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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da 
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 
 

Auditoria Anual de Contas 
A Auditoria Anual de Contas tem por objetivo fomentar a boa governança 
pública, aumentar a transparência, provocar melhorias na prestação de 
contas dos órgãos e entidades federais, induzir a gestão pública para 
resultados e fornecer opinião sobre como as contas devem ser julgadas 
pelo Tribunal de Contas da União.   
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QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO 
PELA CGU? 
O trabalho consistiu na 
Avaliação da Prestação de 
Contas da Fundação Nacional 
do Índio – FUNAI, referente ao 
exercício de 2017. 

Em consonância aos 
princípios definidos na IN CGU 
nº 03/2017, este relatório, 
certificado e parecer do 
Controle Interno constituem 
peças obrigatórias do 
processo de prestação de 
contas da FUNAI, o qual será 
posteriormente julgado pelo 
Tribunal de Contas da União. 

O escopo da auditoria 
contempla aspectos sobre 
avaliação da estratégia 
organizacional da Funai; 
análise da gestão de compras 
e contratações; realização de 
diagnóstico sobre a 
governança do 
macroprocesso de aquisições; 
avaliação da renda do 
patrimônio indígena; 
verificação da observância da 
ordem cronológica de 
pagamentos; verificação da 
conformidade das peças do 
Relatório de Gestão; e análise 
do cumprimento das 
determinações do TCU e das 
recomendações da CGU. 

 POR QUE A CGU REALIZOU ESSE 
TRABALHO? 
A Auditoria Anual de Contas realizada no 
âmbito do controle interno visa verificar as 
informações prestadas pelos administradores 
públicos federais, bem como analisar os atos e 
fatos da gestão, com vistas a instruir o 
processo de prestação de contas que 
subsidiará o julgamento pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU). 

 QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS AS 
RECOMENDAÇÕES QUE DEVERÃO 
SER ADOTADAS? 
As avaliações realizadas permitiram 

identificar que a Funai ampliou os esforços 

para o atendimento do relevante estoque de 

recomendações emanadas pela CGU.  

As análises também demonstraram 

fragilidades na gestão da estratégia 

organizacional. Para essas fragilidades foram 

elaboradas diversas recomendações, tais 

como a proposta de alteração de normativos 

que operacionalizam a gestão estratégica; o 

estabelecimento de mecanismos, documentos 

e fluxos para o monitoramento e avaliação do 

Planejamento Estratégico - PE; o 

aperfeiçoamento dos indicadores e metas do 

PE; bem como a instituição de Comitê de 

Riscos, conforme IN MP/CGU nº 01/2016.  

Quanto à avaliação da locação da nova Sede, 

foram identificadas falhas que impactaram na 

economicidade da contratação. Assim, foram 

emitidas recomendações para apuração de 

responsabilidade dos servidores que deram 

causa à falha verificada e a realização de novos 

estudos para subsidiar a Diretoria Colegiada 

acerca da manutenção ou não do contrato 

celebrado.  
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INTRODUÇÃO 
 

O objetivo geral deste trabalho é apresentar os resultados dos exames realizados sobre a 

prestação de contas anual apresentada pela Fundação Nacional do Índio – Funai referente 

ao exercício de 2017.  

O escopo da auditoria, elaborado juntamente com o Tribunal de Contas da União - TCU 

por meio da ata de reunião realizada no dia 8/2/2018, consiste na avaliação da estratégia 

organizacional da Funai; na análise da gestão de compras e contratações; na realização de 

diagnóstico sobre a governança do macroprocesso de aquisições; na avaliação da gestão 

da renda do patrimônio indígena; na verificação da observância, pela Funai, da ordem 

cronológica de pagamentos; na análise da conformidade das peças do relatório de gestão 

e ainda na verificação do cumprimento das determinações e recomendações do TCU e 

CGU. 

