o propósito
de resguat-dar o património da empresa e dar a proteçào

nte do Anexo l do Edital. usando equipamentos .já
instalados na CEASAMINAS.

01 DEPOP / SECAD
Verificação do contrato dc prestação de
serviço de \ igitância da empresa

a Ceasaminas

vem incorrendo ao efetuar o pagamento de nlu)ta e ;l.usos ae
mora, bem como da necessidade de adotar procedimentos
administrativos, identificar responsáveis que (leu causa.
medidas preventivas para evitar sua ocorrência, formas
pelas quais ocorrerão seu pagamento e anões necessai'ias
Dará ressarcimento

de relatório

e aros que compõem a illtegridade da empresa,
determinadas em üce das leis sobre Governança

Corporativa e execução do Plano Anual de Atividades de
Auditoria Intenta -- PAINT/2019, a Auditoria InLerna
elaborou o acompanhamento sobre aplicação e manutenção
do Plano de Cargos e Salários PCS e Plano de Cargos

Comissionados -- PC(; .
T;lãã:lar o cumprirttento das normas e legislação vigente
referente à Gestão de Ética e da integridade.

Ressarcimento das multas pagas pela
empresa02 Operacional

Auditoria Intima realizou os exames

necessários quanto à aplicação do Plano
de Cargos Comissionados implantado na
CeasaMinas e aprovado pelo MTE ein
07/12/2012

03A DEREM

coletadas ao longo do exercício sob
exames limitados ao Código de Conduta e
ética e Orgãos da Gestão do Processo
Etico
R;lalisar os procedimentos licitatórios
relativos à instrução do processo: avaliar a
regularidade das contratações no tange,
pareceres, autuação, conclusão e
homologação, se estão ein conformidade
com a legislBgêg.yigglilq.

04A Comissão de Ética

concessão de uso, com relação a aplicação da ]lova Lei e as
instruções normati vas sobre o assunto.

06A DE.rUR/CPL
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LEI 13.303/2016
COMISSÕES

Verificar na empreiã ã c
(]ue visatn se adequar à Lei 13.303/16 e ao Decreto
8.945/16, as quais buscam implementar nas empresas
estatais as melhores práticas de Incrcado e maior nível de
excelência cm governança corporativa.

07A
Implantação de atividades de diversas
comissões, para ineihoria das aquisições,
riscos e controles.

MPMG -0702. 15.00] 85-4 instaurado para apurar suposta
irregularidade na. Cooperativa dos Produtores dc
Hoi'tigranjeiros. objeto de denuncia pela pessoa física
Gustavo Chaves, alegando scr imóvel pertencente a
CEASAMINAS.
.Anal içar o período compreendido no mês de setembro/2019
as transições com as empresas fomecedoras dc bens e
serviços.

08A DEIUR
Acompanhamento e análise de demandas
judiciais - anão Cível

09A DEFIN/SEIUG
Seção de Contas a Pagar G Controle Fiscal
- SEPAG, tbcalizando os aspectos
relevantes de sua atuação.

IOA DEREM Verificar as horas extras realizadas.
Analisar os valorlii dli

unidades da CeasaMinas no período de .janeiro a outubro de
20] 9 comparando com ano anterior

Dentre os contratos exiitlihtés seleci(íamos por
amostragem o contrato referente a fornecimento de mão de
obra, com o objetivo dc veriâcar seu controle intimo. a
Bp] ( açao das norJnas da empresa e da legislação pertinente
Em cumprimento as normas da empresa com objetivo de
acompanhar a situação das Placas de Propaganda colocadas
nas testeiras dos Pavilhões.

lIA DEREH / DEPOP Verificações básicas na. execução de
contratos.

12 DENSA / DECOM Verificar contrato de prestação de
serviços.

13 DEJtJR Valores cobrados dos usuâíos.
verificou os procedimentos, utilizados pelo Dejur, sobre
Ações de Reintegração de Posse, Ações dc Cobrança.

111. Quadro demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria interna, sem
previsão no ])AINT;

Áreas/ Setores
auditados

Escopo das ações

Assunto
Em atendimento à Ci/CONS,â.i} if
12/2019, expedida pelo Conselho de
Administração. a Auditoria Interna
realizou os exames necessários
quanto à apuração das contas de
energia emitidas pela CEMIG no
2çi:Íç8g de .janeiro a março/2019

Ob.jetivo

Verificar as contas de energia elétrica, analisando-se os

parâmetros útil izados para apuração c distribuição dos valoresDEMFA/SECON
CON'FA CEMIG
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IV. Quadro demonstrativo do quantitativo de recomendações emitidas;

IV.l Recomendações da Auditoria Interna exercício 2019.

Arca Assunto Recomendação Status

Reí. n'

01

Data envio
Premi

22/03/2019 DEPOP/SECA
D

Plantio Serviços
de Vigilância

Ltda ;reli:l::UHal=UÉ:F;'
consonância com as cláusulas contratuais= Observar o

prazo de extinção do contrato com vencimento para 04 de
agosto de 2019.

no item 2.

Pendente

Plantio Serviços
de Vigilância

Ltda

Pendente
01 22/03/2019 DEPOP/SECA

D

3)Observar a segregação de funções, separação.do
trabalho de v igilantes e monitoras'nento. etetuaüos por
duas empresas com sistemas independentes conforme
Acordão TCU:
4) Instalar linhas de transm.issão de itnagens das câineras
separadas por setor, evitando que durante a manutenção
de algumas câmeras. fiquem desligadas em outro
pavilhãol

Pendente
01 22/03/2019 DEPOP/SECA

D
Plantio Serviços

de Vigilância
Lida

22/03/20 19 DEPOP/SECA
D

-.

Plantio Serviços
de Vigia anciã

Ltda

Pendente

5) Nomear Fiscal Operacional de contrato que demonstre
capacidade técnica para exercer a função da parte
operacional. .junto ao fiscal administrati vo. indicação no
item 5 .

i i:EÜH il:libB h F:
vigilantes;

7) Recomenda-se que: periodicamente. todas as imagens
gravadas pela Plantio (Central de Segui'onça): s:lam
recolhidas pela CeasaMinas e dever'ão constituir um
arquivo ou banco de dados para armazenar estas
informações;

8) Estabelecer o uso, de bastão de ronda. dispositivos
eletrõnicos que são utilizados para co'atrole .da ronda dos
vigilantes. ao passar em pontos preestabelecidos para
marcar a sua presença.

01 22/03/2019 DEPOP/SECA
D

Pendente
Plantio Serviços

de Vigilância
l,tda

Pendente
01 22/03 /2019 DEPOP/SECA

D
Plantio Serviços

de Vigilância
Ltda

Pendente
01 22/03/2019 DEPOP/SECA

D
Píantão Serviços

de Vigilância
Ltda

01 22/03/2019 DEPOP/SECA
D

Plantio Serviços
de Vigilância

Ltda

Pendente

Diversas

Diversas

Multas

l\cultas

MUITAS DE TRANSITO

XlyH.Ey:"1:1=1:'3:1:=F='Í\':,».:.

Pendente

Pendente02

02

02

02

22/03 /2019

22/03/2019

MULTA FAI URA DA CEMIG Pendente
22/03/2019

22/03 /2019

Diversas

Diversas

Multas

Multas MULTA FUTURA DA COPASA
pendente
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02

22/03/2019 1 Diversas Multas

Multas

MUl;lAS DE CONTIGÊNCIAS TRABALHISTAS
Reclamação Trabalhista dos Engenheiros

Pendente

22/03/2019 Diversas MUl;lA ANUIDADE DO CRER/MG Pendente

03-A 1 14/05/2019
24/10/20 19

DEREM Plano de Cargos
e Comissões

.Recomendação sobre nomeações relacionadas no item l.
subitens 1.1; item 2 e subitens 2.1 a 2.5. conforJne
discriminadas no Plano:
3) - Analisar os desvios de funções, quanto à adequação
do custo e formação do empregador
4) - Adequação do cargo de Segurança Patrimonial para as
funções a serem executadas com relação a fomlação do
empregado, descritas no item 4 das Considerações Gerais;
analisar a possibilidade de ações na .Justiça de empregado
tcrceirizado;
5) - Analisar a destituição do cargo de empregada da
ftmção constituída pelo enquadramento no PCC;
6) -Avaliar a capacidade do empregado para coloca-lo na
função compatível com a remuneração e formação
acadêlnica, observando o impacto económico e o
desempenho de cada. um;
7) - Verificar as determinações da Justiça com relação à
classificação dos empregados não enquadrados no PCC.
Consideramos baixado. conforme manual de auditoria, em
função de haver manifestação do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais contrário ao posicionamento da
Audin

Baixado

14/05/201 9
24/10/2019

Governanta CoJnissão e Ética Recomenda-se treinamenLo específico referente
e Integridade recebimento e tratamento de denuncias relativo ao Código

de Ética aos membros (titulares e suplentes) da Comissão
de ética e ao Ouvidor (ef'etivo e interino) que estiver
exercendo a função para que o mesmo possa desempenhar
melhor suas fiinções;
Na fbrtnação das Comissões Permanentes ou Especiais
deverá ser providenciado treinalnento dos membros
titulares c suplentes para desempenho de suas Rinções c
responsabilidades;
Deverá ser utilizado o Sistema CGU PAD e CGU PJ.
conforme deterJnina legislação citada, e através de
Resolução de Diretoria indicar os responsáveis pela
filnção, sob pena de sofrer sanções prevista eln lei:
Quanto aos processos administrativos e disciplinares, os
responsáveis deverão atentar aos prazos estipulados para
mstauração, recursos: julgamento, entre outros não
ocorrer prescrição ou invalidação do processo.

Ouvidoria -
Status: Não
Solucionad

a
Comissão
de ética: -

Status:
Pendente
Comissão
de ]'AD:

Status: Não
Solucionad

a

05-A 28/08/2019
24/ 10/2019

DENfU /
SECON

Energia Elétrica Item 1 - A contabilidade não esclareceu como vai separar
a conta de energia clétrica só da CeasaMinas, sendo que a
energia estava sendo lançada pela dif'erença entre o valor
da hLura e o valor da planilha apurada pcja engenharia,
ou sqa, a apuração está sendo f'eira pela diferença de
valores. PoHanto não fica claro quanto a concordância de
mudança de critério de contabilização da conta, separando
o valor dos concessionários do valor da CeasaMinas.

Pendente

hein 2 - Com relação à manifestação da área, sobre a
presença de represcntanLe da AUDiN para acompanhar os
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ai usLes propostos. consideramos desnecessái'ios uma vez
que se trata de entendimentos técnicos entre os Setores
envolvidos, para encontrar uma solução que atenda a
carreta distribuição dos resultados das contas de energia
elétrica em todas as áreas.

1 ) Em face das considerações finais desci'lias. conclui-se
que apesar da actuação dos processos seguirem os
tt âmites normais. verifica-se quc algumas f'alhas
ocorreram'n quanto à documentação de alguns processos:
Pregão Presencial n' l0/201 9 tratando-se de empresa
constituída por sócios. conclui-se que o pagamento deve
ser efetuado para a pessoa .jurídica:
Pregão Presencial n' ] 1/2019 -- apresenta uma

actel-estica diferenciada de tratamento. apenas um
representante para as três empresas participantes do
certame. cabe analisar a situação com mais cautelas
2) Recoinendainos mais uma vez. que a CeasaMinas
utilize o Pregão Eletrânico, para realização das licitações:
conforme Acordão 2050/] 4 do TCU.

28/08/201906-A
24/10/2019

DEJUR / CPL Procedimentos
Licitatórios

Pregão
presencial
n' l0/20 19
Status:
Pendente.
Pregão
Presencial
n' 1 1/2019
- Status:
Solucionad
0
Pregão
eletrõnico
Status:
Pendente

28/08/201907-A
24/10/20 19

Govemança Comités,
comissões que
visam se adequar
à Lei 13.303/16 e
ao Decreto
8.945/1 6.

COMISSÃO DE ÉTICA
Comissão

Ética. -
Situação:
Pendente

Governança28/08/2019
24/10/201 9

Colnitês,
comissões que
visam se adequar
à Lei 13.303/] 6 e
ao Decreto
8.945/16.

COMISSÃO DE ELEGIBILIDADE Comissão
de

Elegibílidad
e-

Situação:
Pendente

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRA]'lVO
DISCIPLINAR28/08/20 1907-A

24/ 10/20 19
Governança Comités,

comissões que
visam se adequar
à Lei 13.303/1 6 e
ao Decreto
8.945/16.

Comissão
de PAD:

Status: Não
Solucionad

a

À+HU?iÜUH;;;;.
processo.

Exames [Empresa Transsimão, esclarecer o meti\o da intenupção
Realização Seção dos pagamentos e a situação contratual existente;
Contas a. Pagar l

Exames Pagamentos não conciliados em que o Razão apresenta
Realização Seção pagamentos retidos

1==r-ü,'-;';«.,ú.-«-;''' ''+ul+

13/1 1/201908-A DEJUR
Pendente

09A 27/0 1/2020

09A 27/01/2020

27/01/2020IOA

DEFIN/SEPAG
Pendente

DEFIN/SEPAG
Pendente

Pendente



demais f'uncionários como medida de redução de horas
extras.

l OA 27/0 1 /2020 DEREM Horas Estras Fazer uma consulta ao DepaNamento Jurídico sobre a
RD/PREMI/025/2019, no sentido de csclwccer se RD
pode alterar cláusula de Plano de Calços Comisslonados
registrado no Ministério do Trabalho.

Fazer um estudo da possibilidade dos motoristas
trabalharem em escala, para I'aduzir as horas extras

Pendente

IOA

lIA

27/01/2020 DEREH Horas Estras Pendente

Pendente27/01/2020 Contrato
Conservo

Serviços Gerais

Auditoria eJn
contratos de
serviços
contínuos

Auditoria cm
conta'aros de
serviços
contínuos

Observar as cláusulas contratuais em todos os seus
aspectos, principalmente sobre a mão de obra é utilizada
é de responsabilidade dos Fiscais de Contrato

lIA 27/01/2020 Contrato
Consel vo

Serviços Gerais

Recomendamos a regularização dos funcionários
.['erceirizados cedidos para o instituto CeasaMinas

Pendente

lIA 27/0 1 /2020 Contrato Auditoria em
Collservo l contratos dc

Serviços Gerais serviços
contínuos

Recomendamos que o Fiscal do Contrato das
Recepcionistas que apure os valores pagos indevidamente
e deduza nas próximas natura ou na. Conta Vinculada

Pendente

lIA 27/0 1/2020 Contrato l Auditoria em
Conservo contratos dc

Serviços Gerais serviços
contínuos

Segurança - Placas
Platibandas Pt-opaganda

colocadas
testeiras
Pavilhões.

Rccomcndatnos que todos os funcionários
terceírizados registrein as suas presenças
através dc relógios eletrõnicos de ponto
biométrico.

Pendente

12 02/0 1/2020 de Recomendamos que a Mídiamíx seja notificada de
imediato a cumprir com o contrato e dar garantia de

nas estabilidade e segurança das instalações

Pendente

dos

27/01 /2020 DEIUR
Procedimentos Recomendamos que sda elaborada uma Resolução de
sobre Ações de Diretoria, ein con.junto com o Departamento Jurídico para
Reintegração de esLabelccer as regras, critérios, honorários, a respeito dos
Posse, Ações de acordos e Qjuizamentos
Cobrança.

Pendente

27/01/2 020 DEJtJR
Procedimentos Após autorizada a propositura da demanda,
sobre Ações de recomendamos que os pagamentos de custas devem ser
Reintegração de realizados.
Posse, Ações de
Cobrança.

Pendente

13 27/01/2020 DEJUR
Procedimentos O Departamento Financeiro deve emitir as planilhas de
sobre Ações dcl atualização de débitos dos concessionários a flm dc
Reintegração de possibilitar o DEJUR que dê prosseguimento nas suas
Posse, Ações de atividades.
Cobrança.

Pendente

27/01/2020 DEJ UR
Procedimentos A contabilidade deve manter a conciliação da conta
sobre Ações de Acordo com Usuários sempre atualizada, e apresentar a
Reintegração de Audin para análise.
Posse: Ações de
Cobrança.

Pendente

>



IV.2 Recomendações e Análise da Audin

l Relatório de Auditoria N': 01/19

i\ lllletrân co n' 20/2014 . Contrato N' 52/2014 - Celebrado entre CeasaMinas e Plantão
Serviços de Vigilância Ltda

RECOMENDAÇÕES

manutenção dc algumas câmaras, ütquem desligadas em outro pavilhão; a fi.n
5) Nomear Fiscal Operacional de contrato que demonstre capacidade técnica pal'a Gxçl';çi a 'u' yav

;' = ==':.:.:::=ueletrânicos que são uti lizados para controle da
tecidos para ]narcar a sua presença.

