
 RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 04/2017

AÇÃO DE AUDITORIA: TRANSPORTES

SUMÁRIO EXECUTIVO:

Trata-se de ação sobre transportes realizada pela Auditoria Interna no CNMP

com o objetivo de avaliar a conformidade das ações realizadas pelo setor de transportes, no

que diz respeito à gestão dos transportes relativa ao período de janeiro de 2016 a junho de

2017.

Foram feitas análises referentes aos controles da COSET/SA, à regularidade da

frota de veículos do CNMP e ao gerenciamento de contratos relacionados ao transporte.

De maneira  geral,  verificou-se  que  a  unidade  possui  estrutura  de  controles

razoável,  necessitando  de  fortalecimento,  valendo-se  da  automação  e  do  apoio  da  Alta

Administração. Observou-se ainda a ocorrência de viagens com indícios de finalidades não-

institucionais,  a  possibilidade  de  ajustes  no  gerenciamento  contratual  e  possibilidades  de

melhorias em relação aos riscos de segurança relacionados a transporte.

Verificou-se que se encontra em fase de validação sistema de gerenciamento de

frotas,  utilizado  pela  Procuradoria  Geral  da  República,  e  que  a  adaptação  do  sistema  à

plataforma do CNMP está sendo promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação.

Brasília, 29 de junho de 2017.
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I – APRESENTAÇÃO 

Em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT

2017,  apresenta-se  o  Relatório  de Auditoria  Interna sobre  TRANSPORTES. Este trabalho

contém o resultado das análises acerca  da gestão e dos  controles internos relacionados aos

serviços de transportes do CNMP.

O  trabalho  foi  realizado  no  período  de  15/05/2017  a  28/06/2017,  sendo

executado  de  acordo  com os  procedimentos  de  auditoria  geralmente  aceitos,  na  extensão

julgada necessária às circunstâncias apresentadas e não houve restrição aos exames.

Em 28/06/2017 foi realizada uma reunião de encerramento com a presença da

equipe de auditoria, do Secretário-Executivo, da Secretária de Administração substituta e do

Coordenador da COSET/SA, com o objetivo de possibilitar a manifestação da Unidade acerca

das constatações efetuadas durante os trabalhos. 

Fazem  parte  deste  Relatório o  ANEXO  I  “Quadro  de  Consolidação  das

Recomendações  da  Auditoria  Interna”,  ANEXO  II “Quadro  de  Consolidação  das

Orientações  da  Auditoria  Interna”, ANEXO  III “Quadro  de  Consolidação  do

Acompanhamento das Recomendações do Relatório de Auditoria nº 10/2014” e o ANEXO IV

– Tabelas ilustrativas das análises de ASVO com motoristas terceirizados.

II – ESCOPO DO TRABALHO

a) Controles internos;

b) Regularidade da frota de veículos;

c) Gerenciamento dos contratos;

d) Controles em relação ao custo operacional;

e) Utilização dos serviços;

f) Controles relacionados ao Ecotransporte; e

g) Riscos de segurança relacionados a transporte.

Cumpre  destacar  que  o  teor  do presente  documento,  inclusive  as  opiniões,

recomendações e outros juízos de valor incorporados ao mesmo, não deve ser considerado

para situações diversas ao escopo desse trabalho.
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III – METODOLOGIA

Procedimentos de auditoria adotados:

• a) Análise documental;

• b) Entrevistas;

• c) Inspeção física;

• d) Outros.

IV – BASE NORMATIVA

Normativos Internos:

• Portaria CNMP-PRESI nº 240/2013

• Portaria CNMP-PRESI nº 205/2014

• Portaria CNMP-PRESI nº 234/2014

Normativos Externos:

• Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)

• Lei nº 10.350/01

• Resolução nº 14/98 - CONTRAN

• Resolução nº 168/98 - CONTRAN
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V – RESULTADO DAS ANÁLISES

1. Introdução

A Portaria  CNMP-PRESI  nº  130/16  unificou  a  Assessoria  de  Segurança

Institucional  e  a  Coordenadoria  de  Transportes,  criando a  Coordenadoria  de  Segurança  e

Transporte – COSET. Ressalta-se que o organograma da intranet ainda não foi atualizado, em

relação às alterações promovidas pela norma em epígrafe. Para o cumprimento do presente

trabalho, foram feitas análises específicas sobre a gestão de transportes, estando a parte de

segurança dentro do escopo apenas de forma incidental, quando relacionada a transportes. 

Durante o planejamento dos trabalhos, foram elaboradas 6 (seis) Questões de

Auditoria (QA) sobre temas relevantes referentes à gestão dos serviços de transportes.  Cada

QA possui quesitos que foram verificados e testados pela equipe de auditoria. 

As QAs elaboradas são:

• A – A frota de veículos do CNMP está regular?;

• B – O gerenciamento dos contratos sob responsabilidade da COSET ocorre

de maneira adequada?;

• C –  O uso  dos  veículos  oficiais  ocorre  apenas  atendendo a  finalidades

institucionais?;

• D – Os controles da COSET em relação ao custo operacional dos veículos

é efetivo?;

• E  –  Como  a  COSET lida  com  os  riscos  de  segurança  relacionados  a

transporte?; e

• F – Os controles relacionados ao Ecotransporte são efetivos?

Como já vem sendo feito pela AUDIN, as constatações geram recomendações

a serem implementadas pelo gestor (vide Anexo I). Assim como nos últimos trabalhos de

auditoria,  algumas constatações e/ou informações geraram  orientações  (vide Anexo II)  ao

gestor responsável pela área.

A  diferença  entre  elas  é  o  fato  de  que  as  recomendações  advêm  de

impropriedades detectadas nos trabalhos de campo. Por outro lado, as orientações referem-se
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à possibilidade de implementação de melhores práticas de gestão e não estão inseridas no

Plano  de  Providências  Setorial  a  ser  encaminhado  pelo  gestor,  o  que  não  impede  que  a

AUDIN observe a sua implementação em trabalhos futuros na área.

1.1 Amostragem

Foi solicitado à unidade a relação de veículos que compõem a frota do CNMP.

16  (dezesseis)  veículos  são  de  representação,  2  (dois)  de  segurança,  e  12  (doze)

administrativos, abrangendo a última categoria veículos comuns, de carga e vans.

Visando  subsidiar  as  análises  das  Questões  de  Auditoria,  foi  realizada

amostragem não aleatória. Foram selecionados os seguintes veículos, tendo como referência

fevereiro/2016, agosto/2016, março/2017 e abril/2017: 

Veículos

PAE-0961 PAE-0962

PAE-0963 PAE-1100

PAE-1101 PAE-0968

PAE-0970 PAE-0970

PAE-0969 JIL-9011

JIL-9021 JIL-9031

JIL-9041 JIL-0601

JIL-0611 JHN-9473

JHN-9463 JIL-0461

PAC-3384 PAC-3385

2. Questão de Auditoria A – A frota de veículos do CNMP está regular?

A questão de auditoria A teve como objetivo verificar a incidência de multas

sobre os  veículos de propriedades  do Conselho, adequabilidade e suficiência dos itens de

segurança dos veículos, regularidade da documentação, renovação da frota, regularidade das

CNHs dos motoristas e se a frota oficial é composta por veículos movidos a combustíveis

renováveis.

Em inspeção física realizada no dia 1º de junho de 2017, foram selecionados os

veículos PAE-1100, PAE-0968, JIL-9011, JIL-9031, JHN-9323 e JIL-0451 para conferência
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dos itens de segurança e observou-se que equipamentos como triângulo, chave de roda, estepe

e macaco estão em conformidade com a Resolução nº 14/98 – CONTRAN. Verificou-se ainda

que  a  documentação  dos  veículos  do  CNMP encontra-se  regular  e  que  a  categoria  de

habilitação dos motoristas é compatível com os veículos conduzidos.