Definido o escopo, os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/3/2018 a 

25/5/2018, com destaque para dois itens da ata: (i) a avaliação da estratégia 

organizacional que objetivou identificar se o recente Planejamento Estratégico da Funai 

estabeleceu claramente seus objetivos, definiu sua estratégia de atuação e previu a adoção 

de ferramentas capazes de orientar ações de melhoria e (ii) a avaliação de compras e 

contratações, em especial a dispensa de licitação nº 09/2017, que deu origem à locação 

de prédio para funcionamento da sede da Funai em Brasília. 

As questões de auditoria a seguir relacionadas objetivaram avaliar o sistema de 

governança da Funai sob a ótica do novo Planejamento Estratégico, considerando os 

mecanismos de liderança, estratégia e controle. Busca-se com isso apresentar à alta 

administração da Funai diagnóstico acerca da adequabilidade do modelo de gestão 

estabelecido, da estratégia da organização e das diretrizes para monitoramento e 

avaliação. 

1. Qual o nível de envolvimento da alta administração da Funai no estabelecimento 

da estratégia necessária a boa governança da Entidade? 

 

2. O Planejamento Estratégico da Funai foi estruturado de forma a contribuir para 

o alcance dos objetivos estabelecidos e da missão institucional do órgão? 

 

3. Em que medida a gestão de riscos foi considerada no Planejamento Estratégico 

da Funai? 

No que se refere a avaliação de compras e contratações, os exames tiveram por fim 

verificar se os procedimentos para locação de prédio para funcionamento da sede da Funai 

em Brasília obedeceram aos requisitos legais e regulamentares. 

Quanto aos itens do escopo relacionados à avaliação da gestão da renda do patrimônio 

indígena e do diagnóstico sobre a governança do macroprocesso de aquisições, os exames 

e as conclusões encontram-se disponíveis nos Relatórios de Avaliação do Resultado da 

Gestão nº 201701711 e nº 201702031 disponíveis nos anexos deste Relatório de Auditoria 

Anual de Contas. 
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No que se refere à avaliação da conformidade das peças exigidas nos incisos I, II e III do 

art. 13 da IN TCU 63/2010 com as normas que regem a elaboração de tais peças, 

considerando a natureza jurídica e o negócio da Funai, verificou-se que foram elaboradas 

e contemplaram os formatos e conteúdos obrigatórios nos termos da legislação. 

Quanto ao cumprimento das determinações do Tribunal de Contas da União, em consulta 

ao portal do TCU e informações do Relatório de Gestão, verificou-se a existência do 

Acórdão 4739/2016 – 2ª Câmara. O acórdão determinou que a CGU aprofundasse os 

exames na gestão do Projeto Comunidade Indígena Avá-Canoeiro - PCIAC e no 

Programa de Apoio aos Avá-Canoeiro - PAAC. Após tratativas com a corte de contas o 

escopo da auditoria foi reorientado e elaborado o Relatório nº 201701711, que se encontra 

anexo a este Relatório de Auditoria Anual de Contas.  

No que concerne à avaliação das recomendações expedidas pela CGU, com base nas 

informações do Sistema Monitor e em diversas tratativas realizadas juntos a Funai, 

considera-se que há fragilidades, devidamente relatadas neste Relatório, quanto à rotina 

de acompanhamento e atendimento das recomendações emanadas pela CGU, todavia 

observa-se uma tendência de melhora no cenário geral quanto a esta questão. 

As análises quanto a essas questões se deram por meio de questionários, entrevistas, 

testes, consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob exame e a partir 

da apresentação do processo de contas pela Funai, em estrita observância às normas de 

auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal.  

 

RESULTADOS DOS EXAMES  
 

1. Avaliação do envolvimento da alta administração da FUNAI no 
estabelecimento da estratégia 

 

As verificações relacionadas a este item foram conduzidas com vistas a responder à 

seguinte questão de auditoria:  

 

1. Qual o nível de envolvimento da alta administração da FUNAI no estabelecimento 

da estratégia? 

 

Com esse objetivo, utilizou-se como critério para embasar a questão de auditoria o 

Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração 

Pública do Tribunal de Contas da União (TCU) e o Decreto nº. 9.203, de 22/11/2017, que 

dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica 

e fundacional. 