Manifestação através da ata do Conselho Fiscal n'221 de 26/04/2019.
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sobre a IN 05 do Ministério do Planejamento e explanou sobre a possibilidade de a Empresa, no próximo
pleito licitatório, contratar uma empresa terceirizada criando-se uma conta vinculada para retenção dos
encargos, com oUetivo de se prevenir contra eventuais ações trabalhistas futuras. B) O auditor ainda fez
apontamentos sobre a falta de critérios para a Avaliação de Desempenho dos vigilantes e o relatório
recomenda que a avaliação do desempenho dos funcionários da empresa contratada seja baseada na
qualidade do trabalho realizado. O Colegiada sugeriu que essa avaliação também seja baseada em
resultados; C) sobre a necessidade da substituição do ponto mecânico por eletrânico; D) sobre a
segregação de funções, mesma empresa fornece mão de obra de vigilância e monitoramento por câmaras.
E) Individualização das câmaras por pavilhão, pois atualmente o monitoramento é realizado por zona, ou
sÜa, se houver necessidade de manutenção em um equipamento, outros setores ficaram sem o devido
monitoramento. A recomendação da AUDIN é que sejam instaladas unidades de câmaras por setor,
evitando as perdas já relatadas. F) Fiscal do contrato de prestação de serviços: O Auditor disse não
entender o porque existir na CeasaMinas , um proHlssional de nível superior / Segurança Patrimonial
(Cícero Moteran Ramos) adequado ao Plano de Cargos e Salários , e, no entanto, o mesmo não ter sido
designado como Hlscal do contrato ora auditado , sendo que o empregado é concursado e capacitado para
a função de Segurança Patrimonial. A Audin recomenda que seja nomeado fiscal um empregado que
demonstre capacidade técnica para a função. Perguntado quem seria o atual fiscal do contrato, o gestor
informou que o fiscal era o senhor Thiago Rezende, gestor do Departamento de Operações porem a
operação e o controle são realizados sob a supervisão de um empregado terceirizado; G»
Armazenamento das gravações: Foi veri6lcado que as gravações feitas pelas câmaras nunca são
apresentadas quando solicitadas. A AUDIN recomenda que periodicamente essas imagens sejam
recolhidas pela CeasaMinas, devendo as mesmas serem armazenadas em dispositivos ou em banco de
dados próprio. Diante desses apontamentos, os Conselheiros acatam e corroboram com as recomendações
feitas pela Auditoria Interna e sugerem uma melhor gestão do referido contrato, por entenderem que a
fiscalização dos serviços prestados pela contratada não está sendo eficaz, sendo que o Hlscal não está
cumprindo eficientemente o seu papel.

Manifestação através da Ata da Direx n'389

Em função da proximidade do encerramento da vigência do contrato, a Diretoria executiva deliberou por

será implementado na CeasaMinas.

Status: Pendente

10

#



2- Relatório de Auditoria N': 02/2019

Objetivo: Realizar auditoria para verificar os gastos que a Ceasaminas vem incorrendo ao efetuar o

pagamento de multa e juros de mora.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

EB: :âH$&Xl$ 1l H ]l'=:==
Deve haver maior celeridade no processo de autorização de pagamento de despesas que são pi'estação de
serviços contínuos e essenciais (água, luz, telefone, etc) ;

Readequação e normatização dos procedimentos do Departamento Pessoal e Recursos Humanos para
ressarcimento das multas de trânsito devidamente identificadas;

='EU:=':===T:=:=
possibilidade da não cobrança de

encargos

Manifestação através da Ata Conselho de Fiscal n'22] de 26/04/2019

k



Marcus informou que o Conselho de Administração já teria tomado ciência do fato e deliberado as
providências necessárias. De todo modo o Conselho enfatiza a necessidade de os responsáveis
acompanhar com maior tempestividade os recolhimentos tributários. C) Multa Futura da Cemig (Energia
Elétrica) a empresa fomecedora de energia elétrica alertou a CeasaMinas sobre a possibilidade de
cobrança de multa em caso de ultrapassagem do consumo de energia contratado. Como essa possibilidade
era iminente, a Cemig sugeriu a assinatura de um Termo Aditivo ao Contrato vigente. O processo para
assinatura desse aditivo começou Julho de 2018 e só foi assinado em Outubro de 2018. Como o
documento não foi assinado na data necessária, o consumo de energia ultrapassou o limite contratado,
ocasionando uma sobretaxa no valor de aproximado de R$ 77 mil. Diante da análise dos documentos não
foi possível identificar o motivo da morosidade no processo. O auditor informou que a Diretoria
encaminhou para o Depatamento Jurídico tentar reverter a situação. O Conselho aconselhou que fosse
apurada a responsabilidade por uma possível negligência. D) Multa Fatura Copasa (Saneamento Básico) --
Foi identificado o pagamento de cerca de R$ 4,9 mil em multa por atraso no pagamento da futura da
Copasa, fomecedora de água e saneamento básico para a CeasaMinas. A justiHlcativa para o pagamento
em atraso da referida natura, segundo o relatório da auditoria, foi a impossibilidade de utilização do
computador do senllor Guilherme, presidente da CeasaMinas para acesso ao Gerenciador Financeiro do
Banco do Brasil, via internet. Verificou-se que realmente houve um problema técnico no referido
equipamento. A auditoria recomendou que as áreas envolvidas procurassem alternativas para se contornar
esse tipo de situação, como por exemplo, utilizar outro equipamento que tenha o Gerencíador:IFinanceiro
instalado. E) Multas de Contingências Trabalhistas A auditoria constatou a interrupção do pagamento de
parcelas relativas ao acordo judicial decorrente do processo n' m:tm-.X:X'.20/5.5.03.0032 que
ocasionou a multa de 50% sobre o saldo remanescente, conforme prevista no aludido acordo. O fato
gerou a possibilidade de bloqueio judícia] no va]or de R$ 1.207.111,]6. O auditor informou que o
Conselho de Administração determinou a apuração de responsabilidades e a tomada das devidas
providências. F) Multa Anuidade do CRER/MG Havia uma discussão sobre se a CeasaMinas deveria
ser, ou não, ílliada ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CRER. Houve um consenso e foi
ef'etuado o registro no referido Conselho e daí em diante foram devidas anuidades que vinham sendo
pagas; em 201 8 a Diretoria da CeasaMinas entendeu que a CeasaMinas não deveria ser filiada ao órgão e
cessou o pagamento da anuidade, sem, contudo encerrar seu registro. O não pagamento da anuidade gera
atualização no valor principal que era de R$ 3.467,40 em Janeiro de 2018. Segundo o gestor, o Conselho
de Administração definiu que o tema seria um ato de gestão. O Conselho Fiscal, por sua vez, aconselha
que, na impossibilidade de um acordo, a CeasaMinas efetue o pagamento cautelar dessa anuidade e
promova uma discussão junto ao ref'erido Conselho Regional buscando a solução para o problema,
evitando-se, em consequência, eventuais acréscimos decorrentes de inadimplência.

Manifestação do CONSAD através da ATA n'260 de 18/04/2019

Relatório 02/2019 AUDTN: Os Conselheiros deliberaram pelo acompanhamento das recomendações da
AUDIN do item l- (Multa de trânsito). Os Conselheiros deliberaram que quanto ao item 2 (Multas em
obrigações acessórias) deverá ser instaurado um processo administrativo de apuração de responsabilidade.

12
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deliberação : dano aohamento deste relatório não temos informações de que os processos administrativos

foram instaurados.

Status: Pendente

3 Relatório de Auditoria N': 03-A/19

ÁREAAUI)ATADA: DEREM

Recomendaçoesfatos apontados neste relatório, a Auditoria recomenda a adequação dos itens citados

nas considerações gerais em conformidade com as determinações do PCC:

1) - Recomendação sobre nomeações relacionadas no item 1, subitens 1.1; item-n 2 e subitens 2.1 a 2.5.
conforme discriminadas no Plano; . .

l ;lililUlllKHR:l::lR Hh::::=.=
5~ j Anda dr empregado terceirizado; cada da função constituída pelo enquadramento no PCC:

6) -Avaliar a capacidade do empregado para coloca-lo na função compatível com a remuneração e

fomlação acadêinica, observando o impacto económico e o desempenho de cada uln; r, dos
7) - Verificar as determinações da Justiça com relação à classificação dos empregados nao enqu:'L--üuu'
no PCC

M/Ç.Nl#'E$TAÇ,ÃO DÀ. Á]W.À

promoção de arquivamento."

13
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CI/DEREll NO 447/2019

Considerando so]icitação da C] 047/20]9
informamos o seguinte:

AUDIN, referente ao Relatório de Auditoria n' 003/2019,

9) Enquadramento no PCC Técnico de Nível Superior -- Gestores de Departamento.
Esclarecemos que no Manual de Administração de Cargos Comissionados de Recrutamento Resü'ito não
deve ser analisado apenas do ponto de vista do artigo 6' pelo fato de no capitulo ii -- daE.deíi!!içÕÊ$ não há
definição do que seja técnico de nível superior; no anexo v -- descrição dos cargos em comissão, item i
descrição dos cargos comissionados de recrutamento restrito -- dados básicos do cargo Gestor de
Auditor'ia/Departamento, provimento cargo de recrutamento restrito Qg !:çquisitos para ocupação do cargo
É: nível ensino super'ior completo e experiência mínima de 05 anos na empa'esa Teqxfxslltos encontxa&os nos
ocupantes dos cargos de Gestor de Departamento elencados (matrículas: 174, 1843 e 1970). O
entendimento consolidado e aceito pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais é o de que o
Técnico de Nível Superior é o empregado que possui curso superior completo. Sugerimos que tomem
ciência do Of. 190/201 8/7'PJ/CONT Ref: Procedimento Preparatório n' MPMG-0079.17.00123 1-8 em
que o Ministério Público do Estado de Minas Clerais mania'esta-se sobre representação anónima via
Ouvidoria narrando suposta irregularidade em nomeação no âmbito da CeasaMinas e conclui
que não se consta qualquer irregularidade na nomeação dos servidores citados. Ao contrario, a resposta
traz toda a regulamentação dos cargos, quantitativos e demais elementos legais para nortear as
nomeações, além dos aros específicos dos servidores apontados.

1 0) Enquadramento no PCC - Gerente de Unidades / Ouvídor / Comissão Permanente de Licitação
CPL -- Pregoeiro / Comissão de Sindicância e Processo Administrativo. 2.] Gerência de Unidades
do Interior -- Sem alteração. 2.2 Coordenador de Setor/ Unidades / MLP -- Sem alteração. 2.3 --
Ouvidoria Sem alteração. 2.4 Comissão Permanente de Licitação -- CPL/Pregoeiro Comissão
alterada pe[a RD/PRESA/031/19 e as chapas ]819 e 2000 não teve alteração na formação
académica.

ll)Desvios de Rinções -- apontamos que a matricula 0140 esta lotada na Seção de Material,
Patrimânío e Transporte. Referente às outras matrículas encaminharemos documento a Diretoria
deste Departamento dando ciência dos apontamentos.

]2)Estruturação do Cargo de Segurança Esta pauta será encaminhada a Diretoria deste
Departamento

1 3) Secretária Enquadrada no PCC A pauta será encaminhada a Diretoria deste Depalamento.
14)Impacto Económico com Relação aos Cargos Nomeados, Enquadramento de Empregados da

Classe de Auxiliar de Serviços Gerais (excluídas do PCS) sugiro que sda requerido agenda com a

O Departamento é da opinião que os apontamentos devem ser tratados em
participação da Diretoria Executiva nos temas aderentes as nossas atribuições.

reunião ampliada com

>



ANÁLISE DA AUDIN

na e/mp/'esa '', (trecho da CI/DEREM citada neste conteúdo).

Consideramos baixado, conforme manual de auditoria, em função de llaver manifestação do Ministério
público do Estado de Minas Gerais contrário ao posicionamento da Audin.

4 - Relatório de .Auditoria N': 004-A/2019

Verificar o cumprimento das normas e legislação vigente referente à Gestão de Etica e da llltegridade

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

processo.

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA

0UVmORIA (C.1. 129/2019)

"Atendendo a v. solicitação, encaíninhamos-lhe resposta para a recomendação constante do Relatório de
auditoria n'004/2019, no entanto. faz-se necessário esclarecer que a Ouvidoria ef'etiva J'ealizou curso de

#



Certificação em Ouvidoria, através da ENAP (Escola Nacional de Administração Pública) em parceria
com a OGU (Ouvidoria Geral da União) na modalidade a distância, confomle certiHlcado anexo (cópia).

Em relação à recomendação propriamente dita, informamos-lhe que a Ouvidoria aguarda o treinamento
referente ao Código de Conduta Ética e Integridade, cujo, informado pela Ceasaminas seria realizado
qumldo finalizado os trabalhos de elaboração e/ou na entrega do Código aos empregados."

COMISSÃO DE ÉTICA(C.1. 6]/20] 9)

"A Comissão de Etica da Ceasaminas, neste ato representada por seus membros Titulares e pelo secretá-
rio-executivo, nomeados por meio da RD/PREMI/023/201 8 RD/PRESA/029/2018 respectivamente, por
meio do presente ofício vem à presença de V. Sa., respeitosamente, informar e requerer.
Essa r. auditoria interna remeteu à Comissão de Ética, para conhecimento, o Relatório de Auditoria n'
04/2019, por meio da CI n'. 048/2019. Essa correspondência intima solicita que sejam apresentadas res-
postas e considerações acerca dos apontamentos que foram feitos no citado relatório e que soam inerentes
às atividades e atribuições da Comissão de Ética.
Em atendimento à solicitação, portanto, passamos a expor.
C) relatório em análise recomenda que haja maior interação entre a Ouvidoria e a Comissão de Ética no
sentido de al inhar estratégias de recebimento e tratamento de denúncias.

De fato, a Comissão vem estudando a melhor maneira de tratar as denúncias e solicitações apresentadas à
instituição como uin todo. Já informamos à Presidência sobre as recomendações da Controladoria-Geral
Da União - CGU, no sentido de que as denúncias e pedidos de informações sqa]n tratadas por um canal

Nesse sentido, o Ofício n' 046/2019, de 12/08/201 9, cópia anexa, por meio do qual J'ecomendamos que
esse canal único sda a ouvidoria.
Cientes da recomendação contida no Re]atório de Auditoria n'. 04/20] 9, a Comissão reuniu-se e deliberou
por encamirüar ofício orientativo à Ouvidoria, comunicando-a, também, das orientações da Controlado-
ria-Geral da União no sentido da instituição de canal único de denúncias, por meio das Ouvidorias.

união

Com essas providências iniciais, buscamos dar início ao efetivo cumprimento à recomendação contida no
r. relatório. Infonnainos, ainda, que agendaemos reunião com a Ouvidoria, para melhor definição do tra-
tamento desse assunto.

Por íiln, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se Hlzerem necessários, bem como per-

Comissão de Ética."

COMISSÃO DE P.AD (C.1 . 02/2019)

"Com cordiais cumprimentos, em resposta às CI's 050/2019 e 56/2019 AUDIN, presto as seguintes
esclareci bentos :

Em relação a RD/PRESA/1 0/2018 Institui a Comissão Permanente

16



l& l)H ER XHRGÜX&l:: :nm

recebemos essa pasta.

caderno de protocolo.

Com relação a sindicância 02/2018 estava aos cuidados da
RD/14/2018 .

Comissão Especial instituída pela

Situação dos processos ano 2019: Não chegou nenhuma denúncia para abertura de Sindicância e Processo
Administrativo até o presente momento .

ANJiLISE DA AUDIN

:H=1;;::uL======'!' =,:T:=,==L::::=F:.!'l=;HE:'n
nao' foi realizado até a presente data.
Status: Não Solucionada

l$H Hi:lH u#$ ::\ :::
Status: Pendente

17
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Quanto à Comissão de PAD:

Recomendamos que seja designado formalmente um responsável para inserir as informações no Sistema
CGU-PJ, assilt como sda normalizado todo trâmite interno da Comissão do Processo Administrativo de
Apuração de Responsabilidade - PIAR de contratados e licitantes peia Ceasaminas Htnalizando com a
inserção das informações no sistema CGU-PJ;

CGU-P.'\.D; que as informações referentes aos processos administrativos sejam atualizados no sistema

Reiteramos que deve ser providenciado pelo DEREM mediante autorização da Diretoria o treinamento
dos membros da Comissão de PAD e Comissão PIAR:
Stattxs: Não Solucionada

5 Relatório de Auditoria N': 05-A/19

VeriHlcar as contas de energia elétrica, analisando-se os parâmetros utilizados para apuração e distribuição
dos valores.