Sobre  os  veículos  movidos  a  combustíveis  renováveis,  observou-se  que  a

situação permanece inalterada em relação ao que foi acatado na Nota Técnica nº 46/20151 e,

tendo em vista a possibilidade da Administração renovar a frota nos próximos anos, ressalta-

se a importância de observar o que determina o Art. 1º da Lei nº 9.660/98, em relação aos

veículos oficiais:  “Qualquer aquisição ou substituição de veículos leves para compor a frota

oficial, ou locação de veículos de propriedade de terceiros para uso oficial somente poderá ser

realizada por unidades movidas a combustíveis renováveis.”

2.1 Informação: Registro de infração ao conduzir o veículo JIL-9341.

Em consulta ao sítio do Detran/DF, foram analisadas as situações de todos os

veículos  do  CNMP.  Verificou-se  que,  excetuando-se  o  veículo  JIL-9341,  não  constam

registros de infração a partir de janeiro de 2016.

Conforme  o  Detran/DF,  o  veículo  JIL-9341  foi  autuado  às  17:13,  do  dia

24/05/2017,  por  estacionamento  em local/horário  proibido  no  Aeroporto  Internacional  de

Brasília. Após reunião com a COSET/SA, a unidade informa que o fluxo interno em casos de

multas possui a seguinte ordenação: 1º autuação de processo com a notificação; 2º verificação

de  quem  era  o  condutor  naquela  data,  horário  e  local,  tendo  como  base  os  registros

informatizados e as autorizações para saída de veículos oficiais; 3º assinatura de documento,

por parte do condutor, visando a sua identificação perante o órgão autuador para inclusão dos

pontos na CNH; e 4º aguarda-se o envio da multa e o condutor efetua o pagamento.

No  caso  em  análise,  a  COSET/SA  instruiu  o  processo  nº  721/2017-56 e

informou  que  o  condutor  foi  identificado,  assinou  o  documento  de  identificação  e  se

prontificou a pagar os valores devidos assim que a multa chegar, visando o cumprimento do

disposto no Art. 12 da Portaria CNMP-PRESI nº 240/13.

1 A Nota Técnica nº 46/2015 acatou a recomendação 4 do Relatório de Auditoria nº 10/2014 que recomendou 
a inclusão de veículos movidos a combustíveis renováveis na oportunidade de renovação da frota.
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2.2 Constatação: Ausência de informação sobre exercício de atividade remunerada na

Carteira Nacional de Habilitação de motoristas e Agentes de Segurança Institucional.

Análise:  Em análise às CNHs dos motoristas responsáveis pela condução da

frota do CNMP, foi verificada a validade e adequação entre a categoria de habilitação e os

tipos de veículos conduzidos. Observou-se que as CNHs estão dentro do prazo de validade e

que a COSET/SA possui planilha de acompanhamento dos prazos.

Não obstante, constatou-se que a CNH de 65% dos motoristas do CNMP, entre

servidores  e  terceirizados,  não  apresentam  observação  sobre  exercício  de  atividade

remunerada.

Conforme o Art. 147, §5º do Código de Trânsito Brasileiro: 

“O  condutor  que  exerce  atividade  remunerada  ao  veículo  terá  essa  informação
incluída  na  sua  Carteira  Nacional  de  Habilitação,  conforme  especificações  do
Conselho Nacional de Trânsito – Contran.”(grifo nosso)

O Art. 4º, §1º da Resolução nº 168/04 do Contran, define que:

“O condutor que exerce atividade de transporte remunerado de pessoas ou bens terá
que se submeter ao Exame de Aptidão Física e Mental e a Avaliação Psicológica de
acordo  com os parágrafos 2º  e 3º  do Art.  147 do Código de Trânsito  Brasileiro.”
(grifos nossos)

Por  fim,  os  parágrafos  5º,  6º,  7º  e  8º  do  Art.  261  do  Código  de  Trânsito

Brasileiro, incluídos pela Lei nº 13.154 determinam que:

§5º O condutor que exerce atividade remunerada em veículo, habilitado na categoria
C, D ou E, será convocado pelo órgão executivo de trânsito estadual a participar
de curso preventivo de reciclagem sempre que, no período de um ano, atingir
quatorze pontos, conforme regulamentação do Contran.
§ 6º Concluído o curso de reciclagem previsto no § 5o, o condutor terá eliminados os
pontos que lhe tiverem sido atribuídos, para fins de contagem subsequente.

§ 7º Após o término do curso de reciclagem, na forma do § 5o, o condutor não poderá
ser novamente convocado antes de transcorrido o período de um ano.

§  8º  A pessoa  jurídica concessionária  ou permissionária  de serviço público tem o
direito de ser informada dos pontos atribuídos, na forma do art. 259, aos motoristas
que integrem seu quadro funcional, exercendo atividade remunerada ao volante, na
forma que dispuser o Contran. (grifo nosso)

Em  entrevista  realizada  no  dia  16/06/2017,  a  unidade  informou  que  a

observação de exercício de atividade remunerada não se aplicaria aos motoristas do CNMP,

por  não  constar  previsão  no  edital  do  concurso  da  carreira  de  Agente  de  Segurança
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Institucional.

Visando  dirimir  dúvidas  sobre  a  aplicabilidade  da  legislação,  esta  AUDIN

efetuou circularização junto ao Conselho Nacional de Trânsito questionando a necessidade de

condutores de órgãos públicos e motoristas terceirizados terem a observação de exercício de

atividade remunerada na CNH. 

No dia 22 de junho de 2017, o Coordenador-Geral de Qualificação do Fator

Humano no Trânsito do DENATRAN enviou e-mail informando que: “Considerando que a

Legislação não deixa explícita exceções, entendemos que ela se aplica a todos os condutores

que  exercem  atividade  de  transporte  remunerado,  inclusive  a  motoristas  servidores  e

terceirizados de órgãos públicos e privados.” 

Na reunião de encerramento dos trabalhos, a COSET/SA informou que entrará

em contato com a empresa para que seja regularizada a situação. Não obstante, a unidade

informa  que  entende  não  ser  aplicável  o  disposto  na  norma  em relação  aos  Agentes  de

Segurança  Institucional  do  CNMP,  devido  ao  fato  das  atribuições  do  cargo  serem  de

segurança, em que pese o fato da condução de veículos.

Recomendação 1: Recomenda-se à Secretaria-Geral (Assessoria Jurídica) que

verifique a aplicabilidade do Art. 147, § 5º do Código de Trânsito Brasileiro aos Agentes de

Segurança Institucional, servidores do CNMP. E que, em caso positivo, adote as providências

cabíveis para aplicação da norma. Independente do posicionamento, comunique-se à AUDIN

para conhecimento.

Recomendação 2: Recomenda-se à Secretaria de Administração que entre em

contato com a empresa prestadora de serviços de transporte visando a regularização da CNH

do motorista terceirizado que não possui observação de exercício de atividade remunerado.

3. Questão de Auditoria B –  O gerenciamento dos contratos sob responsabilidade da

COSET ocorre de maneira adequada?

A presente Questão de Auditoria teve por objetivo verificar se o gerenciamento

dos contratos sob responsabilidade da COSET/SA ocorre de maneira adequada.  Para isso,

foram abordados os seguintes aspectos: os contratos atuais sob responsabilidade da COSET, a
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adequação desses contratos às necessidades do CNMP e a ocorrência de sinistros envolvendo

veículo oficial. 

Foram verificados os seguintes contratos:

Contrato CNMP nº 04/2017 Combustível

Contrato CNMP nº 54/2016 Seguro

Contrato CNMP nº 51/2016 Manutenção veicular

Contrato CNMP nº 21/2014 Motoristas terceirizados

O Contrato CNMP nº 04/2017, de fornecimento de combustível, tem vigência

de 21/02/2017 a 20/02/2018 e valor global estimado de R$ 79.633,40 (setenta e nove mil,

seiscentos e trinta e três reais e quarenta centavos).