 

Destaca-se que, embora os referenciais citados elenquem diversos aspectos de 

governança passíveis de serem analisados, os pontos de avaliação contemplam apenas os 

papéis e responsabilidades atribuídos à alta administração e as estratégicas de segregação 

de função e balanceamento de poder. 
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A seleção dos pontos de avaliação priorizou, dessa forma, os aspectos que a equipe de 

auditoria considerou com maiores possibilidades de se adicionar valor e de melhorar as 

operações da FUNAI. 

 

Considerando a questão de auditoria proposta e os atributos estabelecidos, consubstancia-

se a seguir as seguintes avaliações. 

 

1.1 Estabelecimento e execução dos papéis e responsabilidades da alta 

administração na gestão do Planejamento Estratégico. 

 

No que diz respeito a este tópico, destacam-se os exames e resultados abaixo 

relacionados: 

 

a) Os papéis e as responsabilidades da alta administração estão definidos?  

 

Para a análise em questão foram considerados 3 aspectos: existência de normativos que 

estabelecem os papéis e responsabilidades da alta administração no âmbito do 

Planejamento Estratégico; definição de formas de acompanhamento de resultados; e 

instrumentos de promoção do processo decisório fundamentado em evidências. 

 

Inicialmente cumpre esclarecer que o inciso II do art. 2º do Decreto 9.203/2017 estabelece 

que a alta administração no caso de fundações públicas é composta pelo presidente e os 

diretores. No âmbito da Funai, o regimento interno (Port. 666/PRES-2017) prevê que a 

Fundação é dirigida por uma Diretoria Colegiada composta pelo Presidente e por três 

Diretores. 

 

Quanto aos normativos que estabelecem os papéis e responsabilidades da alta 

administração no âmbito do Planejamento Estratégico cabe informar que a Portaria Funai 

nº 512/Pres/2016 institui as seguintes instâncias de planejamento, monitoramento e 

avaliação no âmbito da Funai:  

 

• Câmara de Gestão Estratégica (CGE) tem papel decisório e é composta pelo 

Presidente, pelo Diretor de Administração e Gestão (DAGES), pelo Diretor de 

Promoção ao Desenvolvimento Sustentável (DPDS), pelo Diretor de Proteção 

Territorial (DPT) e pelo Diretor do Museu do Índio; 

• Comitê de Planejamento, Monitoramento e Avaliação (CPMA) tem papel 

propositivo e é composto pelos titulares das três Diretorias e do Museu do Índio, 

das Coordenações-Gerais, do Gabinete da Presidência, da Corregedoria e da 

Ouvidoria; 

• Comissão Permanente de Informações de Planejamento, Monitoramento e 

Avaliação (Cpin) tem papel operacional e é composta por representantes das três 

Diretorias e do Museu do Índio, das Coordenações-Gerais, do Gabinete da 

Presidência, da Corregedoria e da Ouvidoria. 

 

A Portaria Funai nº 537/Pres/2016, que regulamenta os procedimentos dessas instâncias, 

e a Portaria Funai nº 553/Pres/2017, que aprova a metodologia de planejamento 

estratégico da Fundação, estabelecem competências para os atores do processo de 

planejamento estratégico. 
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Dessa forma considera-se que foram atribuídos e formalizados papéis e responsabilidades 

à alta administração no âmbito do Planejamento Estratégico em conformidade com os 

critérios estabelecidos. 

 

Quanto à previsão de formas de acompanhamento de resultados da alta administração, as 

responsabilidades do monitoramento de resultados estão estabelecidas no Item 5 do 

Anexo I da Portaria Funai nº 553/Pres/2017: compete à Cpin coletar, analisar e consolidar 

dados referentes à execução da estratégia e ao CPMA, de posse das informações, realizar 

o monitoramento e a avaliação. 

 

As competências para monitorar e acompanhar os resultados também estão nos artigos 

14 e 15 da Portaria Funai nº 537/Pres/2016, que tratam das competências e atribuições do 

CPMA. O inciso VI do art. 32 VI define que cabe à Cpin elaborar relatórios bimestrais e 

anuais de monitoramento e avaliação para subsidiar as reuniões do CPMA e da CGE. 