Recomendações

] . Recomendamos a Contabilidade estudar uma maneira de instituir uma conta específica para
lançamento somente das despesas de energia elétrica da CeasaMinas;

2. Verificamos que nos relatórios elaborados pelo DEMFA, são considerados os Setores que não são de
lojistas e não geram boletos de cobrança. Portanto, deveriam ser realizadas reuniões entre os Setores de:
Engenharia, Cobrança, Cadastro, Informática e Contabilidade, para ajustarem a planilhas de acordo com
as necessidades de cada Setor; evitando divergência de informação ou duplicidade de infomiações
lançadas desnecessariamente.

MANIFESTAÇÃO DAS ÁREAS

(CI/SECOS- N' 093/2019)

Conforme as recomendações relacionadas no Relatório de auditoria n' 005/2019, página 5 e 6
informamos que a conta contábi] -- (Energia elétrica e Gás) foi alterada para (Energia Eiétrica) para que os
lançamentos relacionados às despesas com gás teiüla sua conta específica também.

Quanto a sugestão 2 solicitamos a presença de representantes da AUDIN, para acompanllar as sugestões
dos fustes que serão propostas pelos setores de Engenharia, Cobrança, Cadastro, Informática e
Contabilidade para que as mesmas estejam de acordo com os padrões de controle internos adorados pelaCeasaminas."

18



(CI/DEMO.A.- N' 212/2019)

Conforme solicitado, encalninlao ponderações sobre o Relatório de Auditoria n' 005/2019 através desta CI

e por e-mail.
"Conforme solicitado, encaminho ponderações sobre o Relatório de Auditoria n' 005/201 9 através desta

CI e popo-mail destacar que os procedimentos relativos ao consumo e distribuição de energia elétrica

!!'::'::="llT : : =: :i=,='=,TIH:l:'==':p. -«.-','. . -,;":'-',;. -.
;i 1; flUI u l:: ::

4 -- Item 1 3.le-mnila a,ofício. sideral pois os medidores são instalados pelo próprio concessionário

19



consideramos o processo de medição do consumo de energia complexo. No entanto, reconhecemos que é
possíve[ me]horá-io. Para ta], recomendamos a insta]ação de medidores nos locais faltantes e a
individualização da medição no MLP. "

ANÁLISE DA AUDIN

1. Recomendações da A(JDIN: (C]/SEC]ON- N' 093/20] g)

Item 1 - A contabilidade não esclareceu como vai separar a conta de energia elétrica só da CeasaMinas,
sendo que a energia estava sendo lançada pela diferença entre o valor da natura e o valor da planilha
apurada pela engerülaria, ou seja, a apuração está sendo feita pela diferença de valores. Portanto não bica
claro quanto a concordância de mudança de critério de contabilização da conta, separando o valor dos
concessionários do valor da CeasaMinas.

lteln 2 - Com relação à manifestação da área, sobre a presença de representante da AUDIN para
acompanhar os dtlstes propostos, consideramos desnecessários uma vez que se trata de entendimentos
técnicos entre os Setores envolvidos, para encontrar uma solução que atenda a correta distribuição dos
resultados das contas de energia elétrica em todas as áreas.

$ a#w$: p'emdend:e

2. Recomendações da AUDIN: (CI/DEMFA- N' 212/201g)

Resposta à CI/DEMO;'A 212/2019

1. As Contas de Energia solicitadas do DEMFA foram somente da Unidade de Contagem e todos os
procedimentos de auditoria fundamentos nesta unidade;

2. Na página 2 -- o texto: "Em entrevista com o responsável pela conferência, medição e distribuição de
energia, constatou-se que os procedimentos adotados": (foi apenas um erro de pontuação, a colocação
deveria ser dois pontos), a descrição do assunto é uma continuação: "De acordo com as informações do

3. Página 2 - não foi citado comunicação inforTnal, com relação instalados pela Cemig, não se trata
realmente de intervenção da fonlecedora de energia, é apenas uma autorização da Cessa, o usuário
certamente tolda conhecimento do consumo; a auditoria entende que os medidores instalados dentro das
lojas, não há colmo desconhecer o fato, posteriomlente, formalizado com o pagamento do boleto;

4. item 1.3. ] -- a Auditoria considera correta a sua interpretação, houve um equívoco quanto à instalação
dos medidor'es: são autorizados pela Ceasa, sob a responsabilidade do usuário, contudo, a leitura compete
à Cessa para a devida cobrança; quanto aos outros métodos de medição, o consumidor não ; l---'

será capaz
assimilar os valores cobrados;

20
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medidores;

Status: Pendente

6- Relatório de .Auditoria N': 06-A/19

Analisar os procedimentos licitatórios

Recomendações

1) Em face das collsiderações ütnais descritas, conclui-se que apesar da actuação dos processos seguirem
os trâmites nonnais, veriHJca-se que algumas falhas ocorreram quanto à documentação de alguns

Gessos gão Presencial n' l0/2019 -- tratando-se de empresa constituída por sócios. conclui-se que o
pagamento deve ser efetuado para a pessoa jurídica;

>



b) Pregão Presencial n' 1 1/201 9 -- apresenta uma característica diferenciada de tratamento, apenas
um representante para as três empresas participantes do certame, cabe analisar a situação com
mais cautelas

2) Recomendamos mais uma vez, que a CeasaMinas utilize o Pregão Eletrânico, para realização das
licitações, confortne Acordão 2050/14 do TCU

M.Ç]Vl#'ESTAÇÃO D.A ÁRE.A (CI /CPL N' 116/2019)

"Em atendimento ao despacho de Vossa Serüloria, informamos abaixo considerações aos apontamentos
citados no Relatório de Auditoria n' 006/2019 anexado na C.1. 054/19. ' "

Quanto ao Pregão Presencial n' l0/2019: Concordamos com a recomendação, mas observamos que, em
caso de sócios maioritários que representem isoladamente a sociedade, entendemos não haver óbice
quanto ao pagamento a sua pessoa, SMJ.

Quanto ao Pregão Presencial n' 1 ]/2019: A concessionada Berros & Freitas, possuidora do direito de uso
do box 02 loja 54 no pavilllão Ceasa shopping, tendo como sócios Osiel de Barros 50% e in.na Sobres de

=:= =n::=,E : l=HL:=lT=:' H:='i==E:=r: :=:::,/:=.:=::==:
Lida. Na 2' alteração contratual, mudou-se novamente a composição societária para Leonardo Borges de
Oliveira 99% e Raquel l)utra de Mirando 1 % bem como a razão social paa LR Eletrânica e Manutenção
Ltda, mantendo o mesmo CNPJ. (todas as alterações foram processadas pelo Setor de Cadastro daCeasaMinas).

Obs.: Neste processo ocorreu a participação de apenas uma empresa.

Posteriori-Dente, 14/02/19 LR Eletrânica e Manutenção Ltda assina Tempo de Desistência que deu inicio
ao Pregão PI'esencial n' 11/2019 referente ao box 02 loja 54 no pavilhão Ceava shopping nllc foj
arrematado por LRYB Eletrõnicae Manutenção Ltda. ' ' ' '"'o' '"' '''

Quanto a utilização de Pregão Eletrõnico para licitações das concessões de áreas, é possível, desde que,
haja adaptação dos editais ao pregão eletrâníco, haja um período de adaptação ao sistema e que seja
deliberado .junto a Diretoría."

MAOül'EST.&ÇÂO DO DEnJR (CI /DEJUR N' 402/2019)

Manifestação do DEJUR (CT 402/201 9) referente ao item 2 das Recomendações do relatório; licitatórios
(cópia anexada ao relatório).

22
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ANÁLISE DA AUDIN

Análise sobre a CI/DEJUR/CPL n' 116/2019

feito à empresa e não a pessoa física;

Status: Pendente

Status: Solucionado

2050/2014, já que a CPL entende possível, deve-se fazer as adotações dos editais o mais célere possível.
2) Quanto à recomendação do pregão eletrõnico é objeto de determinação do TCU através do Acórdão n'

Status: Pendente

.A.nálise sobre item 2 das recomendações do relatório CI/DEJUR n' 402/20] 9

Obs: Cópia anexada ao relatório

7 - R.elatórío de .Auditoria N': 07-A/2019

Veriülcal na empresa a constituição de comitês, comissões que visam se adequar à Lei 13.303/16 e ao

Decreto 8.945/16.

!iECOMENI)A.ÇÕES GERA.IS:

necessárias à adequação ao disposto nesta Lei .

>



@

Art. 95. A estratégia de longo prazo prevista no @!.!i:.23 deverá ser aprovada em até 1 80 (cento e
oitenta) dias da data de publicação da presente Lei. ' ~

®
Código de Etica conforme artigo 40, g3' estipula prazo
fLmcionários após a publicação do referido código.

de 60 dias para treinamento dos

. Deve buscar mecanismos para melhorar o índice de governança da Empresas Estatais -- IG-SEST, o qual
busca avaliar a confomlidade das empresas estatais à Lei 13.303/16 e ao Decreto 8.945/16, bem como
avalia a efetividade do funcionamento da estruülra de govemança implantada na empresa estatal,
fundamentado nos requisitos desse Regulamento do Indicador de Govemança normativos, nas diretrizes
estabelecidas nas Resoluções da CGPAR n' 18/2016 e n' 21/2018, bem como nas melhores práticas de
governança corporativa adoradas no mercado. '

M.'ÇNIFE$TAÇÃO DA ÁliEA

COMISSÃO ÉTICA (Ofício n' 063/20] 9)

A Comissão de Etica da Ceasaminas, neste ato representada por seus membros Titulares e pelo secretá-
rio executivo, nomeados por meio da RD/PRESA/023/201 8 RD/PREMI/029/2018 respectivamente, por
meio do presente ofício vem à presença de V. Sa., respeitosamente, infomlar e requerer. ''"'"''' '
Essa r. auditoria interna remeteu à Comissão de Etica, para conhecimento, o Relatório de Auditoria n'.
07/2019, por meio da CI n'. 055/2019. Essa correspondência interna solicita que soam apresentadas res-
postas e considerações acerca dos apontamentos que foram feitos no citado relatório e que sejam inerentes
às atividades e atribuições da Comissão de Ética. ' '
Em atendimento à solicitação, portanto, passamos a expor.

providenciado o treinamento: (i) dos membros suplentes da Comissão de ética; (ií) do corpo funcional da
Ceasaminas sobre o teor do Código de Conduta, Etica e Integridade, aprovado pelo Conselho de

Sobre as recomendações apontadas, esclarecemos que .já foi objeto de mais uma manifestação dessa
Comissão de Eticajunto ã Presidência. Nesse sentido, fazem prova os ofícios anexos. '' ''"'

Por meio de ofícios encaminhados à Presidência, cópias anexas, a comissão de ética recomendou que os
membros suplentes ílizessem o curso de formação, tendo reiterado ta] requerimento algumas vezes Até a
presente data não obtivemos resposta. ' ''

E, também por meio de outros especíülcos (cópias,anexas) a comissão recomendou a realização de
treinamento do corpo funcional sobre o Código de Etica, ressaltando que esse treinamento deveria ser
feio por meio do escritório contratado pra elaboração do Código. Tal

Fl:!x 1: Aüüi n ::
nrnvidências recém al i-- J .rmações.que tínhamos a prestar, destacando o fato de que a implementação das
inclusive pelo teor dos ofícios citados. eiiberação final por parte da diretoria, conforme se constata,
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Por ülm, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se dizerem necessários, bem como
permanecemos abertos à recomendações que venham acrescentar valor aos trabalhos desenvolvidos por
essa Comissão de Etica."

COMISSÃO DE EI.EGIBH,IDADE (CI 03/2019)

E=H:Htll=.SH ;X r :ll líH!;=
COMISSÃO DE PAD (C.1 . 02/2019)

"Com cordiais cumprimentos, eln resposta às CI's 050/2019 e 56/2019 AUDIN, presto as seguintes
esclarecimentos:

Em relação a RD/PRESA/1 0/201 8 -- Institui a Comissão Permanente:

IE: ll;HH l::l :Hl;il u :l n

recebemos essa pasta.

h$;i RH$HÜFÉ FlilHHB,Ú:l#Elll.:;lTli=l
caderno de protocolo.

Com relação a sindicância 02/2018 estava aos cuidados da
RD/14/2018 .

Comissão Especial instituída pela



Situação dos processos ano 201 9: Não chegou nenhuma denúncia para abertura de Sindicância e Processo
Administrativo até o presente momento.

ANÁLISE DA AUDIN

Quanto à Comissão Ética

Os membros efetivos da Comissão foram todos capacitados excito os suplentes, a comissão se manifestou
através de Ofício a Presidência, mas ainda não obteve resposta;
O treinamento do corpo funcional da Ceasamínas, sobre o teor do Código de Conduta, Etica já foi
solicitado pela comissão ao Diretor Presidente e ainda não recebeu resposta.
Situação: Pendente

Quanto a Comissão de Elegibilidade
Reiteramos sobre o treinamento específico dos membros da referida Comissão para assegurar e aprimorar
sua atuação na área. O treinamento apresentado pela comissão que será rea]izado em 31/]0/19, pela
FIPECAFI, tratará de assuntos pertinentes ao Comitê de Auditoria Estatutária. '
Situação: Pendente

Quanto à Comissão de PAD:

Recomendamos que seja designado formalmente um responsável para inserir as informações no Sistema
CGU-PJ, assim como sda normatizado todo trâmite interno da Comissão do Processo Administrativo de
Apuração de Responsabi[idade - ])AAR de contratados e ]icitantes pela Ceasaminas finalizando com a
inserção das informações no sistema CGU-PJ;
Reiteramos que as informações referentes aos processos administrativos sejam atualizadas no sistema

Reiteramos que deve ser providenciado pelo DEREM mediante autorização da Diretoria o treinamento
dos membros da Comissão de PAD e Comissão PIAR:
Status: Não Solucionada

8 Relatório de Auditoria N': 08-A/2019

Demonstrar as medidas tomadas no inquérito Civil Público MPMG -0702.15.00185-4 instaurado para

apurar suposta irregularidade na Cooperativa dos Produtores de HortigranHeiros.

Hl$TOl©CO

Em meados do ano 1991, o então Ministro da Agricultura Dr. Antânio Cabrera Mano Filho, objetivando
modernizar o mercado de hortigranleiro, idealizou a implantação, em várias cidades brasileiras, começan-
do por Uberlândia/MG, do sistema de comercialização eletrânica -- we///ng -, largamente utilizado na Eu-
ropa e Argentina.
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oara a construção de um pavilhão no referido local .

requisitos para a formalização do ülnanciamento do projeto.

Compete à Alta Administração adotar as providências necessárias, em face das determinações legais, para
evitar os f'aios inerentes ao risco do negócio.

Deverá ser instaurada a sindicância, para apuração dos fatos e responsabilidades, alertando aos prazos es-
tipulados para sua instauração, recursos, julgamento, entre outl'os não ocorrer prescrição ou invalidação
do processo.

MANIFESTAÇÃO DAÁREA

Despacho DEJUR de 11/11/19 na (=1058/2019 AUDIN

" Foi encaminhado ao DEJUR para conhecimento, o relatório de auditoria 08/2019. A AUDIN, por meio
da CI 055/2019, solicita que soam apresentadas as considerações jurídicas quanto aos apontamentos e

teses defensivas utilizadas no caso pela Ceasaminas.

}



Ao Êínal, do relatório recomenda que "deverá ser/ns/ai/z'ada cz sindicância, para apz/rczçâo dos .,#z/os e
'esponsabilidades, aventando dos pt'azos estipulados para sua instauração, recai'sos, julgamento, entre
)uh'os, não ocorrer prescrição ou invalidação do processo''
Quanto a essa recomendação, entendo, s.m.j., que a decisão por efetivamente implementá-la não compete
ao Departamento Jurídico, mas sim ao juízo discricionário da autoridade competente, qual sqa, o diretor
Presidente, tendo em vista tratar-se de matéria discip] mar.
Além dessas ponderações, não vislumbro necessidade de outras manifestações jurídicas.
E o parecer, s.m.j., o qual submeto à sua apreciação e análise."

ANÁLISE DA AUDIN

Analisando ci manjÍbstação acima, a Áuditoricí Interna pode ponderclr da mesma forma que
)epartamento Jul'ídico, no que faltge na instauração da sindicância, pai'a aptlração' dos lfàtos e
esponsabilidades, aventando aos prazos estipulados para sua instattT'ação, recursos, jtltgamenío, entre
)litros, não ocorrer' prescrição oti inxalidação do p70cesso.