Foi  contratado  o  fornecimento  de  18.000  L de  gasolina,  2.000  L de  diesel

comum, 6.000 L de diesel S-10 e 60 L de etanol. Tomando por base os 25 carros movidos a

gasolina, no ano de 2016 foram consumidos 11.124 Litros (de acordo com as planilhas de

controle da COSET). Assim, a quantidade contratada atende à necessidade de consumo do

CNMP sem acarretar  desperdício,  pois  o  pagamento  reflete  apenas  o consumo efetivo.  A

análise se baseou na utilização da gasolina por apresentar o consumo mais expressivo pela

frota do CNMP.

Quanto  ao  Contrato  CNMP nº  54/2016,  foi  realizado  seguro  total  para  30

(trinta) veículos, com vigência de 30/12/2016 a 30/12/2017 e valor global de R$ 16.990,00

(dezesseis  mil,  novecentos  e  noventa  reais),  abrangendo  toda  a  frota  de  propriedade  do

CNMP. Entretanto, até o momento foram utilizados apenas serviços sem franquia. 

O contrato nº 51/2016 de manutenção de veículos, com vigência de 14/12/2016

a  14/12/2017,  possui  valor  global  estimado  de  R$  57.405,54  (cinquenta  e  sete  mil,

quatrocentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). Este também inclui previsão para a

implantação  e  operação  de  sistema  informatizado  de  administração  e  gerenciamento  de

despesas da frota.

3.1 Constatação: Quilometragem de manutenção do veículo excedida.

Análise: Foi verificada a conformidade da manutenção de todos os veículos no
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período de janeiro de 2016 a abril de 2017. Constatou-se que o veículo JUMPER M 33, de

placa PAC 3385, excedeu a quilometragem para revisão em 707 km, situação que perdurou de

outubro de 2016 a janeiro de 2017, conforme planilhas de controle utilizadas pela COSET.

Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Administração que implemente

controles efetivos quanto à revisão dos veículos,  visando evitar a autorização de saída de

veículos que tenham excedido a quilometragem de revisão.

Orientação: Orienta-se à Secretaria de Administração que utilize, no sistema

que vier a ser implantado para gestão de frota, mecanismo de trava da autorização de saída do

veículo quando a manutenção não for realizada na data prevista.

3.2.  Constatação:  Contrato  de  motoristas  terceirizados  com  postos  de  trabalho

superestimado.

Análise: Para desenvolver  o  serviço de transporte,  o  CNMP conta com 14

agentes de segurança, que são servidores dos CNMP, e 7 motoristas terceirizados. Os agentes

de  segurança  realizam o  transporte  dos  Conselheiros,  Secretário-Geral  e  Secretário-Geral

Adjunto, conforme art. 32, IV da Portaria CNMP-PRESI 204/2013, enquanto os terceirizados

se destinam à condução do Ecotransporte, nos termos do art. 4º, parágrafo único da Portaria

CNMP-PRESI nº 205/2014, e às demais demandas administrativas do órgão. 

Esse serviço vinha sendo realizado pela Premiere Consultoria e Terceirização

LTDA,  por  meio  do  Contrato  CNMP nº  21/2014.  Entretanto,  o  contrato  foi  rescindido

unilateralmente pela Administração com efeito a partir de 1º de junho de 2017, de acordo com

os autos do processo nº 324/2017-84. 

A nova  contratação  se  deu  por  dispensa  de  licitação,  nos  termos  da  Lei

8.666/93,  art.  24,  inciso  XI,  com outro licitante  do  Pregão  Eletrônico  nº  13/2014.  Dessa

forma, a JMK Transportadora Express executará o contrato pelo período restante, conforme

Contrato CNMP nº 7/2017. 

O Termo de Referência anexo ao edital dessa licitação informa que “o número

de 7 (sete) postos de trabalho foi definido com base nas solicitações realizadas em dias de

expediente,  no  período  de  7h  as  22h,  a  fim  de  se  atender  as  demandas  por  saídas

administrativas  existentes no CNMP”. Os postos de trabalho se dividem em motorista  de
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veículo leve (3) e motorista de veículo pesado (4). Estes são os que conduzem o Ecotransporte

ou outros veículos pesados.

A escala  desses  motoristas  abrange  o  período  das  07h00 às  21h00.  Dentro

desse intervalo, os sete motoristas são distribuídos de modo que, das 11h00 às 16h00, horário

com maior demanda do expediente, todos os funcionários fiquem disponíveis para o serviço.

Nota-se que o período de trabalho dos motoristas terceirizados não coincide com o descrito no

Termo de Referência.

A amostra  utilizada nessa Questão de Auditoria  abrangeu 4 meses distintos

(fev/2016,  ago/2016, mar/2017 e abr/2017) e envolveu os veículos JHN-9453, JHN-9413,

JHN-9423, JHN-9443, JHN-9323, JIL-9341, JIL-0451, JIL-0471, JJU-2551, JIL-0561, JHN-

6093 e JIL-9341. Foram analisadas um total de 528 ASVOs com a condução de motoristas

terceirizados, por meio das quais foi possível observar alguns padrões (Anexo IV).

Do total de ASVOs, 31 saídas ocorreram até 10h00 e 17 saídas ocorreram após

as  18h00,  o  que  representa,  respectivamente,  6%  e  3,2%  da  amostra.  Levando-se  em

consideração  a  soma  dos  dias  úteis  dos  meses  selecionados  na  amostra  (87  dias  úteis),

ocorrem, em média, 0,35 saídas diárias até 10h00 da manhã e 0,19 após as 18h00. Todavia,

das 7h00 às 10h00 e das 18h00 às 20h00, há 3 motoristas terceirizados disponíveis, apesar da

pequena demanda, sendo um responsável pela condução do Ecotransporte e outros 2 para os

demais serviços.

Ademais, observou-se que em todos os meses verificados, somente durante 4

dias houve a necessidade de 10 saídas ou mais. As análises demonstram que o aumento de

demanda pelo serviço dos motoristas ocorre na metade do mês, por volta do dia 16, e nos

últimos dois ou três dias do mês. 

Questionamos  à  COSET sobre  esse  padrão,  no  sentido  de  saber  se  existe

alguma demanda periódica específica. Em resposta ao e-mail encaminhado no dia 17/06/2017,

a Coordenadoria informou que “não existe dia do mês, inicial ou final, para maior demanda.

Demanda  maior  é  necessário  (sic) quando  ocorre  (sic) eventos  e  treinamentos  fora  do

CNMP”. 

Levando  em  consideração  apenas  os  3  motoristas  que  não  conduzem  o

Ecotransporte, nos meses analisados, cada um deles saiu no máximo 4 vezes ao dia, conforme

demonstrado no Anexo IV,  Tabelas  1  e  2.  O exemplo utilizado,  de um dos motoristas,  é
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extensível aos demais. Na maioria dos dias úteis cada um saiu apenas 1 ou 2 vezes. A média

de saídas2 para esses três motoristas é em torno de 1,6 saída por dia útil do mês.

Ao analisarmos os 4 motoristas que conduzem o Ecotransporte, nota-se que a

escala se divide da seguinte maneira: 7h35 a 12h50, 13h05 a 15h20, 16h05 a 18h20 e 18h35 a

20h50. Em termos de horas corridas temos o primeiro turno com 5h15 – 8 saídas – e os outros

três turnos com 2h15 – entre 4 e 5 saídas cada um. (Anexo IV, Tabelas 3 a 6)

Ocorre que esses motoristas apresentam menos saídas individuais que aqueles

que não participam dessa escala, de modo que quando não estão dirigindo o Ecotransporte,

passam a maior parte do tempo livres, como demonstrado no Anexo IV. Como exemplo, no

mês de agosto de 2016, um desses funcionários, excluídas as 2h15 diárias que ele dedica à

condução do Ecotransporte, apresentou apenas duas saídas individuais no mês (Tabela 4). 

