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13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (Presidente),
Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, José Múcio Monteiro,
Ana Arraes e Vital do Rêgo (Relator).
13.2. Ministros-Substitutos convocados: André Luís de
Carvalho e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 2451/2017 - TCU - Plenário
1. Processo nº TC 013.444/2017-4.
2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Relatório de
Auditoria.
3. Responsáveis: não há.
4. Órgão: Secretaria Executiva do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de
Tecnologia da Informação (Sefti).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria
operacional realizada para avaliar as medidas adotadas pelo
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) em
relação à implementação do Cadastro Geral de Obras do Governo
Federal;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da
União, reunidos em Sessão do Plenário, em:
9.1. determinar à Secretaria-Executiva do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SE/MP), com fulcro no
art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo
de 180 dias, a contar da ciência desta decisão, apresente a esta
Corte de Contas um cronograma para a implantação do Cadastro
Geral de Obras do Governo Federal, incluindo as etapas, ações
correspondentes, prazo e responsáveis por cada demanda, em
atenção ao disposto no subitem 9.1 do Acórdão 1.188/2007-TCUPlenário, sem prejuízo de informar aos responsáveis que a falta
de adoção de providências para garantir a criação do referido
cadastro poderá ensejar a aplicação de penalidades nos termos do
artigo 58, inciso VII da Lei 8.443/1992;
9.2. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo
(Segecex) que:
9.2.1. monitore a determinação do item 9.1 deste acórdão
no bojo do TC 021.758/2015-8, que trata de acompanhamento da
implementação do Cadastro Geral de Obras custeadas com
recursos federais;
9.2.2. inclua no próximo plano de fiscalização de obras
públicas (Fiscobras 2018) a realização de auditoria no Ministério
do Planejamento com o objetivo de elaborar um amplo
diagnóstico sobre as obras inacabadas no país financiadas com
recursos da União, cujos resultados do referido trabalho deverão
contemplar no mínimo:
9.2.2.1. relação de obras paralisadas há mais de um ano
custeadas com recursos federais;
9.2.2.2. motivos elencados pelos gestores de obras
públicas para a paralisação dos empreendimentos listados;
9.2.2.3. data em que o empreendimento recebeu recursos
pela última vez;
9.2.2.4. percentual de execução física e financeira dos
contratos de execução das obras;
9.3. após o recebimento das informações declaradas pelos
gestores nos termos do subitem 9.2.2.1, envolva a participação
das secretarias regionais para verificar a consistência dos dados,
bem como para informar a possibilidade de outros
empreendimentos que estejam paralisados, em face do
conhecimento local das unidades regionais deste Tribunal;
9.4. encaminhar cópia deste acórdão à SecretariaExecutiva do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão;
9.5. apensar os presentes autos ao processo TC
021.758/2015-8, conforme art. 169, inciso I, do Regimento Interno
do TCU.
10. Ata n° 45/2017 - Plenário.
11. Data da Sessão: 8/11/2017 - Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU
na Internet: AC-2451-45/17-P.
13. Especificação do quorum:
13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (Presidente),
Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, José Múcio Monteiro,
Ana Arraes e Vital do Rêgo (Relator).
13.2. Ministros-Substitutos convocados: André Luís de
Carvalho e Weder de Oliveira.

ACÓRDÃO Nº 2452/2017 - TCU - Plenário
1. Processo TC 017.653/2017-7.
2. Grupo II - Classe de Assunto: V - Relatório de
Auditoria.
3. Responsáveis: Admilson Lanes Morgado Lima
(223.500.809-78); Alber Furtado de Vasconcelos Neto (770.349.96334); Célio Henrique dos Reis Silva (654.345.015-00); Daniel Maciel
de Menezes Silva (036.212.714-06); Domenico Accetta (491.166.49753); Luiz Otávio Oliveira Campos (042.575.532-00); Marcos
Mesquita Mendes (602.615.101-00).
4. Entidade: Administração dos Portos de Paranaguá e
Antonina - APPA; Secretaria Nacional de Portos do Ministério dos
Transportes, Portos e Aviação Civil (SNP/MTPA).