$tat $: p'endente

9 Relatório de Auditoria N': 09A/2019

Recomendações

Nos procedimentos relatados nos itens 1.3 e 1.4, recomendamos examinar o assunto em face de não ter
sido dado os esclarecimentos necessários para a Auditoria, no que conceme os seguintes pontos:

a) Item 1.3 - Empresa Transsimão, esclarecer o motivo da interrupção dos pagamentos e a situaçãocontratualexistente; '' ' ' ' ""'--'

b) Item 1 .4 -- Pagamentos não conciliados em que o Razão apresenta pagamentos retidos

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA

Resposta SEPAG da CI/AUDIN N' 066/2019 Através do E-maia, recebido em ]6/01/2020

DE: SEPAG/DEFIN E-MAIL DE
PARA: AUDIN

Reformulação da resposta enviada para o Sanzio em 26/12/20]9, também, por pagamentos que
foram objeto do relatório e ocorreram no dia 30/12/2019.

CI AUDTN N' 066/2019 EMISSÃO 16/12/2019 SOLICITAÇÃO DE RESPOSTA

28

,©



Respondendo o ITEM 1 .4.1 , página 4 de 8. Letras a, b e c, segue a tabela abaixo, infol'mando as datas de
pagaílaentos com respectivos borderâs.

CONTA l FORNECEDOR l n'nt. Fiscal
DATA VALOR R$

VENC
data do borderâ

pagamento
)bservações

Copiadora Exata
:da1633

Copiadora Exata
tda
GS Elevadores
tda EPP

S Elevadores
tda EPP

Maseg Cons.Trem
s:g:lBblb9.!JB.9544

001377 14/t0/20t9lKS 72.85

001378

012546

012547

000043

27/09/20i9lKS llo,s4

Os valores provisionados para a COPIADORA EXALA, foram devolvidos pela SETAS, poi problemas no sistema
TOTVS, para valores retidos abaixo de R$ 1 0,00.

Os valores da empresa EGS ELEVADORES apresentaram pendências de documentação e foram liberados após a
solução das mesmas

A empresa Maseg Cona.Trem. e Seg. Trabalho Ltda.. foi quitada conforme acima e mediante a apresentação dos
documentos pendentes.

Com relação ao ITEM 1.3, página 7 de 8, não foi pago por falta de certidões negativas não regularizadas pela
empresa e encontra-se com demanda judicial sob o núncio 5021491-68.2018.8.13.0079, na 2' Vara Cível da
Comarca de Contagem MG, confonlae documentos anexos-

Em se tratando da tabela, página 5 de 8, ITEM ].6 -- Regularização de Contratos, favor corrigir as vlgencias
contratuais que divergem dos controles do SEPAG -- Setor de Pagamentos:

Contrato Número:
Contrato 01 /20] 5
Contrato 12/2015

Contrato 52/201 5

Contratada Vencimento
1 8/01/2020
14/04/2020

06/09/2020

Atenciosamente,

Valter Vagner da #'omseca l Gerente da Seção
Seção de Contas a Pagar
Telefone: +55 31 3399-2066

uww.ceasaminas.com.br
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ANALISE DAAUD}N

]. Recomendações da C{/.AIJDIN N' 066/201g

O Setor competente não esclareceu, no momento da solicitação. as condições dos pagamentos pendentes:
constatou-se nas análises realizadas pela Auditoria que havia pagamentos sem conciliação, entretanto,
veríHcou-se na resposta .atual da SEPAG que os pagamentos foram realizados posteriormente com as suas
justiHcativas, portanto, diante da avaliação da AUDIN, considera-se resolvido (ITEM 1 .4).

STATUS: SOLUCIONADO

2. De acordo com a resposta da área, empresa encontra-se em demanda .judicial com a CeasaMinas, sob
processo número 502149]-68.2018.8.13.0079, na 2' Vara Cível da Cotnarca de Contagem MG, conforJne
documentos em poder do setor competente (ITEM 1.3). "''' " '-'

STATUS: PENDENTE

3. Reportando à tabela ].6, todos os contratos terão seus vencimentos em 2020, qtle divergiram das
informações da SEPAG; verificou-se a seguinte situação: ' ' "'" "'

a) Contrato n' 0 1/2015 - Conservo Serviços Gerais Lida, consideramos a data da assinatura do contrato:
oportunamente, informamos que este contrato foi prorrogado por mais 12 (doze) meses a partir a do 25'

b). Contrato n' 12/2015 - Tecnoserver Infosoluções EIRELI ME, foi considerado o prazo do contrato
original na prorrogação dos 12 meses; '

c).Contrato n 52/2015 - Plantio Serviços de Vigilância Ltda. considerou-se a data do 16' aditivo que
estipulou, na ressalva da prorrogação, 05 de agosto de 2020. prazo final do

-l 'Ab'

contrato adicionado de 12
(doze meses) para completar 72 (setenta e dois meses) de acordo com artigo 57 da lei 8.666/93.

Em face destas ponderações, no entendimento da auditoria, o setor competente deve revisar tais datas e
coloca-las de acordo cona o início do contrato original.

STATUS: SOLUCIONADO

Relatório de Auditoria N': 10A/20:1 9

RECOMENDAÇÕES GERAIS

] .Fazer um estudo para adequação da escala de trabalho dos Gerentes das unidades com a jornada flexível
e dos demais funcionários como medida de redução de horas extras. ' "' -'''--- --v---"'
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2.Fazer uma consulta ao Departamento Jurídico sobre a RD/PRESI/025/2019. no sentido de esclarecer se
RD pode alterar cláusula de Plano de Cargos Comissionados registrado no Ministério do Trabalho.

3.Fazer um estudo da possibilidade dos motoristas trabalharem eln escala. para reduzir as horas extras.

M.ANIFESTAÇÃ0 DAÁltEA

CI ll' 015/2020 De: DEREM para: AUDIN - de 1 1/01/2020

=Ef:;i=,:;;=::'=:,=.1::':=;:: : ::í:;':==i:.::=E=,:=z==;.:=:
o seguinte:

11 Xl:Ü l:U :lEIa::l: :f;=:.:'::
Atenciosamente,

Departamento de Gestão de Pessoas

ANJiLISE DA AUDIN

Considerando a resposta anexa do Departamento de Recursos Humanos através da CI. 15/2020:

l .Prev são do estudo para primeiro trimestre de 2020;dministradores desta Estatal e Comitê de Auditoria

3.Informa que irá levar demanda ao DEPAD.

Todas as recomendações estão em andamento para regularização das situações, portanto encontra-se

$=:1:1=u.l=;:::a e ao COAUD os documentos/estudos referentes às referidas
responsáveis pela execução.

Situação: Pendente



Renal:ópio de Auditoria N' llA/2019

liECOMENDAÇÕES GERAIS

1 5) Observar as cláusulas contratuais em todos os seus aspectos, principalmente sobre a mão de obra
é utilizada é de responsabilidade dos Fiscais de Contrato.

16)Recomendamos a regularização dos ftlncionários Terceirizados cedidos para o InstitutoCeasaMinas.

17)Recomendamos que o Fiscal do Contrato das Recepcionistas que apure os valores pagos
indevidamente e deduza nas próximas natura ou na Conta Vinculada.

] 8) Recomendamos que todos os ftlncíonários terceirizados registrem as suas presenças através de
relógios eletrânicos de ponto biométríco.

M.Anil'ESTAÇÃO DA Alma

CI n' 024/2020 De: DEREM para: AUDIN - de 22/01/2020

Prezados,

Considerando a solicitação da C1067/2019 -- Audin, ref'erente ao Relatório de Auditoria n'11/2019.
que solicita apresentação de apontamentos e considerações do relatório e com fulcro na finalidade e
esclarecendo que este departamento não é demandante de nenhum dos serviços contratados,
miormamos o seguinte:

] . Apontamentos dos itens, 2.2 do relatório temos as seguintes considerações:
a) O Gerente da senão de Logística de Mercado Interno atesta o serviço de orientador de Tráfego

Recepcionista pejo fato de serem atividades que estão no âmbito de competência da seção consome
Regimento Interno. A afirmação de que a recepcionista não executa nenhum trabalho pam a
CeasaMinas é estranha e deve ser reavaliada, pois a recepcionista presta serviço em ediílíciosediado

nesta empresa através de empresa contratada pela CeasaMinas, todavia se após a reavaliação ainda
entender que nenhum serviço é .prestado ' para esta Estatal, apuraremos os valores pagos
indevidamente. Quanto a assinatura das folhas de presença o processo será revisado e corrigido junto
ao DEPOP/SELOG. Referente a aflmtação de que a recepcionista trabalha para duas empresas o
processo será encamirüado ao DEPOP/SELOG para esclarecimentos. ' '
b) O gestor do departamento administrativo atesta a nota fiscal pelo fato do serviço, em nossa

opinião, ser de caráter administrativo e ser o responsável pelo controle do expediente. "- ---'
CJ u sr. Klcarclo Carnaval é quem tem atestado as notas fiscais, pois em nossa opinião é quem tem
acompanhado a execução efêtiva dos serviços e cumpre a finalidade de fiscalizar, todavia podemos ao
Gerente da Agroqualidade que passe a atestar os serviços. '--'' ''-- ' '- I'

li {: i;E EHX$:Çl:Bj.v==
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atender a demanda.

lã"Hlil' ll HIXli:;l;i:R: :Hll:l:E
nenlaum

necessitam de manifestações da Diretoria portanto, encamirülaremos o
armamento para encaminllamentos.

Atenciosamente,
Departamento de Gestão de Pessoas

ANÁLISE DA AUDIN

Considerando a resposta anexa do Departamento de Recursos Humanos através da CI. 24/2020:

ÓI'gãos Htscalizadores externos.

Situação: Pendente
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12 R.elatário de .Auditoria N': 12/2019

RECOMENDAÇÕES

Recomendamos que a Midiamix sda notificada de imediato a cumprir com o contrato e dar garantia de
estabilidade e segurança das instalações. ' ' ' " " '

MANIFESTAÇÃO DA ÁliEA
a) CT de: l)ECOM para: AUDIN n'076/2019 de 30/12/2019

Prezado Gestor,

Em atendimento à correspondência interna 070/201 9, elaborada pela Auditoria, venho respeitosamente
informar a V.Sa. a resposta solicitada. ' ' ''' ' ''''

Segue cópia .da correspondência Interna 072/2019 em que solicito despacho do senhor chefe de gabinete
da presidência para atender a recomendação da auditoria para que a empresa Midiamix seta not Hcada a
cumprir o contrato e dar garantia de estabilidade e segurança das instalações. '

A solicitaçaodee. notlflicação foi encaminhada ao Departamento Jurídico em conespondêncía intima
02/01/2020 a 01/02/2020 otnpalulacta pelo gestor substituto que ocupará o cargo no período de
Atenciosamente.

b) CI de: DECOM para: GABAM n'072/2] 9 de 24/12/2019
Prezado Chefe de Gabinete da Presidência.

Segue cópia.do Relatório de Auditoria n'0] 2/20] 9 cm que ratiülco recomendação para que a Midiamix
sqa notlucacla a cumprir com o contrato: ' '

1. Dar garantia de estabilidade e segurança das instalações em engenhos de nljbjicidadc destin'H
exploração publicitária localizados na CeasaMinas. ''' -' ''--'-' ""auv- a

2. Providenciar documentação necessária para a realização dos trabalhos com segurança nas estrutllras
(totens, testeiras dos pavilhões, painel eletrõnico de led, ftonts-ligas e pórticos) ' ' '"'"

AléJn disso, o referido relatório em anal ise ao despacllo do Diretor de Administração e Finanças conclui
que se deve cumprir com o que foi deliberado tanto pela Direx, quanto pelo Consad. '' '---'-'

O Depactamento de Engerülaria não poderia retirar as placas com anúncios que estão nas platibandas, pois
contrato. nana o responsável peia instalação, troca e retirada da publicidade nas testeiras, conforme

A Midiamix tem/a co0cessão do uso das áreas para a exploração publicitária confirmada em sentença
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TX. .Análise consolidada do programa de gestão e melhoria da qualidade -- PGMQ.

h4odelo de Capacidade de Auditoria Intima (IA-CM), do Instituto dos Auditores Intemos (lIA),
nos termos da Portaria CGU n' 777, de 1 8 de f'evereiro de 2019.

A (unidade) somente deve declarar conformidade com os preceitos da IN SFC/CGU n' 3, de 9 de
junho de 20 ] 7, e com normas internacionais que regulamentam a prática proütssional de auditora interna
quando os resultados do PGMQ sustentarem essa afirmação.

curso mas também obtiveram uma resposta negativa

De: Claudia Santos
Para: Marcus Carneiro
Cc: Luly Lama, Danielle;
Boa tarde Marcusl

desta capacitaçao junto as empresas públicas, em nível nacional.

Ressalto que continuamos na busca de treinamento para equipe da AUDIN.
Nos disponibilizámos para o que se ülzer necessário.
Atenciosamente,

Cláudia Santos l Assistente Social
Dereh - Departamento de Gestão de Pessoas
Telefone: +55 31 3399-3462
www.ceasaminas.com.br

É o que temos a informar,

Atenciosamente

Marcas Vinil;w''"'# nes Carneiro
Gestor da Auditoria Interno
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VIIII. Quadro demonstrativo dos benefícios financeiros e não financeiros decorremg:es

da atuação da unidade de auditoria interna ao longo do exercício por classe de
beneficio;

Benefícios não financeiros

Constituição de coinitês, comissões e documentos normativos que visam se adequar à Lei 13.303/] 6 e ao
Decreto 8.945/16, as quais buscam implementar nas empresas estatais as melhores práticas de mercado e
maior nível de excelência em governança corporativa, conforme verificado através das Resoluções do
consellao dc administração abaixo:

RCONSAD/PRESA/2/20] 9 APROVAR o Código de Conduta, Etica e Integridade das Centrais de Abas
tecimento de Minas Gerais S.A. - CeasaMinas

RCONSAD/PRES1/3/20] 9 - APROVAR as Políticas de Transações com Partes Relacionadas das Centrais
de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CeasaMinas

RC ONSAD/PRESI/4/2019 - APROVAR as Políticas de Divulgação de Informações Relevantes das Cen
orais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CeasaMinas

RCONSAD/PRESI/5/20] 9 - APROVAR o Manual de Auditoria interna - Gestão de Recomendações da
Auditoria Interna das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - Cea-
saMinas

RCONSAD/PRESA/6/2019 . Nomear os membros do Comitê de Elegibilidade nos ternos do artigo do ar-
tigo 21 do Decreto Regulamentador 8.945 de 27 de dezembro de 2016 e Capí
fulo 8 do Estatuto Social das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A

CeasaMinas

RCONSAD/PRESI/6/2019 APROVAR o Manual de Etica da Auditoria Inte].na das Centrais de Abastece
mento de Minas Gerais S.A. - CeasaMinas.

RCONSAD/PRESA/7/2019 - APROVAR o Regimento Interno do Conselho de Administração das Cen
traia de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CeasaMínas.

RCONSAD/PRESI/8/201 9 - APROVAR o Plano Anual de Capacitação
mento de Minas Gerais S.A. - CeasaMinas.

2019 das Cei:ttrais de Abastece
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VII.2 Planejamento de ações referentes ao IGSEST -

Foi encaminhado ao Conselho de Administração da CeasaMinas OF/PRESA/142/2019 de 22 de agosto de
2019, contendo cronograma de implementação da Lei 13.303/1 6.

Item Asstmto Departamento Previsão de Previsão de
TérminoInicio

01/07/2019 30/10/2019

Observações

Criação de área de
conformidade e
gerenciamento de
Risco

Diretoria
Executiva

A Diretoria Executiva
deliberará sobre o assunto para
posterior encaminhamento ao
CONSAD

HhS::ETEjh.R L'T .#":...;.â,=m:E
"Art. l ' Nas empresas estatais federais, serão nomeados e destituídos pelo Conselho de Administração e poderão
pennanecer no mesmo cargo pelo período máximo de três anos consecutivos os titulares máximos não
estatutários das seguintes áreas, se houver:
l Auditoria Interna;
11 - Compliance, conformidade e controle interno;
111 Gestão de Riscos;
ly Ouvidoria;e
V Corregedoria.'

Podemos veriütcar que a Auditoria Interna, o Compliance, conformidade e controle intimo e ainda Gestão
de Riscos, sao três setores completamente distintos que não se confundem.

Até o fei
Risco.

] lado a área de Conformidade e Gerenciamento de
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Uma grande variedade de objetivos, incluindo a eficiência e a eÊcácia das operações; a salvaguarda de
ativos; a conHiabilidade e a integridade dos processos de reporte; e a conformidade com leis,
regulamentos, políticas, procedimentos e contratos.