Questionada  sobre  o  número  de  motoristas  terceirizados,  se  haveria

necessidade de aumentar ou reduzir  o número desses funcionários,  a  COSET informou o

seguinte:

O número de motoristas terceirizados atende  satisfatoriamente pois,  ocorre muita
demanda  imediata  sem nenhuma  programação  prévia,  isto  dos  servidores  ou  de
Membros Auxiliares. Ocorre pedido por telefone e imediatamente são instruídos a
preencher  via  intranet  a  solicitação  e  liberado  o  atendimento,  se  não  houver
motorista é avisado pela falta de agendamento. 
Quanto ao número, está com quantitativo bom e devido a contenção de despesas, foi
proposto  redução  de  2  postos  para  adequarmos  até  2020,  isto  acarretaria  em
deficiência no atendimento de imediato, ou até nos agendamentos (caso ocorra no
mesmo horário) e possivelmente redução em números de saídas do eco transporte
(até podendo paralisar o atendimento). Esta redução foi passada para a SA. 

Entretanto, a análise desta AUDIN demonstra que existem picos de demanda

em dias e horários específicos,  mas também existem algumas “janelas” com mão-de-obra

ociosa, o que precisa ser mais bem administrado, com vistas a atingir a economicidade na

utilização do dinheiro público.

Considerando  que  o  contrato  em  discussão  objetiva  atender  à  demanda

administrativa do CNMP, deve-se analisar a razoabilidade de manter motoristas à disposição

para “atendimento de imediato”, tendo em vista a necessidade de racionalizar os custos.

Em decorrência, esta AUDIN entende que é viável a redução de, no mínimo, 2

postos  de  trabalho,  sem  paralisar  o  atendimento  do  Ecotransporte,  já  que  seria  possível

2 A média de saídas foi calculada dividindo-se o total de saídas que cada motorista apresentou no mês pelo 
número de dias úteis.
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remanejar sua escala, sem reduzir a quantidade atual de deslocamentos. Ao mesmo tempo, é

preciso utilizar melhor o horário de trabalho em que os motoristas terceirizados não estão em

função do Ecotransporte. É possível aumentar a média de saídas diárias, tanto dos motoristas

de veículos leves quanto dos de veículos pesados. 

Recomendação:  Recomenda-se  à  Secretaria  de  Administração  analisar  a

viabilidade e conveniência de adequar a quantidade de funcionários do contrato de serviços de

condução de veículos à necessidade do CNMP.

Orientação: Orienta-se à Secretaria de Administração que, ao elaborar Termo

de  Referência,  analise  as  reais  necessidades  da  contratação,  com  vistas  a  atender  aos

princípios da eficiência e da economicidade.

3.3 Informação: Sinistro de veículo.

Dentro  do  período  de  análise  deste  trabalho,  ocorreu  1  (um)  sinistro

envolvendo  veículo  oficial.  Trata-se  de  acidente  envolvendo  a  van  de  passageiros,

CITROEN/Jumper  de placa PAC 3385, ocorrido no dia 14/11/2016,  conforme Ocorrência

Policial nº 14.425/2016-0 e Laudo nº 26.356/2016. 

Na  ocasião,  não  foi  utilizada  a  cobertura  do  seguro,  visto  que  o  valor  da

franquia  era  superior  à  previsão  dos  orçamentos  realizados.  Ressalta-se  que  o  incidente

envolvendo o veículo do CNMP ocorreu no mês de novembro de 2016 e seu efetivo conserto

só ocorreu no dia 22 de maio de 2017. 

De acordo com o Coordenador de Segurança e Transporte, a demora decorreu

do fato de que, embora a responsabilidade pelo acidente tenha sido do condutor da empresa

"Viação Piracicabana", esta adotou postura protelatória e posteriormente se negou a cumprir

sua obrigação de reparar o dano, apesar de a COSET ter tomado todas as medidas cabíveis e

ter a seu favor o Laudo da Polícia Técnica.

Ainda  de  acordo  com o Coordenador,  haveria  a  possibilidade  de acionar  o

seguro do veículo sinistrado e, posteriormente, caberia à seguradora cobrar o ressarcimento do

responsável pelo acidente. Contudo, esta escolha deve considerar seu custo-benefício, tendo

em vista que utilizar a franquia torna o seguro mais caro na próxima renovação. 

Por fim, a Administração decidiu realizar o conserto do veículo por meio do
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contrato de manutenção da frota, tendo sido prontamente atendido. 

4.  Questão de  Auditoria  C –  O uso dos veículos  oficiais  ocorre  apenas  atendendo a
finalidades institucionais?

A questão de auditoria  C teve como objetivo verificar  as  autorizações  para

saídas de veículos, aderência dos itinerários às finalidades institucionais e a utilização dos

veículos por usuários autorizados.

4.1  Constatação:  Ausência  de  aderência  entre  o  sistema  Portal  de

Atendimento/Transportes do CNMP e a Portaria CNMP-PRESI nº 240/13.

Análise:  No  intuito  de  analisar  a  utilização  dos  veículos  oficiais,  foram

efetuadas  consultas  ao  sistema  Portal  de  Atendimento/Transportes  do  CNMP na  intranet.

Observou-se falta de aderência entre o sistema e a norma. Conforme o Art. 4º e incisos da

Portaria CNMP-PRESI nº 240/13:

Art.  4º  A  utilização  do  veículo  oficial  deverá  ser  precedida  de  solicitação  e
autorização  no  Sistema  Portal  de Atendimento/Transportes  do  CNMP,  onde  serão
registradas, no mínimo, as seguintes informações:
I - identificação do usuário;
II - natureza do serviço;
III - horário de utilização;
IV - itinerário a ser seguido; e
V -  identificação  do  conselheiro,  membro ou servidor que  autorizou a  saída.
(grifos nossos)

Em consulta ao sistema em análise, constatou-se a ausência de campos sobre a

natureza do serviço e identificação do conselheiro, membro ou servidor que autorizou a saída

de veículos. 

Em  relação  aos  documentos  físicos  de  autorização  de  saída  de  veículos

oficiais, analisados com base na amostra (ver 1.1), verificou-se que todos foram autorizados

por  autoridade  competente,  em  cumprimento  ao  disposto  no  Art.  4º,  §1º  da  Portaria

supracitada.

Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Administração que promova

adaptação no Sistema Portal de Atendimento/Transportes visando o cumprimento do Art. 4º

da Portaria CNMP-PRESI nº 240/13, especificamente em relação aos campos de natureza do
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serviço e identificação do autorizador da saída.

4.2 Constatação: Autorizações de Saída de Veículo Oficial contendo itinerários com

indícios de finalidades não-institucionais e utilização por pessoa não autorizada pela norma.

Análise:  No  intuito  de  verificar  os  itinerários  das  viagens  efetuadas  com

veículos do CNMP, foram solicitadas todas as Autorizações de Saída de Veículos Oficiais

(ASVO) dos veículos selecionados na amostra (ver 1.1) dos seguintes meses: fevereiro/2016,

agosto/2016, março/2017 e abril/2017.

O Relatório  de  Auditoria  nº  10/2014 recomendou a  instauração  de  estudos

visando alterações na Portaria CNMP-PRESI nº 240/13, de modo a abordar critérios mais

específicos para a utilização dos carros de representação, tendo em vista  que a  utilização

inadequada dos mesmos gera condutas ilegítimas,  antieconômicas e com potencial  dano à

imagem do órgão.