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no
Estado do Paraná (Secex-PR) e Secretaria de Fiscalização de
Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de
auditoria na Secretaria Nacional de Portos do Ministério dos
Transportes, Portos e Aviação Civil (SNP/MTPA), com o objetivo de
fiscalizar a execução das obras de dragagem de aprofundamento por
resultado no Porto de Paranaguá/PR;
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União,
reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo
relator, em:
9.1. realizar a audiência, com fundamento no art. 43, inciso
II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso IV do Regimento Interno
do TCU, dos Srs. Célio Henrique dos Reis Silva (654.345.015-00), do
MTPA, e Admilson Lanes Morgado Lima (223.500.809-78),
servidores da Appa encarregados da fiscalização das obras, para que,
no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem razões de justificativa por
terem autorizado o pagamento indevido à contratada do valor integral
para a mobilização dos equipamentos de dragagem, previsto no item
5.1 da planilha orçamentária do Contrato SEP/PR 26/2015,
ocasionando antecipação de pagamento no valor de R$
12.187.903,60, em afronta aos arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964;
9.2. determinar ao Ministério dos Transportes, Portos e
Aviação Civil (MTPA), com fundamento no art. 250, inciso II, do
Regimento Interno do TCU, que encaminhe ao TCU, no prazo de
trinta dias, avaliação quanto ao cumprimento, pela contratada, do
parâmetro de produtividade mínima fixado pela Cláusula 4.3 do
Contrato SEP/PR 26/2015, bem como do cronograma de execução
estabelecido, informando as medidas adotadas em caso de
descumprimento desses requisitos;
9.3. determinar a SeinfraPortoFerrovia que verifique se, após
a mobilização da segunda draga (Xin Hai Ma), houve a equalização
dos valores devidos a título de mobilização relativo ao item 5.1 da
planilha orçamentária do Contrato SEP/PR 26/2015;
9.4. encaminhar cópia das peças 50, 51 e 53 aos responsáveis
a fim de subsidiar as manifestações a serem requeridas;
9.5. dar ciência deste acórdão à Administração dos Portos de
Paranaguá e Antonina e à Secretaria Nacional de Portos do Ministério
dos Transportes, Portos e Aviação Civil; e
9.6. autorizar a transferência da responsabilidade sobre os
presentes autos para a SeinfraPortoFerrovia.
10. Ata n° 45/2017 - Plenário.
11. Data da Sessão: 8/11/2017 - Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na
Internet: AC-2452-45/17-P.
13. Especificação do quorum:
13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (Presidente),
Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, José Múcio Monteiro,
Ana Arraes e Vital do Rêgo (Relator).
13.2. Ministros-Substitutos convocados: André Luís de
Carvalho e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 2453/2017 - TCU - Plenário
1. Processo nº TC 018.242/2017-0.
2. Grupo I - Classe de Assunto: II - Solicitação do Congresso
Nacional.
3. Interessada: Comissão Parlamentar de Inquérito da
Câmara dos Deputados, criada para investigar a atuação da Fundação
Nacional do Índio (Funai) e do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra).
4. Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social.
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no
Estado do Pará (Secex-PA).
8. Representação legal: Juliana Calixto Pereira (OAB/DF
53.178).
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se
aprecia Solicitação do Congresso Nacional decorrente de expediente
subscrito pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da
Câmara dos Deputados criada para investigar a atuação da
Fundação Nacional do Índio (Funai) e do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incra), CPI-FUNAI-INCRA 2,
Deputado Alceu Moreira, por meio do qual requer a realização de
auditoria no Fundo Amazônia;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União,
reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo
Relator, em:
9.1. conhecer, com fulcro no art. 38, inciso I, da Lei
8.443/1992, c/c 232, III, do RI/TCU, da presente solicitação;
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9.2. determinar a realização de auditoria no Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com
o objetivo de verificar a conformidade na gestão dos recursos
relativos ao Fundo Amazônia, com foco na governança, na gestão
operacional e no marco legal, de acordo com os termos propostos
pela Secex/PA;
9.3. determinar à Secex/PA que, por ocasião da fase de
planejamento, submeta a este Relator a relação dos projetos a
serem examinados, detalhando os critérios adotados de
materialidade, relevância e risco, bem assim o alcance pretendido
dos trabalhos fiscalizatórios;
9.4. autorizar o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a
contar de autuação do presente processo, para o atendimento
integral desta solicitação;
9.5. dar ciência deste acórdão à Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, informando-lhe
que, tão logo concluído o trabalho de fiscalização, ser-lhe-á dado
conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal;
e
9.6. restituir os autos à Secex/PA.