Todos os elementos da estrutura de gerenciamento de riscos e controle interno, que inclui: o ambiente de
controle interno; todos os elementos da estrutura de gerenciamento de riscos da organização (i.e.
identiHlcação de riscos, avaliação de riscos e resposta); informação e comunicação; e monitoramento.

A empresa como um todo, divisões, subsidiárias, unidades de operação e funções - incluindo os processos
do negócio, como vendas, produção, marketing, segurei:iça, funções voltadas para o cliente e operações -
assim como funções de suporte (ex., contabilidade de receita e despesas, recursos humanos, compras,
folha de pagamento, orçamentos, gestão de infraestrutura e ativos, inventário e tecnologia da informação).

Estabelecer uma atividade profissional de auditoria intima deveria ser um requisito de governança para
todas as organizações. Não é importante apenas para empresas de grande e médio porte, mas também
pode ser igualmente importante para negócios menores, já que eles podem enfrentar ambientes
igualmente complexos com uma estrutura organizacional menos formal e robusta para garantir a eficácia
de seus processos de governança e gerenciamento de riscos.

A auditoria interna contribui ativamente para a goven.Lança organizacional eficaz, desde que algumas
condições - que promovam sua independência e profissionalismo - sdain atendidas. A melhor prática é
estabelecer e manter uma função independente de auditoria interna, com uma equipe adequada e
competente, que inclua:

©

®

®

Atear de acordo com as normas internacionais reconhecidas para a prática de auditoria interna.
Reportar a um nível suficientemente alto na organização, de modo a cumprir com suas
respolasabilidades de forma independente.
Ter uma linha de reporte atava e eülcaz ao órgão de governança

COORDENANDO AS TRÊS LINHAS DE DEFESA

Já que cada organização é tnlica e situações especíHlcas variam, não há uma forma "certa" de coordenar as
Três Linhas de Defesa. Durante a divisão de responsabilidades especíHlcas e a coordenação entre funções
de gerenciamento de riscos, no entanto, pode ser útil tei em mente o papel inerente de cada grupo no
processo de gerenciamento de riscos.

I' Linha de Defesa

Proprietários / Gestores de Risco

Gerência Operacional

2' Linha de Defesa
Controle de Risco e Conformidade

Independência Limitada

Reporta Prijnariamente a Gerência

3' Linha de Defesa

.Avaliação de Riscos

Auditoria ]ntema

Maior independência

Reponta ao órgão de Governança
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©

© Uma função de controladoria que ]nonitore os riscos financeiros e questões de reporte financeiro.

riscos e dos controles internos.

A s responsabilidades dessas funções variam em sua natureza específica, mas podem.incluir: a.a
'" 'o''Apoiar as políticas de gestão, definir papéis e responsabilidades e cstãoeiccçi inçLab pa-a

implementação.
Fornecer estruturas de gerencíamento de riscos.
Identificar questões atuais e emergentes. . .

Alertar a gerênc a operacional para questões emergentes e para as mudanças no cenário

=l;;;B;ã::::==:T=':=::a:==ecisão e a integridade do reporte, a
na de deficiências.

©

©

®

®

@

©

®

©

3' LINHA ])E DEFESA: AUDITORIA INTERNA

cobre
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I' LINHA DE DEFESA: GESTÃO OPERACIONAL

O modelo de Três Liiüas de Defesa diferencia três grupos (ou linhas) envolvidos no gerenciamento eficaz
de riscos:

a Funções que gerenciam e têm propriedade sobre riscos
8 Funções que supervisionam riscos.
a Funções que comecem avaliações independentes.

Colmo primeira linha de defesa, os gerentes operacionais gerettciam os riscos e têm propriedade sobre
eles. Eles também são os responsáveis por implementar as ações corretivas para resolver deficiências em
processos e controles.

A gerência operacional é responsável por manter controles intemos eficazes e por conduzir procedimentos
de riscos e controle diariamente. A gerência operacional identifica, avalia, controla e mitiga os riscos,
guiando o desenvolvimento e a implementação de políticas e procedimentos intemos e garantindo que as
atividades estejam de acordo com as metas e objetivos. Por meio de uma estrutura de responsabilidades
em cascata, os gerentes do nível médio desenvolvem e implementain procedimentos detalllados que
servem como controles e supervisionam a execução, por parte de seus funcionários, desses
procedimentos.

A gerência operaciona] serve naturalmente como a primeira linha de defesa, porque os controles são
desenvolvidos como sistemas e processos sob sua orientação de gestão operaciona]. Deve ]laver controles
de gestão e de supervisão adequados em prática, para garantir a conformidade e para enfatizar colapsos de
controle, processos inadequados e eventos inesperados.

2' LINHA DE DEFESA: FUNÇOES DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E
CONFORMIDADE

Em uin inundo perfeito, apei:tas uma linlla de defesa talvez fosse necessária para garantir o gerenciamento
eülcaz dos riscos. No mundo real, no entanto, uma única linha de defesa pode, muitas vezes, se provar
inadequada. A gerência estabelece diversas funções de gerenciamento de riscos e conformidade para
ajudar a desenvolver e/ou monitoras os controles da primeira linha de defesa. As funções específicas vão
variar entre organizações e indústrias, mas funções típicas dessa segunda linha de def'esa incluem:

© Urna Mação (e/ou colnitê) de gerenciamento de riscos que facilite e inorütore a implementação de
práticas eficazes de gerenciamento de riscos por parte da gerência operacional e auxilie os
proprietários dos riscos a deHlnir a meta de exposição ao risco e a reportar adequadamente
informações relacionadas a riscos em toda a organização.
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Jeans Lau Assim da Matta Machado

Ações de Clapacitação

Curso Gestão de Riscos -- Fundação Jogo Pinheiro

Modalidade

Presencial 19,24,26/09
01/10 05/] 1

1 8 e 19 Nov/1 9
imitações e ContratosCurso "Lei das Estatais: Lei N' 13.303/2016 L com Foco em

de acordo com o Regulamento da CeasaMinas e
Obras e Serviços de Engenharia"

Curso Governança Corporativa e Compliance - Arte i Cor upção
Total de horas

Presencial

Presencial 03/04

Cardos Cássio de À.breu l)omingues

Ações de Capacitação
2' Reunião de Corregedorias do SISCOR

Curso Gestão de Riscos -- Fundação Jogo Pinjleiro

Modalidade
Presencial

Presencial

11/09

19,24,26/09
01/10 05/] 1

Total de horas

Vlllt. Análise consolidada acerca do nível de maturação dos processos de governança,
de gerenciamento de risco e de controles internos do órgão ou da entidade, com base
mos l:rabalhos realizados;

VII.l Declaração de Posicionamento do lIA: . . . ..-,--- . a np n-a' ae E CONTROI.E.S
AS TREM ].INHAS DE DEFESA NO GERENCIAixilKn l u bi« IL.,AL UL nio---..''' -' -,-..'' - x
JANEIRO 2013

organização.
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quanl:ítativo de auditores capacitados, carga horária e tema;

Relação de Curso 2019.
Marcus Vinicius D G Carneiro

Ações deClapacitação Modalidade Data líoras
10' Forum Brasileiro da Atividade de Auditoria Interna Presencial 16e170ut/19 16
Governamental

Efczpa /. Segzz/'onça e/ z ,4z/d/faria, do curso .,4udí/o/'/a .Baseada e/m A Distância Conclusão

E/apa /7. R/sco enz ,4adí/o/'ía, do curso ,4zzd//o/-/a ,Baseada e/zz R;sco A Distância Conclusão
21 JuiV1 9

2' Reunião de Corregedorias do SISCOR Presencial 11/09

Curso Gestão de Riscos Fundação João Pinheiro Presencial 1 9.24.26/09
01/1 0 05/1 1

Curso "Lei das Estatais: Lei N' ]3.303/2016 Licitações e Contratos Presencial 18 e 19Nov/l
de acordo com o Regulamento da CeasaMinas e com Foco em
C)liras e Serviços de Engenharia"

CursoGovenlançaCorpot'ativaeCompliance--AntiCorrupção Presencial 03/04 6
Curso Coinitê deAuditoria - Faculdade FIPECAFI Presencial 31/10 e 01/1 1 8

Total de horas 114

com a indicação d©

9

20

Q

José Cupertino Peneira Filho

Ações de Capacitação l Modalidade Data
10' Fórum Brasileiro da Atividade de Auditoria Interna Presencial 16e170ut/19
Governamental

Etapa /. .Sé?gz//'onça e/n ,4ud/faria, do curso ..4ud//o/'ía Bczseada e/7? A Distância Conclusão

Etapa /7. Risco e/7z ..4z/d;ror/a, do curso ,4ud//or/a ,Baseada e/7z R/sco A Distância Conclusão
1 2 Nov/1 9

Curso Gestão de Riscos -- Fundação Jogo Pinheiro Presencial 1 9,24.26/09
01/] 0 05/1 1

Curso Comitê de Auditoria - Faculdade FIPECAF] Presencial 3]/1 0 e 01/1 1

Total de horas
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Posicionamento da CGU em 05/07/2019: Reiteração

Reitera-se o pedido de manifestação da gestão no tocante à constatação supra.

Bitllteil'o púl ligo é dcl sita conta

4 Recomendações Relatório da CGU

www. portaldatransparencia. gov.

Ordem de Serviço: 201901034 de 06 de agosto de 20] 9

Recomendações:

H=:Ü=KS=n=;:Urna:H='''
orçamentária.

Achado n' 2 presa Agregar as sanções.previstas no Contrato n'62/20 17, pela inexecução contratual e
danos causados no entreposto de Uberlândía.
Achados n' 3

V. Descrição de gatos relevantes que impactaram positiva e negativamente nos
recursos e ma organização da unidade de auditoria interna e na realização das
ardil:terias.

Lembramos que este ano tivemos atrasos com relação a dois eventos

O PAINT/201 9rovaaarova PAINT/20] 9CONSAD n'257 em 25 de janeiro de 2019, sendo que a ata só foi
assinada no mês seguinte.

2) Alteração no fluxo de movimentação dos relatórios . .. ''-'~'-"a â «..
O fluxo (ie ]-movimentação dos relatórios foi modificado duas vezes, a pecnao uo \-L.'iq o"."'.

a) A primeira vez quando da aprovação do Manual de Auditoria Interna, quando os relatórios passaram a
ser encaminhados a Presidência sem passar pelas áreas correspondentes, onde as respostas aos
apontamentos seriam realizadas pela Direx.

T:;i'' "l$1:.111;: dliiil:l r :'Ã.=':=t:.;=T:=EU .!"=,:.H';J:
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Aprovação pelo Comitê de Elegibilidade para o cargo de Diretor-Presidente da CeasaMinas de candidato sem
a connirlnação de atendimento dos requisitos estabelecidos em lei.

Recomendação 18101i4

Capacitar o Comité de Elegibilidade de forma que sejam cumpridos os procedimejltos inerentes à carreta corldução de suas competências

MoniÊo!'ando 04/08/2019

Último histórico

Posicionamento da CGU em 05/07/2019: Reiteração

Reitera-se o pedido de manifestação da gestão no tocante à constatação supra

Documento de Origem
Ordem de Serviço

201801640
Centrais de Abastecílnento de MG - CEASAMlINAS

Relatório
201 801640

©: PDG 201 7

NTunicípío/U#'
Brasília/DF

Constatação l&

Relacionamettto entre CEASAMINAS e o Mercado Livre do Produtor (MLP)

Dinheii'o público é da süa corta ww w. poi" taldatra nspüreitcia. gov.

Recomendação 182597

Elaborar planqanlento da unidade, pelo menos para os próximos cinco exercícios, em que soam detailladas as principais projeções/expectativas da
Ceava-MG relacionadas ao campo Hnanceiro da companjiia, infon]]ando, ]lo mínimo: (i) previsão de investi alentos necessários: (ii) expectativa de
evolução das. receitas; (iii) estínlativa de aumeillo/redução de custos e despesas; (iv) proJeção de resultado contábil: (v) além dos principais eventos de
risco que podeill impactar no alcance das metas previstas; entre outros elelllentos que a gestão entellder relevantes

Momitorando 04/08/2Q19

Último Histórico

Posicionamento da CGU em 05/07/2019: Reiteração

Reitera-se o pedido de manifestação da gestão no tocante à constatação supra
Constatação 4:

Ausência de registro do custo dos serviços na Demonstração do Resultado do Exercício

Recomendação 182598

Ap].esCUtar relatório conclusivo a respeito da deliberação do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal sobre a adequação da contabilização dos
custos relacionados às atividades Cessa Minas

Moníã:orando Q4/08/20Í 9

Último Histórico
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saúde de dos funcionários Carlos Cássio de Abriu Domingues e Arlene barrou Vilela, estamos
solicitamos prorrogação de prazo mais 35 (trinta e cinco) dias

Salientamos que já provocámos diversas áreas para responderem os apontamentos da CGU/MG.

O Funcionário Carlos Cássio de Abrem Domingues já voltou trabalhar normalmente deste o dia
l0/04/20] 9

Município/UF
Contagem/MG

Comstataç ãl1 2:11.:2a

Comprovação in empestava do cumprimento dos requisitos necessários para o exercício do cargo de Diretor-
Presidente na CeasaMinas.

Recomend8çãl! .!811111.b

i::EHH;HUITili:E li$11ãGIH::l::l;ã:-ÍilHáll :: nJ ::=:='=Ê.:::""

Mlonitoran119
04/08/2019

EJltímo }listórico

Posicionamento da CGU em 05/07/2019: Reiteração

Reitera-se o pedido de manifestação da gestão no tocante à constatação supra.

Dinheiro público é da süa conta
w vw.portaldatransparencia.gov.

Manifestação do Gestor em 1]/04/2019: Solicitação de prorrogação de

==tuun:=?J:J:=:un=n;'Ji:=: n:ç,:= ::=H*; -'
solicitamos p] orrogação de prazo mais 35 (trinta e cinco) dias.

Salientamos que já provocaínos diversas áreas para responderem os apontamentos da CGU/MG.

O Funcionário Cardos Cássio de Abriu Domingues já voltou trabalhar normalmente deste o dia
1 0/04/20 ] 9

cQnslalaçãe.21.3
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Posicionamento da CGU em 05/07/2019: Reiteração

Reitera-se o pedido de manifestação da gestão no tocante à constatação supra.
]!çcomendacão ]80700:

Implementar uma política de gestão de riscos, com vistas a dar cumprimento ao estabelecido no artigo 9' da Lei n' 13.303/2016, seguindo os princípios e
as diretrizes do Capíüilo 111 da Instrução Normativa Coi\junta MPOG/CGU n' 1, de l0/05/2016.

)4e!!ile!.a!!de 04/08/2019

Último Histórico

Posicionamento da CGU em 05/07/20]9: Reiteração

Reitera-se o pedido de manifestação da gestão no tocante à constatação supra.
Recomendação ]8070] :

Elaborar planos anuais de capacitação e educação continuada direcionados aos empregados que abordei temas tais como ética. integridade. gestão de
riscos, bem como outros que a enlidadejulgar pertinentes, e promover a realização das capacitações ou treinamentos plane.lados.

Ble!!i!!!!.a!!!b 04/08/2019

Último }listórico

Posicionamento da CGU em 05/07/201 9: Reiteração

Reitera-se o pedido de manifestação da gestão no tocante à constatação supra.

Dinheiro público é da sua conta ww w. poi' taldatraitspclreltcin. go v.

Constatação 2.] .2.].:

Fragilidades nas rotinas para abordagem das recomendações da CGU

Becomexldação li 80702:

Elaborar normativo que estabeleça rotinas de atendimento às recomendações dos Orgãos de Console. promovendo a integração das diversas instâncias da
Ceasaminas, com estabelecimento de prazos e responsabilidades, bem como a ampla divulgação. tendo em vista a eficiente resolutividade das demandas
apresentadas.

])!e!!i!!!ral11b 04/08/2019

Último }-histórico

Posicionamento da CGU em 05/07/201 9: Reiteração

Reitera-se o pedido de manifestação da gestão no tocante à constatação supra.

Manifestação do Gestor em 1]/04/20]9: Solicitação de prorrogação de

Considerando as alterações de lançamento dc informações do Sistema Monitor c os problemas de
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201801082

mação: il2g.2Ç111Z

20180] 082 Contagem/MG
tEASAMiNAS

const8tglçã!!JJ:!.:L;
Ausência de planejamento estratégico e de indicadores de gestão.

Elaborar plandaillento estratégico plurianual para a Ceasaminas.