Em cumprimento à recomendação, foi publicada a Portaria CNMP-PRESI nº

234/14  que  incluiu  disposições  mais  detalhadas  ao  Art.  14  da  Portaria  CNMP-PRESI  nº

240/13, que passou a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 14. É vedado:
I - o uso dos veículos oficiais em atividades de caráter particular;
II -  o uso de veículos oficiais em passeios, excursões ou trabalhos estranhos ao
serviço público;
III  -  o  uso  de  veículos  oficiais  para  o  transporte  de  familiares  de  conselheiros,
membros e servidores;
IV - o uso de veículos de transporte institucional ou de serviço para o transporte
individual  de  agente  público  da  residência  à  repartição  ou  vice-versa,  salvo  na
hipótese prevista no art. 9º;
V - o uso de veículos oficiais em dias não úteis;
VI   -   o   transporte   para   estabelecimentos   comerciais   e   congêneres,
salvo   quando   o   usuário   se encontrar no estrito desempenho de função
pública; e
VII  -  guardar  os  veículos  oficiais  em garagem residencial,  salvo  quando houver
autorização formal do Secretário-Geral do Conselho Nacional do Ministério Público
ou pessoa por  ele designada, e atendidas as condições previstas no art.  15 desta
Portaria.
VIII - o uso de veículos oficiais a locais de embarque ou desembarque, no Distrito
Federal, quando o usuário tenha solicitado a indenização adicional por trecho para o
respectivo deslocamento prevista nos termos do art. 1º, § 1º, da Portaria CNMP-
PRESI nº 36, de 26 de fevereiro de 2014.
§ 1º O disposto no inciso V não se aplica aos veículos de representação nas hipóteses
previstas no art. 3º-A da presente Portaria.
§ 2º O Secretário-Geral poderá autorizar, em caráter excepcional, desde que no
interesse do serviço,  a utilização de veículos de transporte institucional e de
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serviço nas hipóteses dos incisos V e VI.
§ 3º A vedação constante do inciso VI não se aplica ao veículo de representação
nas  hipóteses  em que  o  respectivo  usuário  se  encontrar  no  desempenho  de
função pública, circunstância a ser declarada quando da solicitação no Sistema
do  Portal  de  Atendimento/Transporte  do  CNMP  ou,  em  caso  de
impossibilidade, diretamente ao respectivo Técnico de Segurança Institucional,
que deverá efetuar os devidos registros na ASVO.” (grifo nosso)

Ao analisar as ASVOs da amostra, constatou-se que 201 (duzentos e uma),  o

que corresponde a 38% do total de viagens do período analisado na amostra (ver 1.1), contêm

em  seus  itinerários  estabelecimentos  como  restaurantes (50,9%),  churrascarias  (9,3%),

shoppings  (28,5%),  clubes  (9,8%),  bares  (1%)  e  academias  (0,5%),  conforme  o  gráfico

abaixo:

Utilizando como parâmetro os dias úteis dos meses selecionados na amostra,

obtém-se a média de 2,31 viagens diárias com itinerários do tipo.  Não foram observados

registros  no  Sistema  do  Portal  de  Atendimento/Transporte,  tampouco  pelos  Agentes  de

Segurança  Institucional  informando que  as  viagens ocorreram em desempenho de  função

pública, conforme Art. 14, § 3º da Portaria CNMP-PRESI nº 240/13.
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O  Art.  1º  da  Portaria  CNMP-PRESI  nº  240/13,  estabelece  ainda  que  a

utilização dos veículos de propriedade do CNMP deve observar os princípios que regem a

Administração Pública. Deve-se ressaltar que a forma atual de utilização dos veículos acarreta

em riscos de violação dos princípios da moralidade e da economicidade e dano à imagem do

CNMP. Desse modo, faz-se necessário empenho da Alta Administração no sentido de coibir

tais práticas no âmbito do CNMP.

Conforme o Art.  6º  da Portaria  CNMP-PRESI nº  240/13,  são consideradas

pessoas  a  serviço:  servidores  do  CNMP;  colaborador  eventual,  quando  no  estrito

cumprimento de atividade solicitada pela Administração; o prestador de serviço cujo contrato

preveja expressamente o transporte a cargo do CNMP; e a pessoa que acompanha servidor

com a finalidade de realizar serviço do CNMP. 

Em análise às ASVOs selecionadas na amostra (ver 1.1), observou-se que no

dia 15/03/2017,  consta registro  de viagem efetuada com o veículo PAE-0963,  iniciada às

16:44,  em que  o  motorista  buscou  Conselheiro e  acompanhante no Senado Federal,  com

destino ao Setor Hoteleiro Norte. Após deixar o Conselheiro no local de destino, o motorista

recebeu ordem de conduzir o acompanhante do Conselheiro ao aeroporto.

Esta  Auditoria  Interna  entende  que  tal  prática  não  é  condizente  com  o

normativo supracitado, por não se tratar de pessoa a serviço nos termos da norma, e que se faz

necessária a separação entre público e privado no uso dos recursos institucionais.

Ressalta-se que o assunto foi objeto de análise do Tribunal de Contas da União

recentemente, tendo sido exarada a determinação 9.4 do Acórdão nº 2194/2017 – 1ª Câmara:

“Com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/92, determinar ao Conselho Regional de
Administração do Paraná (CRA/PR) que adote, no prazo trinta dias, contados a partir
da ciência, as medidas necessárias para assegurar que os condutores dos veículos do
CRA/PR sejam identificados junto à autoridade de trânsito em caso de recebimento de
multas, conforme o art. 257, § 8º, do Código Brasileiro de Trânsito, encaminhando a
esta Corte, no mesmo prazo, a documentação comprobatória acerca das providências
adotadas; 9.5. com fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU, recomendar ao
Conselho Federal de Administração que elabore normativo aplicável a todo o Sistema
CFA/CRA  com  o  objetivo  de  instituir  controles  na  utilização  dos  veículos
pertencentes aos conselhos, incluindo a obrigatoriedade de identificação externa dos
veículos e a efetivação de registros quanto à quilometragem de entrada e  saída,  à
identificação  do  condutor,  ao  nome  do  requisitante,  ao  destino,  à  finalidade  da
utilização e ao vínculo com a solicitação de diárias, quando em viagem, de forma a
garantir a utilização das viaturas nas finalidades institucionais das respectivas
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autarquias,  informando a esta Corte as providências adotadas no prazo de sessenta
dias;” (grifos nossos)

Recomendação a: Recomenda-se à Secretaria de Administração que adapte o

Sistema do Portal de Atendimento/Transporte do CNMP para que o usuário possa declarar que

se  encontra  no  desempenho  de  função  pública  em  casos  de  viagens  a  estabelecimentos

comerciais e congêneres, após autorização do Secretário-Geral.

Recomendação b: Recomenda-se à Secretaria de Administração que instrua os

Agentes de Segurança Institucional a efetuarem os registros de desempenho de função pública

na ASVO, sempre que não conste no sistema e que seja solicitado pelo usuário, em casos de

viagens a estabelecimentos comerciais e congêneres.

Orientação c: Orienta-se à Presidência que oriente os usuários de veículos de

representação enfatizando o caráter institucional,  nos termos da Portaria CNMP-PRESI nº

240/13.

5. Questão de Auditoria D – Os controles da COSET/SA em relação ao custo operacional

dos veículos é efetivo?

 A Questão  de  Auditoria  D  teve  por  objetivo  verificar  se  os  controles  da

COSET em relação  ao custo  operacional  dos  veículos  é  efetivo.  Os parâmetros  adotados

foram:  manutenção  de  Mapa  de  Controle  do  Desempenho  e  Manutenção  dos  veículos

atualizados;  utilização  dessas  informações  no  processo  decisório  de  aquisição  ou

desfazimento de veículos da frota; suficiência das amarrações do sistema de desempenho de

veículos; e  ocorrência de cessão,  alienação ou doação de veículos oficiais no período em

análise, bem como o respeito aos trâmites legais em caso positivo.