10. Ata n° 45/2017 - Plenário.
11. Data da Sessão: 8/11/2017 - Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na
Internet: AC-2453-45/17-P.
13. Especificação do quorum:
13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (Presidente),
Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, José Múcio Monteiro,
Ana Arraes e Vital do Rêgo (Relator).
13.2. Ministros-Substitutos convocados: André Luís de
Carvalho e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 2454/2017 - TCU - Plenário
1. Processo TC 024.824/2017-8.
2. Grupo I - Classe do assunto: II - Solicitação do Congresso
Nacional.
3. Solicitante: Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle da Câmara dos Deputados (CFFC).
4. Entidades: Fundação Universidade Federal de Uberlândia;
Município de Uberlândia/MG.
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no
Estado de Minas Gerais (Secex/MG).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de
solicitação do Congresso Nacional, formulada pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados,
mediante a Proposta de Fiscalização e Controle 86/2016,
encaminhada pelo Ofício 150/2017/CFFC-P, de 23/8/2017, para que
este Tribunal realize fiscalização nos recursos do Sistema Único de
Saúde (SUS) que foram aplicados, desde 2013, no município de
Uberlândia/MG, bem como nos repasses integrais e aplicação dos
recursos do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais
Universitários Federais (Rehuf), do Sistema Único de Saúde
(SUS)/Incentivo à Contratualização e do Programa Interministerial de
Reforço à Manutenção dos Hospitais Federais ao Hospital de Clínicas
da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU);
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União,
reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator,
e com fundamento no art. 38, incisos I, da Lei 8.443/1992, nos arts.
232, inciso III, 233, 239, inciso I, e 244 do Regimento Interno do
TCU e nos arts. 4º, inciso I, alínea "b", 5º, 14, inciso II, e 15, inciso
II e §§ 2º e 3º, da Resolução TCU 215/2008, em:
9.1. conhecer da presente solicitação;
9.2. determinar a realização de auditoria de conformidade,
nos termos do art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 239, inciso
I, do Regimento Interno do TCU, junto ao município de
Uberlândia/MG e à Universidade Federal de Uberlândia, podendo se
estender aos demais atores responsáveis por repasse, recebimento e
gestão de recursos públicos federais, inerentes ao sistema de saúde do
citado município, com o objetivo de aferir a regularidade no fluxo
financeiro desses recursos, a fim de subsidiar o atendimento à
demanda do Congresso Nacional;
9.3. determinar à Secretaria de Controle Externo no Estado
de Minas Gerais que inclua, no plano de fiscalização do Tribunal de
2017, em andamento, a auditoria de conformidade a ser realizada, nos
termos do art. 14, inciso II, da Resolução TCU 215/2008; e
9.4. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle da Câmara dos Deputados, que será realizada auditoria de
conformidade com o objetivo de aferir a regularidade no fluxo
financeiro dos recursos públicos federais repassados ao município de
Uberlândia/MG e à Universidade Federal de Uberlândia e, tão logo
sejam concluídos os trabalhos de fiscalização, ser-lhe-á dado
conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal.
10. Ata n° 45/2017 - Plenário.
11. Data da Sessão: 8/11/2017 - Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na
Internet: AC-2454-45/17-P.
13. Especificação do quorum:
13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (Presidente),
Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, José Múcio Monteiro,
Ana Arraes e Vital do Rêgo (Relator).
13.2. Ministros-Substitutos convocados: André Luís de
Carvalho e Weder de Oliveira.
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