IWonitora!!!!g 04/0S/2019

Ultimo Histórico

Posicionamento da CIGU em 05/07/2019: Reiteração

H:Ei: IHI Fn :::::: r;n:::'
Mlanifestação do Gestor em 08/05/2019: Encaminhamento de

OFÍCIO DA CGtJ/MG FOI APROVADO CONFORME OFÍCIO DA CGU/MG JAFOI
/X;iibVAi;Ó. VIDE OFÍCIO E PAINT EM ANEXO.

Elaborar indicadores de gestão, considerando-se sua essencialidade ao planeamento das organizações públicas para atendimento aos püncípios
constitucionais de eficiência e finalidade

Monitora!!119

Ultimo Histórico

Posicionamento da CGU em 05/07/20]9: Reiteração

Reitera-se o pedido de manifestação da gestão no tocante à constatação supra.

04/08/2019

Dinheiro público é da sua conta Gim:i;Õiinldati' ansparencia. gov.

con;Üã11ãe.2J:!L
Fragilidades no sistema de controles lutei'nos.

Recomçl1114çã!! !81}699:
Avaliar a conveniência e oporEnnidade de implementar, mediante normativo específico, uma política de controles internos.

W-itoraa®Q44Ha90
Ultimo llistórico
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Considerando as alterações de lançamento de informações do Sistema Monitor e os problemas de
saúde de dos funcionários Carlos Cássio de Abriu Domingues e Arlene barras Vitela, estamos
solicitamos prorrogação de prazo mais 35 (trinta e cinco) dias.

Salielltamos que já provocámos diversas áreas para responderem os apontamentos da CGU/MG

O Funcionário Carlos Cássio de Abriu Domingues já voltou trabalhar normalmente deste o dia
l0/04/201 9

l)ocumento de Origem
Ordem de Serviço

2017019] 0

ío da Inü'aestrutura Operacional

Relatório
201 70191 0

ação: Manutenção e .A.dequa

Município/UF
Belo Horizonte/MG

Constatação [.1.].1.:
Relatório de integridade registrado em "Papéis de Traballlos Gerais"

Recomendação 178942

Recomenda-se a elaboração de um Plano de Ação, definindo medidas e providências para íiliplernentação ou melhoria do Programa/Medidas de
Integridade, estipulando prazos e responsáveis para cada atividade listada.

$Tg!!ile!.a!!tb 04/08/20i9

último Histórico

Posicionamento da CGU em 05/07/2019: Reiteração

Reitera-se o pedido de manifestação da gestão no tocante à constatação supra

Manifestação do Gestor.' em 11/04/2019: Solicitação de prorrogação de

l)inteiro público é da süa coitta ww w. poi' taldatraltsparettcia. go v.

Considerando as alterações de lançamento de infonnações do Sistema Monitor e os problemas de
saúde de dos funcionários Canos Cássio de Abriu Domingues e Arlene carros Vitela, estamos
solicitamos prorrogação de prazo mais 35 (trinta e cinco) dias.

Salientamos que já provocámos diversas áreas para responderem os apontaJnentos da CGU/MG

O Funcionário Carlos Cássio de Abreu Domingues já voltou trabalhar normalmente deste o dia
l0/04/2019

l)ocumento de Origem

Ordem de Serviço Município/UF
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O Funcionário Cardos Cássio de Abriu Domingues já voltou trabalhar normalmente deste o dia
l0/04/201 9

Remuneração ao concessionário desistente, sem que nenhum estudo comprobatório de viabilidade económica
tenha sido realizado.

Recomemd@çãl!:!6955&
Real azar estudo para verificação da viabilidade económica da anual sistemática de transferência de concessão, veriHcando a necessidade de suspender os
anuais processosaté que o estudo seja concluído

Momitor4111io(!4Z1}8/211119
Ultimo Histórico

Posicionamento da CGU em 05/07/2019: Reiteração

Reitera-se o pedido de manifestação da gestão no tocante à constatação supra.

Manifestação do Gestor em 11/04/2019: Solicitação de prorrogação de

==tu=:==?j:J==:nn'=n;':f:=: =::ç.ú= ::=H-: -'
solicitamos prorrogação de prazo mais 35 (trinta e cinco) dias

Salientamos que já provocámos diversas áreas para responderem os apontamentos da CGU/MG.

O Funcionário Carlos Cássio de Abriu Domingues já voltou trabalhar normalmente deste o dia
l0/04/2019

$i;;i;=Í;;Íi;ii;Íi;iiniü suü conta
www. po rtaldatransparettciü. go p.

Área objeto da concessão de uso pertence ao Estado de Minas Gerais e ainda não foi transmitida à União.

RecQugBd4çãg16956b
Adoçar gestões junto à Superintendência do Palrinlânio da União
localiza a Ceasaminas do estado de Minas Gerais para a União.

SPU e Estado de Minas Gerais para a conclusão da transferência do terreno o1lde se

04/08/2019

Ultimo Histórico

Posicionamento da CGU em 05/07/2019: Reiteração

Reitera-se o pedido de mania'estação da gestão no tocante à constatação supra.

Manifestação do Gestor em 11/04/2019: Solicitação de prorrogação de
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Ausência de registro no Sistema CGU-PAD de informações sobre procedimentos administrativos
disciplinares instaurados no âmbito da Ceasaminas.

Recomendação 169550

Cadastmr, no sistema CGU-PAD, os processos administrativos disciplinares e sindicâncias instaurados na Unidade observando o prazo de trinta dias, a
colüar da ocorrência do fato ou ato de que tratam, confbrlne Portaria CGU n' 1.043/2007

Monitorando 04/Q8/2019

(último Histórico

Posicionamento da CGU em 05/07/2019: Reiteração

Reitera-se o pedido de manifestação da gestão no tocante à constatação supra.

Manifestação do Gestor em 11/04/2019: Solicitação de prorrogação de

Considerando as alterações de lançamento de informações do Sistema Monitor e os problemas de
saúde de dos funcionários Calos Cássio de Abriu Domingues e Arlene barros Vileza, estamos
solicitamos prorrogação de prazo mais 35 (trinta e cinco) dias.

Salientamos que já provocámos diversas áreas para responderem os apontamentos da CGU/MG

O Funcionário Carlos Cássio de Abriu Domingues já voltou trabalhar normalmente deste o dia
] 0/04/2019

Recomendação lí69562

Rever a exigência do Regula:)lenço do Processo Administratil'o [)isciplinar quallto à necessidade do Presidente da Comissão Per111aneilte de Sindicância e
Processo Administrativo Disciplinar da Ceasaminas ser indicado pelo Diretor Presidente da Empresa, dentre os advogados concursados e/ou contratados
antes de 05. ] 0. 1 988, em atendimento ao princípio da igualdade

Morri(orando 04/08/20] 9

Último Histórico

Posicionamento da CGU em 05/07/2019: Reiteração

Reitera-se o pedido de manifestação da gestão no tocante à constatação supra

Dinheiro público é da süa conta www.portaldati'anspareitcia.gov.

Manifestação do Gestor em 11/04/20]9: Solicitação de prorrogação de

Considerando as a]terações de lançamento de informações do Sistema Monitor e os problemas de
saúde de dos funcionários Carlos Cássio de Abriu Domingues e Arlene barros Vitela. estamos
solicitamos prorrogação de prazo mais 35 (trinta e cinco) dias.

Salientamos que já provocámos diversas áreas para responderem os apontamentos da CGU/MG.
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Manifestação do Gestor em 11/04/2019: Solicitação de prorrogação de

Considerando as alterações de lançamento de infomtações do Sistema Monitor. e os problemas de
saúde de dos funcionários Cardos Cássio de Abriu Domingues e Arlene barros Vileza, estamos
solicitamos prorrogação de prazo mais 35 (trinta e cinco) dias

Salientamos que já provocámos diversas áreas para responderem os apontamentos da CGU/MG.

O Funcionário Cardos Cássio de Abriu Domíngues já voltou trabalhar normalmente deste o dia
l0/04/2019

ConstataçãÍLJ:1:2:21

Falta de incorporação ao património da Ceasaminas de todos os bens e equipamentos adquiridos com
recursos dos Contratos n' 36/2002 e 1 04/2010 para prospecção, adequação e bombeamento de água.

RecomendaçãlL17255%
Real azar levantamento de fados os imateriais e equipamentos utilizados para funcionamento do sistema de prospecção adequação e bombeamento de
água, ]egistrando os dados e inhrilaações em processo administrativo específico, com vistas à incorporação ao património da Ceasaminas.

MlonitoramdQ 04/08/2019

Ultimo Histórico

Posicionamento da CGU em 05/07/2019: Reiteração

Reitera-se o pedido de manifestação da gestão no tocante à constatação supra.

Manifestação do Gestor em 11/04/2019: Solicitação de prorrogação de

Considerando as alterações de lançamento de infomnações do Sistema Monitor e os problemas de
saúde de dos funcionários Carlos Cássio de Abriu Domingues e Arlene berros Vitela, estamos
solicitamos prorrogação de prazo mais 35 (trinta e cinco) dias-

Salientamos que já provocámos diversas áreas para responderem os apontamentos da CGU/MG.

O Funcionário Canos Cássio de Abreu Domingues já voltou trabalhar normalmente deste o dia
l0/04/201 9

coDsl4l4çãqJ:m
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Diitlteii'o público é da sua cottta ww\v. portaldatratt spareit cia. go v.

Documento de Origem
Ordem de Serviço

201504994
Relatório

201 504994
Município/EJF
Contagem/MG

rograma: Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais F'ederais

Constatação 1.1.2.1

Superestimativas dos valores mensais do "Bel:teíício Económico Verificado", erros e falta de deduções, no
período de Junho de 2006 a Setembro de 2015. ocasionaram pagamentos a maior no montante de
R$468.427,98.

Recomendação 17256]

Providenciar o ressarcimento e/ou a compensação do montaJlte de R$60.356,98 junto à Fundação Cefetminas e à empresa Esmo: em deconência da alta
de dedução de despesas realizadas pela Ceasaminas na vigência dos Contratos n' 36/2002 e 104/2010

Monitorando Q4/08/2019

(Jltimo Histórico

Posicionamento da CGU em 05/07/2019: Reiteração

Reitera-se o pedido de manifestação da gestão no tocante à constatação supra.

Manifestação do Gestor em ]1/04/20]9: Solicitação de prorrogação de

Considerando as alterações de lançamento de informações do Sistema Monitor e os problemas de
saúde de dos funcionários Cardos Cássio de Abriu Domingues e Arlene barros Vitela, estamos
solicitamos prorrogação de prazo mais 35 (trinta e cinco) dias.

Salientamos que já provocámos divet'sas áreas para responderem os apontamentos da CGU/MG

O Funcionário Cardos Cássio de Abriu Domingues já voltou traballlar normalmente deste o dia
1 0/04/201 9

l)ittlteiro público é (tü süa conta ww\p.l)oríaldatraltspareltcia. go v.

Recomendação ]'725613

Buscarjunto à Fundação Cefetminas e à elllpresa Esmo o ressarcimento e/ou a compensação do montante de R$408.07 1 ,00, em função de valores pagos a
maior durante a vigência dos Contratos n' 36/2002 e 104/2010.

Momitorando 04/08/20}9

Último l:histórico

Posicionamento da CGU em 05/07/2019: Reiteração

Reitera-se o pedido de manifestação da gestão no tocante à constatação supra
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Monitora!!!!g 04/08/2019

Ultimo Histórico

Posicionamento da CGU em 05/07/2019: Reiteração

Reitera-se o pedido de manifestação da gestão no tocante à constatação supra.

MlünÍíestação do Gestor em 11/04/2019: Solicitação de prorrogação de

Considerando as alterações de lançamento de informações do Sistema Monitor, e os problemas de
saúde de dos funcionários Carlos Cássio de Abriu Domingues e Arlene barcos Vitela, estamos
solicitamos prorrogação de prazo mais 35 (trinta e cinco) dias

Salientamos que já provocámos diversas áreas para responderem os apontamentos da CGU/MG.

O Funcionário Cardos Cássio de Abriu Domingues já voltou trabalhar normalmente deste o dia
l0/04/2019

Falta de normat zação sobre a metodologia utilizada pela CeasaMinas para preciíicação de suas áreas visando
a Concessão de Uso a particulares.

Recomendação!.!344©#
Normalizar e di\ ulgar a metodologia para premi fixação dos valores por m: das áreas da CEASAMINAS para realização de alteração societána e processa
licitatório de CCU

MomitoF411d9Q4ZQ8/2Q119
Ultimo WÍstÓI.'ico

Posicionamento da CGU em 05/07/2019: Reiteração

Reitera-se o pedido de manifestação da gestão no tocmte à constatação supra.

Manifestação do Gestor em 11/04/2019: Solicitação de prorrogação de

Considerando as alterações de lançamento de informações do Sistema Monitor e os problemas de
saúde de dos funcionários Carlos Cássio de Abriu Domingues e Arlene berros Vilela, estamos
solicitamos prorrogação de prazo mais 35 (trinta e cinco) dias.

Salientamos que já provocámos diversas áreas para responderem os apontamentos da CGU/MG.

O Funcionário Carlos Cássio de Abriu Domingues já voltou trabalhar normalmente deste o dia
l0/04/20 ] 9
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Encaminhar o presente relatório ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA para que esse apure os fàlos e as responsabili(jades pela
homologação e assinatura de Termos Aditivos de transfêrêílcia de concessão de uso a terceiros sem prévio certame licitatório. em desacordo com o edital
e contrato, favorecendo os concessionários já preseittes na CEASAMINAS e de modo menos vantajoso à Administração

Monitorando 04/08/2Q} 9

Último histórico

Posicionamento da CGU em 05/07/2019: Reiteração

Reitera-se o pedido de manifestação da gestão no tocante à constatação supra

Manifestação do Gestor em 11/04/2019: Solicitação de prorrogação de

Considerando as alterações de lançamento de informações do Sistema Monitor e os problemas de
saúde de dos funcionários Cardos Cássio de Abriu Domingues e Arlene barcos Vileza, estamos
solicitamos prorrogação de prazo mais 35 (trinta e cinco) dias.

Salientamos que já provocámos diversas áreas para responderem os apontamentos da CGU/MG

O Funcionário Carlos Cássio de Abreu Domingues
l0/04/201 9

já voltou trabalhar normalmente deste o dia

Recomendação 134397:
Adotar medidas administrativas pala regularizar todos os contratos que sofreram ti ansferência de concessão de uso a terceiros seno prévio certame
lic.jtatório, em desacordo com o edital e colltrato, favorecendo os concessionários já presentes da CeasaMiilas e de modo menos vantajoso à
Administração

MoniÉorando 04/08/20] 9

Último liEistórico

Posicionamento da CGU em 05/07/2019: Reiteração

Reitera-se o pedido de manifestação da gestão no tocante à constatação stlpra

Manifestação do Gestor em 11/04/2019: Solicitação de prorrogação de

Considerando as alterações de lançamento de informações do Sistema Monitor e os problemas de
saúde de dos ftlncionários Carlos Cássio de Abi'eu Domingues e Arlene berros Vileza, estatnos
solicitamos pl'orrogação de prazo mais 35 (trinta e cinco) dias.

Salientamos que já provocámos diversas áreas para responderem os apontamentos da CGU/MG

C) Funcionário Carlos Cássio de Abriu Doiningues
l0/04/2019

já voltou trabalhar normalmente deste o dia

l)ittlteii'o público é da sua conta www.portal(taxi'altsparencia. go v.
Rege!!!ç!!!!açãlL1:3439s
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Momitora11419
04/08/2019

Ultimo Histórico
I'osicionamemto da CGU em 05/07/2019: Reiteração

Reitera-se o pedido de mania'estação da gestão no tocante à constatação supra.

IWamiFestação do Gestor em 11/04/2019: Solicitação de prorrogação de

=tU=1=:=T.J:J=U:H=Un;' :==: n:T.E= ::==-; -'
solicitamos prorrogação de prazo mais 35 (trinta e cinco) dias.

Salientamos que já provocámos diversas áreas para responderem os apontamentos da CGU/MG.

O Funcionário Cardos Cássio de Abriu Domingues já voltou trabalhar normalmente deste o dia
1 0/04/2019

UilÇH::elB:i;;=:.=n:T::i;=31:;;.:;:H:aTl;:l
i:J:f:=:H.= :=.H=:=:=::f;::T- "'
sso licitatório.

MonitortlBllg 04/0S/20i2

Ultimo Histórico

Posicionamento da CGU em 05/07/2019: Reiteração

Reitera-se o pedido de manifestação da gestão no tocante à constatação supra.