Na  reunião  de  abertura  deste  trabalho,  foi  informado  a  esta  AUDIN  que

atualmente encontra-se em fase de validação um sistema de gestão de frotas, o mesmo já

utilizado pela Procuradoria Geral da República (PGR). Informou-se, ainda, que a Secretaria

de  Tecnologia  da  Informação  (STI)  está  encarregada  de  realizar  a  adaptação  do  referido

sistema para que seja compatível com a plataforma utilizada pelo CNMP. 

Diante da previsão contratual relativa ao serviço de manutenção dos veículos,

no sentido da “prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado de
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administração e gerenciamento de despesas de manutenção de frota, com fornecimento de

peças (...)” , foi questionado ao Coordenador de Segurança e Transporte sobre a necessidade

do sistema que está sendo implementado com o auxílio da STI. 

Em resposta à SAUDI nº 19/2017, o Coordenador informou que a empresa

contratada disponibiliza um sistema para acompanhamento da manutenção dos veículos do

CNMP,  contudo  há  limitações  como,  por  exemplo,  possibilitar  o  acompanhamento  das

próximas revisões apenas por data, mas não por quilometragem. Acrescentou, ainda, que após

o término do contrato perdem-se as informações, como ocorreu anteriormente. O sistema que

está em vias de ser implementado, sem custo para o CNMP, possui um controle mais amplo: 

(…) fornecendo tudo sobre saídas de ASVOs, controle de combustível, manutenção
e outros. A qualquer momento, o programa irá gerar os relatórios diversos sobre as
demandas  de  vários  assuntos.  A  empresa  de  combustível  gera  o  relatório  do
combustível,  a  de  manutenção  gera  o  deles,  e  não  existe  nenhum contrato  com
empresa  que  gerará  o  controle  de  ASVOs  de  nossa  frota.  Os  controles  destes
contratos são apenas para a cobrança das empresas e de nossa conferência com os
nossos controles. A COSET tem por objetivo, com a adaptação do programa da
PGR, centralizar os controles, visando à eficiência. (grifo nosso)

5.1 Informação: Não utilização do Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção

no processo decisório de renovação da frota.

Em relação à utilização do Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção

dos veículos no processo decisório de aquisição ou desfazimento da frota, a unidade informa

que não faz uso de tais dados para tomar decisões de renovação dos veículos. Segundo o

gestor, leva-se em conta a idade da frota no processo de renovação, adotando como parâmetro

o período de  5 (cinco) anos e  a  disponibilidade  orçamentária  do CNMP nas decisões de

desfazimento ou aquisição de veículos.

5.2 Informação: Atraso de ação prevista no Plano de Gestão 2017.

Em resposta à SAUDI nº 17/2017-AUDIN, encaminhada à STI, o Secretário

informou o seguinte: 

o  sistema  foi  disponibilizado  em  ambiente  de  teste  pelo  Núcleo  de  Gestão  de
Sistema da STI, e está em etapa de validação pela COSET, que tem o controle dessa
atividade,  não  sendo  possível  que  a  STI  determine  o  prazo  de  implantação  da
solução. A unidade gestora tem atuado na inclusão dos dados referentes à frota
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do CNMP e tais informações, ao fim da validação, serão migradas para base de
dados definitiva. (grifo nosso)  

Ocorre  que,  em  entrevista  realizada  no  dia  25/05/2017,  o  Coordenador  da

COSET demonstrou a situação atual do sistema. Em procedimento de observação realizado no

mesmo dia, verificou-se que ainda não é possível cadastrar as ASVOs. Assim, a iniciativa

CNMP_PG_17_COSET_007 – Implantação de Software de Gestão de Frotas –, com prazo de

conclusão previsto no Plano de Gestão 2017 para 13/04/2017, está atrasada.

As  planilhas  atualmente  produzidas  e  utilizadas  pela  COSET  apresentam

alguns erros (como placas de carro repetidas, planilhas com data errada, etc). Tais erros são

passíveis  de  acontecer,  visto  que  as  planilhas  são  alimentadas  manualmente.  Apesar  da

contribuição significativa  para  o  controle  do  setor  de  transportes,  é  fundamental  a

implementação  do  Sistema  de  Gestão  de  Frotas  com  vistas  a  dar  mais  segurança  às

informações gerenciais apresentadas, bem como otimizar a execução das atividades, facilitar

seu controle e aumentar a eficiência do serviço prestado.

 

5.3 Informação: Doação de veículos oficiais

Em 2016,  8  (oito)  veículos  foram doados,  procedimento  documentado  nos

autos do processo nº 238/2015-18, que obedeceu ao Decreto nº 99.658/90. Este normativo

regulamenta,  no  âmbito  da  Administração  Pública  Federal,  o  reaproveitamento,  a

movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento de material. Ressalta-se que o

CNMP ainda não possui o normativo próprio acerca da matéria.

O  processo  atendeu  ao  Decreto  supramencionado,  bem como  ao  edital  de

desfazimento, publicado no sítio eletrônico do CNMP, no dia 17/12/2016, e no SIAFI. Foram

verificados os respectivos termos de baixa dos veículos, seguidos dos termos de recebimento

assinados pelos representantes dos órgãos beneficiários.

5.4  Constatação:  Falta  da  comunicação  de  transferência  de  propriedade  ao

Departamento de Trânsito. 

Análise: De acordo com o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), as
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alterações de propriedade devem ser comunicadas ao Detran no prazo de 30 dias:

Art. 134 No caso de transferência de propriedade,  o proprietário antigo deverá
encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um  prazo de
trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade,
devidamente  assinado  e  datado,  sob  pena  de  ter  que  se  responsabilizar
solidariamente  pelas  penalidades  impostas e  suas  reincidências  até  a  data  da
comunicação. (grifo nosso)

No mesmo sentido dispõe a Portaria CNMP-PRESI nº 240/2013: 

Art. 28. O CNMP deverá comunicar a baixa dos veículos de sua propriedade que
forem  cedidos,  alienados  ou  doados  ao  Departamento  de  Trânsito,  à
Circunscrição Regional de Trânsito e aos demais órgãos competentes, para fins da
retirada  da  isenção  do IPVA,  quando for  o  caso,  bem como  para  alteração  de
propriedade.
§ 2º A comunicação de que trata o caput deverá ocorrer no prazo máximo de3 30
(trinta) dias após a realização da cessão, alienação ou doação do veículo. (grifo
nosso)

Em relação aos veículos de placas Sentra JGL 0921, Sentra JGL 0961, Sentra

JGL 0871,  Sentra  JGL 0851,  Sentra  JGL 0861,  Sentra  JGL 0831,  Marea  JJE  2547,  as

comunicações de transferência dos veículos ao Detran/DF estão de acordo com a legislação,

conforme  Ofício  nº  2/2016  -  COTRAN/SA/CNMP,  Ofício  nº  310/NUREV  e  Ofício  nº

396/NUREV .

No entanto, não foi localizada a comunicação da transferência do veículo JJE

2497, de acordo com Memorando nº 70/2017/COSET/SA/CNMP. Embora em consulta ao

sistema  do  Detran/DF seja  possível  verificar  que  esse  veículo  foi  transferido,  a  falta  da

referida  comunicação  dentro  do  prazo  acarretou  para  o  CNMP o  risco  de  que  eventuais

infrações futuras fossem “imputadas” a este órgão, caso o novo proprietário não o transferisse.

Orientação: Orienta-se  à  Secretaria  de  Administração  que,  em  futuros

procedimentos de desfazimento de veículos, demonstrem nos autos a devida comunicação,

conforme art. 134 do CTB e art. 28 da Portaria CNMP-PRESI nº 240/2013.

6.  Questão  de  Auditoria  E  –  Como  a  COSET  lida  com  os  riscos  de  segurança

relacionados a transporte?

A questão de auditoria E teve como objetivo verificar como a COSET lida com

os riscos de segurança relacionados a transporte.

Assim, foram verificados os controles visando restringir a disponibilidade das
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informações a terceiros não relacionados ao setor, à participação em programas de capacitação

em segurança institucional  no período e à  existência de programa padrão de segurança e

classificações de riscos de autoridade, com procedimentos adicionais de segurança para cada

nível de risco. 

Em anexo ao Relatório de Auditoria nº 10/2014, foram feitas sugestões em

relação  aos  riscos  de  segurança  relacionados  a  transporte,  especificamente  relacionados à

disponibilização inadequada de informações e classificação de riscos de autoridades. Optou-se

por acompanhar a implementação das sugestões  no presente trabalho. Em inspeção física,

verificou-se que foram adotados controles visando restringir a disponibilidade de informações

a terceiros não relacionados ao setor.

 

6.1 Informação: Programas de Capacitação.

Tomando como base o Plano de Capacitação 2016 – COTRAN e o Plano de

Capacitação 2017 – COSET, aprovado pela Portaria CNMP-SG nº 66/2017, foram analisados

os cursos realizados pelos servidores no período.

Em  resposta  à  SAUDI  nº  14/2017,  a  COGP encaminhou  as  capacitações

realizadas pelos servidores da COTRAN, verificando-se que foram realizadas, ao todo, 20

ações com ônus para o CNMP no ano de 2016. Não foram encaminhadas informações sobre

treinamentos realizados em 2017 com a participação do Núcleo de Gestão de Carreiras.

Esclarecemos  que  os  treinamentos  particulares  não  foram  considerados  na

análise, tendo em vista que a maior parte deles não está relacionada ao cerne desta questão de

auditoria. Esta análise considerou apenas os temas relacionados à segurança institucional.

No que diz respeito aos riscos de segurança relacionados a transporte, nota-se

que  metade  dos  servidores  realizaram,  em  2016,  o  curso  “Motorista  de  Autoridades  e

Executivos”.  Mas aqueles  de Proteção de Autoridades tiveram adesão pequena. Apenas  3

servidores  realizaram  “Proteção  de  Autoridades  –  Nível  I”,  nenhum  servidor  realizou  o

mesmo curso no nível avançado. Há, ainda, 3 servidores do setor que não realizaram qualquer

treinamento. 

Em termos percentuais, 43% da equipe fez duas ou mais capacitações, 36% fez

uma capacitação e 21% não fez nenhuma capacitação. Ressalta-se que o cargo em questão é
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responsável por uma área sensível, por isso o servidor deve exercer suas funções com zelo e

buscar o constante aprimoramento profissional,  já  que o risco da atividade pode envolver

baixa probabilidade, porém alto impacto, caso algum evento indesejado venha a ocorrer.

Os agentes de segurança institucional, responsáveis pelo transporte e proteção

das autoridades do CNMP, precisam desenvolver habilidades necessárias ao planejamento e à

coordenação  de  ações  de segurança  e  prevenção de riscos,  com o objetivo  de  cumprir  o

previsto na Portaria CNMP-PRESI nº 204/2013:

Art. 32 À Coordenadoria de Segurança e Transporte compete:
I – realizar a segurança pessoal dos conselheiros, membros, dignitários, servidores e
demais pessoas nas dependências do CNMP, ou externamente, quando em serviço;
II  –  realizar  ou acompanhar  o  transporte  de  conselheiros,  membros,  dignitários,
servidores e demais pessoas que, em razão do serviço, estejam sob ameaça ou em
situação de risco;

Orientação: Orienta-se à Secretaria de Administração que atue para que todos

os servidores da COSET realizem ao menos uma capacitação ao ano.

6.2 Informação: Classificação de riscos de autoridades.

No CNMP ainda não há programa padrão de segurança e classificação de riscos

de autoridade.

Em resposta à SAUDI nº 13/2017, o Coordenador de Segurança e Transporte

informou que aguarda a  elaboração  da  Política  de Segurança Institucional  e  do Plano de

Segurança  Institucional.  Segundo  o  Coordenador,  os  normativos  abrangerão  a  proteção  à

integridade física de membros e servidores do CNMP, de modo que ainda não existe uma

classificação de riscos, cabendo a elaboração futura, se houver necessidade.

Ainda  assim,  em  entrevista  realizada  no  dia  2/06/2017,  o  Coordenador

informou que os agentes de segurança institucional possuem treinamento específico para a

condução  de  autoridades  e  comportamentos  de  segurança.  Por  essa  razão,  apenas  esses

servidores transportam os conselheiros, não sendo permitido aos terceirizados transportá-los. 

Orientação: Orienta-se à Secretaria  de Administração que instrua programa

padrão  de  segurança  e  classificação  de  riscos  de  autoridades,  com  os  consequentes

procedimentos adicionais de segurança para cada nível de risco. 
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7. Questão de Auditoria F – Os controles relacionados ao Ecotransporte são efetivos?

A presente Questão de Auditoria teve por objetivo verificar a efetividade dos

controles exercidos pela COSET em relação ao Ecotransporte.  Para isso, foram abordadas a

conformidade relacionada à utilização e condução do Ecotransporte, bem como a adequação

dos controles da COSET.

O controle do Ecotransporte é realizado por meio da Autorização de Saída de

Veículo Oficial (ASVO), na qual constam horários de saída e chegada, número de usuários e o

motorista de cada horário. Também é arquivado junto à ASVO o tacógrafo utilizado no dia.

7.1 Informação: Usuários do Ecotransporte

Em relação ao controle de usuários, em entrevista realizada no dia 25/05/2017,

o Coordenador afirmou que algumas vezes ele mesmo realiza essa checagem no momento em

que o Ecotransporte chega a este Conselho. O Coordenador olha as pessoas que deixam o

Ecotransporte para ver se há algum usuário não permitido utilizando o serviço. Contudo, tal

prática não apresenta uma periodicidade definida. Em procedimento de observação direta, não

encontramos usuários diferentes daqueles permitidos pelo art. 2º da Portaria CNMP-PRESI nº

205/2014.

Como o controle de usuário constante da ASVO fornece apenas o número de

passageiros, não é possível  afirmar que o Ecotransporte seja utilizado exclusivamente por

servidores e estagiários em serviço no CNMP. Também não existe, até a publicação deste

Relatório,  autorização  excepcional  proveniente  do  Secretário-Geral  para  que usuários  não

enquadrados no normativo supramencionado utilizem o serviço.

7.2  Informação: Quanto à  conformidade na condução do Ecotransporte,  a  análise

ainda depende de posicionamento solicitado ao CONTRAN acerca da matéria. Assim, até a

emissão do Relatório de Auditoria, poderá haver novas orientações ou recomendações.

7.3 Adequação dos controles da COSET para o Ecotransporte
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O  controle  do  Ecotransporte  ocorre  por  meio  da  ASVO  e  os  dados  são

compilados  em  um  relatório  mensal  pela  COSET.  Os  testes  realizados  demonstram

fidedignidade das informações disponíveis nesse relatório, que também registra as eventuais

ocorrências, nos termos do artigo 6º, II da Portaria CNMP-PRESI nº 205/2014.

Além do relatório mensal, há também o resumo anual, onde é possível ter uma

visão geral da utilidade do serviço. Ademais, há um controle semestral realizado em parceria

com a Cossaúde para verificar a utilidade dos horários, quando se decide conjuntamente sobre

a manutenção ou não de horários pouco utilizados. 

De  modo  geral,  os  controles  da  COSET em relação  ao  Ecotransporte  são

adequados.