Manifestação do Gestor em 11/04/2019: Solicitação de revisão da

ntu=n:=.s:Ju=:ü==gP:tt=: n:ç.E= ::==-; -'
solicitamos prorrogação de prazo mais 35 (trinta e cinco) dias.

Salientamos que já provocámos diversas áreas para responderem os apontamentos da CGU/MG.
Á .,.I'n.. t..h.Ih-r nnrmalHentc deste o dia

O Funcionário Cardos Cássio de Abrem Domingues
] 0/04/2019

já voltou trabalhar normalmente Gesto o aia

Di«h.}«, PÚtÜi':o é da st-a co*'ta
www portaldatransparencin. gov.
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Manifestação do Gestor em 1]/04/2019: Solicitação de prorrogação de

Considerando as alterações de lançamento de informações do Sistema Monitor e os problemas de
saúde de dos funcionários Carlos Cássio de Abreu Domingues e Arlene batTos Vitela, estamos
solicitamos prorrogação de prazo mais 35 (trinta e cinco) dias.

Salíentainos que já provocámos diversas áreas para responderem os apontamentos da CGU/MG

O Funcionário Cardos Cássio de Abriu Dolnillgues já voltou traballlar normalmente deste o dia
l0/04/2019

Constatação ].1.3.2

Deliberação da Diretoria Colegiada que resultou na flexibilização das regras de transferência da concessão de
uso sem prévia licitação entre concessionárias.

Alterar as RD/PREMI/34/1 2 e RD/PRESJ/44/1 2, de fortna a adequar o texto das Resoluções aos ditames legais e constitucionais

Momítorando 84/08/2@19

Último Histórico

Posicionamento da CGU em 05/07/2019: Reiteração

Reitera-se o pedido de manifestação da gestão no tocante à constatação supra.

Manifestação do Gestor em 11/04/20]9: Solicitação de prorrogação de

Considerando as alterações de lançamento de informações do Sistema Monitor e os problemas de
saúde de dos funcionários Cardos Cássio de Abriu ])omingues e Arlene barros Vitela, estamos
solicitamos prorrogação de prazo mais 35 (trinta e cinco) dias.

Salientamos que já provocámos diversas áreas para responderem os apontaJneiltos da CGU/MG

O Funcionário Carlos Cássío de Abriu Domingues já voltou trabalhar normalmente deste o dia
l0/04/2019

l)ittlteiro público é da sua conta ww w.portatdatranslJüreltcia. go v.

H ÉIHIF ilZ'=HSl:KEl:U:HIÜ':âU E:l'iBT l: :ll:::H I'l:=:'E'
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Ultimo ]Histórico

Posicionamento da CGU em 05/07/2019: Reiteração

Reitera-se o pedido de manifestação da gestão no tocante à constatação supra.

Mlamifestação do Gestor em 29/09/2017: Encaminhamento de

Esclarecemos que a gestão atual desta empresa não possui nenhuma informa-
processo, e aguardamos o julgamento final do Tribunal de Contas da União.
Reco!!!Ê!!!!açãlL13431Z&

ão a ac escentar neste

Apurar ] esponsabilidades pejo pagamento superíàturado do Contrato n' 1 8/201 1 decorrente da majoração do valor dos postos de trabalho e pelos erros na
acompanhamento de sala execução

Monitora!!119

Ultimo Histórico

posicionamento da CGU em 05/07/2019: Reiteração

Reitera-se o pedido de manifestação da gestão no tocante à constatação supra.

l@anifestação do Gestor em 11/04/2019: Solicitação de prorrogação de

]HH ETll :iHl: :n:l:Ê=::n""
Salientamos que já pro'.'ocamos diversas áreas para responderem os apontamentos da CGU/MG.

io Carlos Cássio de Abriu Domingues já voltou trabalha normalmente deste o dia

04/08/2019

C) Funcionári
l0/04/201 9

:i;iiiÜii:ini;iÊii;i« s- co«t«
www.PO rtaldatranspa rencta. go v.

A nresentar a doculllentação col ataria dao cosa .dos valores pagos a maior para a empresa Construtora e Dragagem Paraopeba, no âmbito do Contrata

Ultimo }listórico

Posicionamento da CGU em 05/07/2019: Reiteração
,4;d.. dP mnnifestacão da gestão no tocante à constatação supra.Reitera-se o perl

'>



Ultimo Histórico

Posicionamento da CGU em 05/07/201 9: Reiteração

Reitera-se o pedido de manifestação do gestão no tocante à constatação supra.

Manifestação do Gestor em 29/09/2017: Encaminhamento de

Encaminhámos documentação comprobatória que comprova o ressarcimento ao erário pela construtora e
Dragagem Paaopeba Ltda, dos valores relativos à Contribuição Social sobre o FGTS (Contrato

Apresentar docuillentação comprobatóiia que demonstre que os pagamentos do Contrato n' 1 8/20 1 1 : à época: eram coerentes caiu os preços de mercado.
Caso negativo, apurar responsabilidades: calcular o valor devido mês a mês durante toda a vigência contratual, e providenciar o ressarcimento ao Erário.

Monitorando 04/08/2Q] 9

Ultimo Histórico

Posicionamento da CGU em 05/07/20] 9: Reiteração

Reitera-se o pedido de manifestação da gestão no tocante à constatação supra.

l\llaniíestação do Gestor em 11/04/2019: Solicitação de prorrogação de

Considerando as alterações de lançamento de infonnações do Sistema Monitor e os problemas de
saúde de dos funcionários Cardos Cássio de Abriu Domingues e Arlene barros Vitela, estamos
solicitamos prorrogação de prazo anais 35 (trinta e cinco) dias.

Salientamos que já provocámos diversas áreas para responderem os apontamentos da CGU/MG

O Funcionário Cardos Cássio de Abriu Domingues já voltou trabalhar nonnalmente deste o dia
1 0/04/2019

l)iitheii'o público é da sua conta ww w. pol' tal(!ati' ansparelt cia. go v.

Constatação í.:1 .2.7

Superfaturalnento no Contrato n' 1 8/201 1 por maHoração do valor dos postos de trabalho

Calcular o valor pago nldevidalnente para todos os tercejrizados. mes a mês, durante toda a vigência c]o Coj]trato n' 1 8/20 1 ] , deconeilte da majoração da

]Wonitorando 114/(B/2 019
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Momiã:orando

Ultimo Histórico

posicionamento da CGtJ em 05/07/2019: Reiteração

Reitera-se o pedido de manifestação no tocante à constatação supra.

Manifestação do Gestor em 11/04/2019: Solicitação de prorrogação de

XTHil :URI H l: :n:l:i;::=""
os diversas áreas para responderem os apontamentos da CGU/MG.Salientamos que já pr.

O Funcionário Cardos Cássio de Abreu Doiningues já voltou traballlar normalmente deste o dia
1 0/04/2019

vogam

04/08/2(}19

Descumprinlento c e cláusula de garantia na execução dos Contratos n' 18/201 1 , 23/201 1 e 24/2011

Recome©íl4çã!!;1.3437b
Orientar fonlaalmeilte a área responsável c os fiscais de contrato para el:êtuar a cobrança da garantia no momelilo da assinatura do contrato.

04/08/2019
Mlonito].'aD$!g

Ultimo Histórico

Posicionamento da CGU em 05/07/2019: Reiteração

Reitera-se o pedido de manifestação do gestão no tocante à constatação supra.

ww w. portatdct transparenc ict. go v.

Manifestação do Gestor em 29/09/2017: Encaminhamento de

Foi elaborado pelo Departamento Jurídico a ser encaminhado a todos os setores e departamentos parecer
sobre a matéria em tela

Sobrepreço nas planirhas de preços da contratada no Pregão ] 2/2010 (Contrato 18/201 1) e na Concorrência
24/2012 (Contrato 55/2012).

liecomç!!114çãlL,1;:3437&
Providenciar o ressarcimento ao Erário do valor pago reíêlenre à Contribuição Social sobre o FGTS no Contrato n' 55/20 12.

Mo©!!Q[4Blb Q4ZQ8/29U

'>



Ultimo Histórico

Posicionamento da CIGU em 05/07/20119: Reiteração

Reitera-se o pedido de manifestação no tocante à constatação supra

Manifestação do Gestor em 29/09/2017: Encaminhamento de

A cartilha elaborada no intuito de instituir controles internos administrativos efetivos que promovam
melhorias no detalhamento dos valores constantes dos orçamentos apresentados não foi concluída.

Constatação 1.1 .2.3.:

Restrições à competitividade na realização das Concorrências 75/2010. 76/201 0 e 24/2012 e Pregões 1 1/2008e ] 2/2010. '

Apurar responsabilidade de queJn deu causa à realização de certame licitatÓlio contendo restrições ao caráEer competitivo

Monitorando 03/Q9/26}9

Último llistóríco

Posicionamento da CGU em 05/07/2019: Reiteração

Reitera-se o pedido de manifestação no tocante à constatação supra

Manifestação do Gestor em 1]/04/2019: Solicitação de prorrogação de

Considerando as alterações de lançamento de informações do Sistema Monitor e os problemas de
saúde de dos ftmcionários Carlos Cássio de Abriu Domingues e Arlene barcos Vilela, estamos
solicitamos prorrogação de prazo mais 35 (trinta e cinco) dias.

Salientamos que já provocámos diversas áreas para responderem os apontamentos da CGU/MG

O Funcionário Carlos Cássio de Abreu Domingues já voltou trabalhar normalmente deste o dia
l0/04/201 9

l)inlteiro público é da sala conta www.portaldatranspareltcia.gov.
çe!!stalaçãltJ:1:2:4 ;

Evidências de direcionamento na realização das Concorrências 75/20 1 0 e 76/201 0, para construção dos
Pavilhões GPlll, em Uberlàldia/MG, e Pavilhão X, em Contagem/MG. * '

Promover a apuração de responsabilidades dos servidores que realizaram os certames ein desacordo cona os preceitos da l ei h-iislrando o cata'
competitivo do procedimento licftatório, aplicando as sanções cabíveis. '' ' ''"" " ---, - -'"u uv v v"'a-v'

>



solicitamos prorrogação de prazo mais 35 (trinta e cinco) dias.

Salientamos que já provocámos diversas âeas para responderem os apontamentos da CGU/MG.

O Funcionário Carlos Cássío de Abriu Domingues já voltou trabalhar normalmente deste o dia
l0/04/2019

ComstataçãlL:!.11:2:134

Sobrepreço nos equipatnentos individuais da mão-de-obra de vigilância no Pregão n' 1 1/2008
1 1/ Ú.f v V V 0

Recomç!!Jlaçã!!.!34392;

==rBl:=:xT17g Ji'=T:H':;l:. : l:=1=':::TF,::H::'=:1=.S: '8=1:'=:=:j'11=.=1:::.=::ãl:;::=,'E.=E:=:1:=':1=15=::..
ao Erário.

M.onitoF@!!glg
04/08/2019

Ultimo }listórico

Posicionamento da CIGU em 05/07/2019: Reiteração

Reitera-se o pedido de manifestação da gestão no tocante à constatação supra.

IWanifestação do Gestor em 11/04/2019: Solicitação de prorrogação de

] E : l HHt: :u::,:=::n""
Salientamos que já provocámos diversas âeas para responderem os apontamentos da CGU/MIG.

O Funcionário Calos Cássio de Abriu Domingues já voltou trabalhar normalmente deste o dia
] 0/04/20] 9

l)inlteiro público é ([a süa conta
ww w. portalda transparen cia. go v.

Const414çãlL:!J:2:2
lização das Concorrências 75/201 0 e 76/20] 0, para construção de pavilhões em

Uberlândia e Contagem, respectivamente.

Recomi:!!114çãQ.13431Zlb.
d.,-.idnmente detalhados. sem indicação de unidades

Instiluir controles internos efetivos, de modo a somente apresel'tar o orçamento contendo valores d
genéricas ou mediante uso de "verba

Mo!!ilQ1.4111b
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'rograma: PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EMPRESA

Consta ã:acho ]Í.]Í.].2.:

Fragilidades no cadastramento de fornecedores e na consulta de preços para as aquisições diretas

Aperfeiçoar as rotinas de controles intern
desempenlladas por estes setores;

Momitorando

Último Histórico

Posicionamento da CGU em 05/07/2019: Prorrogação de prazo de

Atendendo ao pedido prorroga-se o prazo de manifestação no tocante à constatação supra.

Manifestação do Gestor em ]1/04/2019: Solicitação de prorrogação de

Considerando as alterações de lançamento de informações do Sistema Monitor e os problemas de
saúde de dos füncionáios Cardos Cássio de Abriu Domingues e Arlene barcos Vitela, estamos
solicitamos prorrogação de prazo mais 35 (trinta e cinco) dias.

os dos setoíes de compras e da CPL com iTlanuais ou normativos que contemplem as atividS a ades a serem

03/09/20{9

que já provocainos diversas áreas para responderem os apontamentos da CGU/MG

O Funcionário Cardos Cássio de Abriu Domingues já voltou trabaJllai normalmente deste o dia
l0/04/2019

Salientamos

Recomendação 134363

Publicar mensalmente a relação das compras Grelhadas por meio de dispensa e inexigibilidade. em órgão de divulgação oficial ou ern quadro de avisos de
amplo acesso público, confori12e determina o art. 16 da Lei n' 8.666/93

IV mi rondo

Ultimo }:histórico

Posicionamento da CGU em Q5/07/2019: Reiteração

Reitera-se o pedido de manifestação no tocante à constatação supra.

Manifestação do Gestor em ]1/04/20]9: Solicitação de prorrogação de

Considerando as alterações de lançamento de informações do Sistema Monitor e os pl'oblemas

03/09/20] 9

Diitlteii'o público é da süü conta ww

de saúde de dos funcionários Cardos Cássio de Abriu Doiningues e Arlene barrou Vileza, estamos

>



l)iJt+ tiro piiblico é (ta sala conta
www. portalclatranspai' encha. go y.

0S: 201 801 1 64
Constatacao: 3

]81014
(04/08/2019)

Capacitar o Comitê de Elegibilidade de forma que
soam cumpridos os procedimentos inerentes à corneta
condução de suas competências.

OS: 20] 801640 Achado: l 182597
(04/08/2019)

Elaborar planeamento da unidade, pelo menos para.os
proxtmos cinco exercícios, em que sejam detalhadas
as principais projeções/expectativas da Cessa-MG
relacionadas ao campo financeiro da companhia,
informando, no mínimo: (i) previsão de investimentos
necessários; (ii) expectativa de evolução das receitas;
(iii) estimativa de aumento/redução .de..

custos e

despesas; (iv) projeção de resultado contábil; (v) além
dos principais eventos de risco que podem impactar no
a](nnce das metas previstas; entre outros elementos
que a gestão entender relevantes.

OS: 201801640 Achado: 4 182598

(04/08/2019)
Apresentar relatório conclusivo a respeito da
deliberação do Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal sobre a adequação da contabilização
dos custos relacionados às atividades Ceava Minas.

'rota! de Recomendações: 37

posição do Sistema Monitor em 27/09/2019 às

Dt«t«:i«. púbLIco é da sua co'-ta

1 .1 . Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A

ww w. PO rtalda transparencta. go v.

Documento de Origem
Ordem de Serviço

20140791720140791 7

Município/UF
Belo Horizonte/MG
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Dittlteii'o público é dü sua conta

0S: 20] 801082 180699
Constatacao: 9 (04/08/20] g)

ww w.portaldatraltspal'encha. go v.

Avaliar a conveniência e oportunidade de
implementar, mediante normativo específico, uma
política de controles internos.

0S: 201801082
Constatação: 9

180700
(04/08/2 019)

linplelnentar uma política de gestão de riscos, com
vistas a dar cumprimento ao estabelecido no artigo 9'
da Lei n' 13.303/2016, seguindo os princípios e as
díretrizes do Capítulo 111 da Instrução Normativa
Conjunta MPOG/CGU n' ] . de l0/05/201 6.

0S: 201 801082
Constatação: 9

180701

(04/08/2019)
Elaborar planos anuais de capacitação e educação
continuada diiecionados aos empregados que acordem
temas tais como ética, integridade, gestão de riscos,
bem como outros que a entidade julgar pertinentes, e
promover a realização das capacitações ou
treinamentos planeados.

0S: 201 801082
Constatação: lO

180702
(04/08/20] 9)

Elaborar normativo que estabeleça rotinas de
atendimento às recomendações dos Órgãos de
Controle, promovendo a integração das diversas
instâncias da Ceasaminas. com estabelecimento de
prazos e responsabilidades, bem como a ampla
divulgação, tendo em vista a eficiente resolutividade
das demaladas apresentadas.