Por  último,  a  título  de  conhecimento,  acrescentamos  uma  determinação  do

TCU direcionada ao Ministério do Planejamento,  Desenvolvimento e Gestão,  referente ao

tema desta auditoria, que aponta novas maneiras de utilizar o serviço de transportes, com o

objetivo  de  atingir  os  princípios  da  eficiência  e  da  economicidade  operacional  na

Administração Pública:

Acórdão nº 1223/2017 - TCU - Plenário.
9.3.  determinar  à  Central  de  Compras  do  Ministério  do  Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, com fundamento no art. 250, II, c/c o art. 237, parágrafo
único, ambos do Regimento Interno do TCU, que faça constar de seus próximos
estudos preliminares,  que  vierem a fundamentar  a aquisição de agenciamento  de
transporte  terrestre  dos  servidores,  empregados e  colaboradores por  demanda,  os
Serviços de Transporte Individual Privado de Passageiros Baseado em Tecnologia de
Comunicação em Rede - STIP que estiverem em operação no Distrito Federal (Uber,
Cabify  etc.),  bem como a  avaliação  dos riscos  decorrentes  da  centralização  dos
serviços em um único fornecedor e sua sustentabilidade ao longo do tempo, levando
em  conta,  por  exemplo,  as  possíveis  vantagens  do  parcelamento  do  objeto,  a
possibilidade de credenciamento de empresas agenciadoras de transporte individual
de passageiros etc.; 
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VI – Acompanhamento das Recomendações do Relatório de Auditoria nº 10/2014

Recomendação 2: Adaptar o sistema para que este se adeque às exigências do

art. 4º da Portaria CNMP nº 240/2013.

Análise: Tendo  em  vista  a  necessidade  de  emitir  recomendações  mais

específicas  em  relação  às  inadequações  do  sistema,  considera-se  a  recomendação  2  do

Relatório de Auditoria nº 10/2014 baixada e passam a vigorar as novas recomendações em

relação ao sistema.

Recomendação 6.1.1: Instrua amarrações de sistema a fim de evitar falhas

como a evidenciada. 

Análise:  Em  trabalho  de  monitoramento  que  gerou  a  Nota  Técnica  nº

108/2016,  foram  analisadas  as  amarrações  de  sistema  de  controle  de  manutenção  de

desempenho.  À  época,  observou-se  que  a  área  instruiu  amarrações  de  sistema  visando

bloquear a inserção de dados de litragem inferiores à capacidade dos tanques dos veículos,

não tendo implementado ainda amarrações para evitar a inserção de valores de quilometragem

inferior à inicial nas células.

Em 1º de junho de 2017, foi realizada inspeção física na Coordenadoria de

Segurança e Transporte/SA, oportunidade em que, entre outros aspectos, foram verificadas as

amarrações  do  sistema  de  controle  de  manutenção  de  desempenho.  Observou-se  que  a

situação atual é a  mesma daquela verificada no monitoramento de 2016, permanecendo o

status  da  recomendação  6.1.1  do  Relatório  de  Auditoria  nº  10/2014  como  acatada

parcialmente.
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VII. CONCLUSÃO

Nestes  termos,  encaminha-se  à  Presidência  para  ciência  e  à  Secretaria  de

Administração e Secretaria-Geral para ciência e adoção de providências.

Brasília-DF, 29 de junho de 2017.

BÁRBARA GOMES ARAUJO FERNANDES
Analista de Controle Interno

GUILHERME PINHEIRO GUEDES
Técnico Administrativo

À consideração do Auditor-Chefe.

VITOR WILLIAM DE SOUSA MARÇAL
                     Coordenador de Acompanhamento e Avaliação                         

De acordo, encaminhe-se na forma proposta.

RENATA ALENCAR CAMPOLINA BERNAT
Auditora-Chefe Substituta
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ANEXO I – RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 04/2017

Quadro Consolidado das Recomendações da Auditoria Interna

Item Recomendação Unidade

2.2a

Recomenda-se  à  Secretaria-Geral  (Assessoria  Jurídica)  que

verifique a aplicabilidade do Art. 147, § 5º do Código de Trânsito

Brasileiro aos Agentes  de Segurança Institucional,  servidores  do

CNMP.  E  que,  em caso positivo,  adote  as  providências  cabíveis

para  aplicação  da  norma.  Independente  do  posicionamento,

comunique-se à AUDIN para conhecimento.

SG

2.2b

Recomenda-se à Secretaria de Administração que entre em contato

com  a  empresa  prestadora  de  serviços  de  transporte  visando  a

regularização da CNH do motorista  terceirizado que não possui

observação de exercício de atividade remunerado.

SA

3.1

Recomenda-se  à  Secretaria  de  Administração  que  implemente

controles efetivos quanto à revisão dos veículos, visando evitar a

autorização  de  saída  de  veículos  que  tenham  excedido  a

quilometragem de revisão.

SA

3.2

Recomenda-se  à  Secretaria  de  Administração  analisar  a

viabilidade  e  conveniência  de  adequar  a  quantidade  de

funcionários  do contrato  de  serviços  de  condução de veículos  à

necessidade do CNMP.

SA

4.1

Recomenda-se  à  Secretaria  de  Administração  que  promova

adaptação no Sistema Portal de Atendimento/Transportes visando o

cumprimento  do  Art.  4º  da  Portaria  CNMP-PRESI  nº  240/13,

especificamente em relação aos campos de natureza do serviço e

identificação do autorizador da saída.

SA

4.2a Recomenda-se à Secretaria de Administração que adapte o Sistema

do Portal de Atendimento/Transporte do CNMP para que o usuário

possa declarar que se encontra no desempenho de função pública

SA
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em casos de viagens a estabelecimentos comerciais e congêneres,

após autorização do Secretário-Geral.

4.2b

Recomenda-se  à  Secretaria  de  Administração  que  instrua  os

Agentes  de  Segurança  Institucional  a  efetuarem  os  registros  de

desempenho de função pública na ASVO, sempre que não conste no

sistema e  que seja solicitado pelo usuário, em casos de viagens a

estabelecimentos comerciais e congêneres.

SA

ANEXO II – RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 04/2017

Quadro Consolidado das Orientações da Auditoria Interna

Item Orientação Unidade

3.1

Orienta-se à Secretaria de Administração que utilize, no sistema

que  vier  a  ser  implantado  para  gestão  de  frota,  mecanismo de

trava da autorização de saída do veículo quando a manutenção

não for realizada na data prevista.

SA

3.2

Orienta-se à Secretaria de Administração que, ao elaborar Termo

de Referência, analise as reais necessidades da contratação, com

vistas a atender aos princípios da eficiência e da economicidade.

SA

4.2c

Orienta-se à Presidência que oriente os usuários de veículos de

representação enfatizando o caráter institucional,  nos termos da

Portaria CNMP-PRESI nº 240/13.

PRESI

5.4

Orienta-se  à  Secretaria  de  Administração  que,  em  futuros

procedimentos de desfazimento de veículos, demonstrem nos autos

a devida comunicação,  conforme art.  134 do CTB e art.  28 da

Portaria CNMP-PRESI nº 240/2013.

SA

6.1

Orienta-se à Secretaria de Administração que atue para que todos

os servidores da COSET realizem ao menos uma capacitação ao

ano.

SA

6.2 Orienta-se à  Secretaria de Administração que  instrua programa SA

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 04/2017 30/36



padrão de segurança e classificação de riscos de autoridades, com

os consequentes procedimentos adicionais de segurança para cada

nível de risco. 

ANEXO III – RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 04/2017

Quadro Consolidado do Acompanhamento das Recomendações do Relatório de
Auditoria Interna nº 10/2014

Item Unidade Recomendação Status

2 SA --- Baixada

6.1.1 SA
Instrua amarrações de sistema a fim de evitar falhas

como a evidenciada.
Acatada

Parcialmente
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ANEXO  IV  –  TABELAS  ILUSTRATIVAS  DAS  ANÁLISES  DE  ASVO  COM
MOTORISTAS TERCEIRIZADOS

         Tabela 1

                                   Fevereiro de 2016                                                         Agosto de 2016
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         Tabela 2

                                      Março de 2017                                                           Abril de 2017                              
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Tabela 3

Tabela 4
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Tabela 5

Tabela 6
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Tabela 7
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