0S: 201 801082
Constatacao: 8

180703

(04/08/2 019)
Elaborar indicadores de gestão, considerando-se sua
essencialidade ao plalqamento das organizações
públicas para atendimento aos princípios
constitucionais de eHlciência e Êlnalidade.

0S: 201 801 164
Constatação: 2

181013

(04/08/2019)
Adorar as providências, a Hm de verifica a existência
de conflito de interesse definido na Lei n' 12.8]3. de
]6 de maio de 2013, tendo em vista a atuação do
Diretor-Presidente como advogado mesmo após a
entrada na entidade em 2014. Salienta-se que a
consulta deve ser realizada à Comissão de Ética
Pública. tendo em vista que se trata de Diretor-
Presidentc de Estatal, nos termos do art. 8' da Lei n'
13 .303/201 6.



l)inteiro pül)ligo é da sita conta

0S: 20] 601931 169562
Constatacao: 9 (04/08/2019)

ww w.porta lclatransparettcia. go v.

Rever a exigência do Regulamento do Processo
Administrativo Disciplinar quanto à necessidade do
Presidente da Comissão Permanente de Sindicância e
Processo Administrativo Disciplinar da Ceasaminas
ser indicado pelo Diretor Presidente da Empresa.
dentre os advogados concursados e/ou contratados
antes de 05.10.1988, em atendimento ao princípio da
igualdade.

0S: 201504994
Constatacao: 3

] 72559
(04/08/2019)

Realizar levantamento de todos os materiais e
equipamentos utilizados para funcionamento do
sistema de prospecção, adequação e bombeamento de
água, registrando os dados e informações .em proces:o
administrativo especíÊlco, com vistas à incorporação
ao património da Ceasaminas.

0S: 20] 504994
Constatação: 2

172561

(04/08/2019)

Providenciar o ressarcimento e/ou a compensação do
montante de R$60.356,98 junto à Fundação
Cefetminas e à empresa Esco, em decorrência da falta
de dedução de despesas realizadas pela Ceasaminas na
vigência dos Contratos n' 36/2002 e 104/2010.

0S: 201504994
Constatacao: 2

172563
04/0S/20t9)

Busca junto à Fundação Cefetminas e à empresa Esmo
o ressarcimento e/ou a compensação do montante de
R$408.071,00, em função de valores pagos a maior
durante a vigência dos Contratos n' 36/2002 e
104/2010 .

0S: 201701910
Constatacao: l

178942

(04/08/2019)

Recomenda-se a elaboração de um Plano de Anão,
definindo medidas e providências para implementação
ou melhoria do Programa/Medidas de Integridade,
estipulando prazos e responsáveis para cada atividade
listada.

0S: 20] 801 082
Constatacao: 8

180698

(04/08/2019)

Elaborar planejamento estratégico plurianual para a
Ceasaminas.
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0S: 201407917
Constatação: 48

134398
(04/08/2019)

EncainiMlar o presente relatório ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA para
que esse seja submetido à Consultoria Jurídica dessa
Pasta Ministerial solicitando que, no exercício da
competência de supervisão dos órgãos jurídicos das
entidades vinculadas ao Ministério, se posicione sobre
a necessidade de harJl:ionizar entendimentos jurídicos
sobre a forma de contratação e a obrigação de licitar,
assim como sobre a necessidade de edição de
regulamentação própria para a concessão de uso de
hein público no âmbito das Centrais de Abastecimento
vinculadas ao MAPA, a ülm de acomodar as outorgas
vigentes e ftlturas à luz das normas gerais de licitação.

0S: 201407917
Constatacao: 51

134404
(04/08/2019)

Normalizar e divulgar a metodologia para preciíicação
dos valores por m: das áreas da CEAS.4MINAS para
rea[ização de a]teração societária e processo ]icitatórío
de CCU.

0S: 201 60193 1
Í'nnatntnpnn' 0

169550

(04/08/20] 9)
Cadastrar, no sistema CGU-PAD, os processos
administrativos disciplinares e sindicâncias
instaurados na Unidade observando o prazo de trinta
dias, a contar da ocorrência do fato ou ato de que
tratam, conforme Portaria CGU n' 1 .043/2007.

0S: 20] 601 93 1
Constatacao: 16

169553

(04/08/2019)
Realizar estudo para verificação da viabilidade
económica da atual sistemática de transferência de
concessão, verificando a necessidade de suspender os
anuais processos até que o estudo seja concluído.

0S: 201601 93 ]
Constatação: 23

169560
(04/08/201 9)

Adotar gestões junto à Superintendência do
Património da União - SPU e Estado de Minas Gerais
para a conclusão da transe'erência do terreno onde se
localiza a Ceasaininas do estado de Minas Gerais para
a União.

7



que esse apure os fatos e as responsabilidades pela
edição das Resoluções RD/PRESI/34/12 e
RD/PRESI/44/12 da Diretoria Colegiada da
CeasaMinas, que pern:Litiram a assinatura de Ternos
Aditivos de transferência da concessão de uso sem
prévia licitação, favorecendo os

concessionários Ja

presentes da Ceasaminas e de modo menos vantajoso a
Adm inistração .

0S: 201407917
Constatacao: 48

134395
(04/08/2019)

Realizar levantamento de todos os contratos e termos
aditivos fiJ'mados que visaram à transferência de
concessão de uso a terceiros sem prévio certame
licitatório, em desacordo com o edital e com o
contrato, favorecendo os concessionários já presentes
na CeasaMinas e de modo menos vantajoso a
Administração, já que será auf'erida receita inferior
comparativamente à realização de novo processo
licitatório.

0S: 201407917
Constatação: 48

] 34396
(04/08/2019)

transferência de concessão de uso a terceiros sem
prévio certame licitatório? em desacordo com

o edital

e contrato, favorecendo os concessionãnos Ja
presentes na CEASAMINAS e de modo menos
vantajoso à Administração-

0S: 20140791 7
Constatacao: 48

134397
(04/08/2019)

Adorar medidas administrativas para regularizar todos
os contratos que soüeram transferência de concessão
de uso a terceiros sem prévio certame licitatório, em
desacordo com o edital e contrato, favorecendo os
concessionários já presentes da CeasaMinas e de
modo menos vantajoso à Administração-

Dinheit'o público é da sala coltíli
www.portaldatransparen cia. go v.
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Contrato n' 55/2012
0S: 20140791 7
Constatacao: 40

134375

(04/08/2019)
Apresentar doctunentação coinprobatória que
deinonstle que os pagamentos do Contrato n' 1 8/201 1.
à época, eram coerentes com os preços de mercado.
Caso negativo, apurar responsabilidades, calcular o
valor devido mês a mês durante toda a vigência
contratual, e providenciar o ressarcimento ao Erário.

0S: 2014079] 7
Constatacao: 41

134377
(04/08/201 9)

Calcular o valor pago indevida:Dente para todos os
telceirizados, mês a mês, durante toda a vigência do
Contrato n' 18/201 1 , decorrente da majoração do valor
dos postos de traballao, visando providenciar o
ressarcimento ao Erário.

C)S: 20] 40791 7
Constatação: 41

134378
(04/08/2019)

Apurar responsabilidades pelo pagamento
superfbturado do Contrato n' 1 8/2011 decorrente da
majoração do valor dos postos de traballlo e pelos
erros no acompanhamento de sua execução.

0S: 20140791 7
Constatacao: 41

134379

(04/08/20] 9)
Apresentar a documentação coinprobatória da glosa
dos valores pagos a maior para a empresa Construtora
c Dragagem Paraopeba, no âmbito do Contrato n'
1 8/201 1 . para o teJceirizado com registro n' 5096.

0S: 20] 4079] 7
Constatacao: 47

134392

(04/08/2019)
Apresentar documelltação compiobatória que
demonstre que os pagatnentos de equipamentos
individuais da hão-de-obra de vigilância contratada
por meio do Pregão n' 11/2008, à época, eram
coerentes com os preços de mercado. Caso negativo.
apurar responsabilidades e providenciar o
ressarcimento ao Erário.

0S: 20140791 7
Constatação: 48

134393

(04/08/2019)
Alterar as RD/PRESA/34/]2 e RD/PRESA/44/12. de
forma a adequar o texto das Resoluções aos ditames
legais e constitucionais.

l)ittiteit"o público é da süa coito(i

0S: 201407917 ]34394
Constatacao: 48 (04/08/20 ] g)

ww w. poríaldatranspai'enfia. go v.

Encamilúar o presente relatório ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA para



Quantidade: 37
g

rotinas de controles internos dosAperf'eiçoar da CPL com manuais oucomprasdesetores
atividades a seremnormativos que contemplem as

desempenhadas por estes setores;

0S: 201407917
Constatação: 30

134363

(03/09/2019 )
Publicar mensalmente a relação das compras efetuadas
por meio de dispensa e inexigibilidadel em órgão de
divulgação oficial ou em quadro de avisos de amplo
acesso público, conforme determina o art. 16 da Lei n'
8 .666/93 ;

0S: 201407917
Constatacao: 36

] 34367
(03/09/2019)

Apurar responsabilidade de quem deu causa à
realização de certame licitatório contendo restrições ao
caráter competitivo.

0S: 201407917
Constatação: 37

134369

(04/08/2019)

Promover a apuração de responsabilidades dos
servidores que realizaram os certames em desacol'do
corri os preceitos da Lei, frustrando o caáter
competitivo do procedimento licitatório, aplicando as
sanções cabíveis.

0S: 201407917
Constatacao: 38

134370
(04/08/2019)

Instituir controles internos efetivos, de modo a
somente apresentar o orçamento contendo valores
devidamente detalhados, sem indicação de unidades
genéricas ou mediante uso de "verba"

0S: 201407917
Constatação: 39

134371

(04/08/2019)

Orientar formalmente a área responsável e os Êlscais
de contrato para efetuar a cobrança da garantia no
momento da assinatura do contrato .

l)inlteiro público é (tÜ $ua conta

0S: 20] 407917 ] 34372
Constatacao: 40 (04/08/2019)

www.portaldatranspa rencta. go'P.

Providenciar o ressarcimento ao Erário do valor pago
referente à Contribuição Social sobre o FGTS no



CI n' 28 De: AUDIN Para: GABIN não respondida

Da Situação Atual

- Conforme informe semanal do Programa Sistema Monitor CGU-MG encaminhado no dia
01/07/2019 através de email e Relatório de Recomendações da CGU-MG, a CeasaMinas está
na seguinte situação:

A respeito do monitoramento das recomendações emitidas pela CGU para o(a) Centrais de Abastecimento de Minas

1) Novas Recomendações: Não foram emitidas novas recomendações nos últimos 7 dias

2) Novos Posicionamentos da CGU: Não foram emitidos novos posicionamentos nos últimos 7 dias

3) Recomendações Vencidas: Com manifestação
aguardando análise da CG U: 2a !.eçQ!!!e!!dBçõe$

pendente: J;L..!.eçQ!!!e11çlaçãe$:festação

4) Recomendações a Vencer: Não existem recomendações cujo prazo de encaminhamento de providências
vencera nos próximos 15 dias. '

lqota: Relatório de Recomendações Acompanhamento de Recomendações -- CGU/MG

Diante dos fatos expostos, toma-se necessário dar celeridade no encaminhamento definitivo do

conforme demonstrado ac ma a ivlonitor çuu/ivl(S, pois existem informações divergentes

Insta nformar que as Correspondências Internas não respondidas devem ser respondidas pela

Atenciosamente

Cardos Cássio de Abreu Domíngues
Auditor Interno

}



iZ àEX H: file :Sm:.

Monitor seria o Ouvidor.

R ) l11::1UBãÊ3HÇ] ã] ::l
alimentando.

- Em l0/01/2019 e 1'1/01/2019 a AUDIN/Cardos Cássio de Abreu Domingues emitiu as
Correspondências Internas - CI solicitando respostas sobre os apontamentos da CGU-
MG no Sistema Monitor.

CI no 01 De: AUDIN Para: CPL respondida

CI no 02 De: AUDIN Para: DETIN respondida

CI n' 03 De: AUDIN Para: DENFA respondida

CI no 04 De: AUDIN Para: DEJUR respondida

CI no 05 De: AUDIN Para: GABIN não respondida.

- CI no 06 De: AUDIN Para: DEPOP respondida.

CI no07 De: AUDIN Para: Comissão de PAD não respondida.

h:lgãlil :H:: IÊl:ÜU: ? R::
novas Cls. para algumas áreas, vejamos:

. CI n' 23 De: AUDIN Para: GABIN não respondida. (reiteração da CI 05/2019)
- CI no 24 De: AUDIN Para: DEREH respondida.

CI no 25 De:AUDIN Para: GABIN não respondida

CI no 26 De: AUDIN Para: GABIN não respondida
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ANALISE DA AUDIN

C omo o Departamento Jurídico informou que não há ponderações a fazer, entendemos que concordam
com o postciollamento da Audin. '

Situação: Pendente

IV3 Recomendações do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União

Situação do Sistema Monitor

De: Cardos Cássio A. Domingues /AUDIKI Anexo
Para: GABIN/PREMI Data:
Assunto: Sistema Monitor hlo:

05/07/201 9
034/201 9

Senhor Chefe de Gabinete

:i:FiUj=eMb=*=n!% I'=U::E
dona Geral da União - MG, solicitando
mento a Portaria n ' 500/2016 item 3

segue ando demonstrar a situação anual do Sistema Monitor temos a esclarecer o que se

0o Histórico

a ouv14/1j/2010 alene BMinas emitiu Of./PRESI/155/2018 para a CGU-MG indicando

iíUgllT;ilã l:dbE :l=;.EÊh":

}



ANÁLISE DA AUDIN

Vel.iflcamos que o DECOM fez a solicitação de notificação a Midiamix que tome a providências
..ecessárias pala dar segui'alça nas placas de propagandas.

A léjn disso o Departamento de Engenharia conülrma que já fez o projeto básico e o relatório fotográfico
pam retirada/manutenção das platibandas com maior risco de queda.

A Audin tambén] já se manifestou concordando com o Departamento de Engenharia, para retirada ou
troca das platibandas.

IHW.::=';q;KaxlVPU:u:;::\=Lç= ;
necessidade de retirada das platibandas com maior risco de queda.

Status: Não Solucionada

13 Reiatórío de Awdig:orla N':13/20]9

]RECOMENDAÇÕES:

1.;11;ET:U=H;:L$rlT:':=1:
aR:H::HXb:B:Ü=E$iF=:::::::: =1=:'::==:: :
apresentar a Audin para análise.

M7\NIFESTAçÃ0 DA ÁREA
Despachos a CT Audin para Dejur n'072/2019

Dra Carulina
Favos avaliar e elaborar resposta, caso seja necessário
Atenciosamente, 03/01/2020
Dr. Cristiano

= =H«:.::?=';:ll=.
ao Relatório de Auditoria n'01 3/201 9, informo que, nesse momento,
do Departamento Jurídico.

Respeitosamente, 20/0 1/2020.
Dra. Carulina
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Contudo, no caso solicitado de retirada dos anúncios nas platibandas. tal providência deve ser realizada
através de notificação via Departamento Jurídico.
Atenciosamente,

c) CI de: DECOM] para: DEJUR n'075/20]9
Prezado Senhor Gestor.

Em atendimento ao despacho do senhor chefe de gabinete da presidência em correspondência interna
072/201 9, elaborada pelo Departamento de Comunicação. '

Gentileza notiHlcar à empresa Midiamix, no prazo de 07 dias, para cumprir com o contrato

1. Dar garantia de estabilidade e segurança das instalações em engenhos de publicidade destinados a
exploração publicitária localizados na CeasaMinas.
2. Providenciar documentação necessária para a realização dos trabalhos com segurança nas estruturas
(totens, testeiras dos pavilhões, painel eletrõnico de led, fronts-ligas e pórticos)

Considerando a recomendação em Relatório de Auditoria n'] 2/20 1 9
Cordialmente.

d) Email encaminhado pelo Departamento de Engenharia

De: Rodrigo Para: Gana Mantilla
Assunto: Resposta CT 07]/201 9

Gana,
Informamos que

O Depto Engneharia já fez o prometo básico e o relatório fotográfico para retirada/manutenção
platibandas com maior risco de queda, inclusive já havíamos realizado a solicitação dessa contratação

das

A decisão da necessidade de contratação pma realização de Perícia foi uma decisão do CONSAD

Sobre a Midiamix não há nada a manifestarmos, pois não somos Êlscais desse contrato

Nas solicitações de Obra que a Midiamix (como concessionário da Ceasaminas), vier a fazer, serão
exigidas as doculnentações técnicas e documentações na área de segurança do traballlo, atendendo ao
regimento intimo e Normas da Ceasaminas.

Atenciosamente.

>