 

Porém verifica-se que os papéis e as responsabilidades da alta administração contemplam 

apenas parcialmente as formas de acompanhamento de resultados, já que elas se 

demonstraram genéricas e abstratas, sem um detalhamento capaz de demonstrar sua 

operacionalização.  

 

Nesse sentido o fluxo de monitoramento e avaliação estabelecido pela Portaria Funai nº 

553/Pres/2017 define que à Cpin compete a elaboração bimestral de relatórios com os 

dados referentes à execução da estratégia, os quais são encaminhados ao CPMA para 

análise e posterior encaminhamento à CGE, que aprova ou reorienta o andamento do 

Plano Anual de Ação. Mas não se visualizam quais são os produtos/documentos 

gerenciais específicos produzidos pelo CPMA e pela CGE com a definição de requisitos 

mínimos tais como forma, conteúdo, periodicidade (de produção e de avaliação) e 

publicidade.  

 

Além disso a Portaria nº 537/Pres/2016 define que ao CPMA compete acompanhar as 

informações de análise situacional de objetivos estratégicos, metas, iniciativas e 

indicadores e prover a CGE de informações sobre planejamento, monitoramento e 

avaliação, desempenho de iniciativas, ações, projetos e atividades, metas institucionais e 

indicadores e novamente não há definição de quais documentos concretizariam o 

acompanhamento desses resultados. 

 

Assim verifica-se que a Funai ainda não se adequou totalmente ao Decreto 9.203/2017, 

uma vez que o art. 6º estabelece que cabe à alta administração implementar e manter, em 

consonância com os princípios e as diretrizes estabelecidos neste normativo, 

mecanismos, instâncias e práticas de governança, os quais incluirão, no mínimo, as 

formas de acompanhamento de resultados. 

 

Ressalta-se que a CGGE – Coordenação Geral de Gestão Estratégica da Funai formalizou 

demanda por um sistema de monitoramento e acompanhamento de projetos e que a 

Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações (CGTIC) está em 

tratativas para a viabilização de tal sistema, o que é de grande importância para o 

gerenciamento de informações e consequentemente para o acompanhamento de 

resultados.  
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Contudo, não há necessidade de que a Entidade aguarde a definição e implementação 

desse sistema para que sejam estabelecidas as formas específicas de acompanhamento de 

resultados pela alta administração, que podem ser definidas no ambiente da Funai 

previamente ou concomitantemente à utilização do sistema. 

 

Informada das fragilidades acima descritas, a Entidade informou que compreende a 

necessidade de detalhamento quanto às espécies documentais produzidas pela alta 

administração. 

 

Por fim analisa-se se há previsão de o processo decisório da alta administração ser 

fundamentado em evidências, entendido como o processo de ponderação, análise crítica 

e estudos, acompanhado de motivação aceitável. 

 

De acordo com o artigo 3º da Portaria Funai nº 537/Pres/2016, as competências da CGE 

e as atribuições de seus membros deverão se dar a partir das proposições encaminhadas 

pelo CPMA. Compete ao CPMA, conforme art. 14, analisar dados e informações do 

planejamento estratégico, monitorar e acompanhar a análise situacional de objetivos, 

indicadores e metas, propor necessidade de revisões no Plano Plurianual (PPA) e prover 

a CGE com informações. Assim a norma esclarece, de forma geral, as competências do 

CPMA de acompanhamento de dados do planejamento estratégico, bem como o repasse 

das informações sobre planejamento, monitoramento e avaliação à CGE.  

 

Já a CGE, que é instância efetivamente decisória, tem competência de deliberar sobre as 

proposições encaminhadas pelo CPMA, o que demonstra a possibilidade de utilização de 

dados concretos nas tomadas de decisão evidenciando um processo eminentemente 

técnico.  

 

Porém constata-se no normativo em questão a ausência da necessidade de motivação das 

decisões da CGE de forma explícita, em especial a exposição de motivos nos casos em 

que as decisões não estejam alinhadas às proposições/informações estratégicas 

apresentadas pelo CPMA. Tal motivação alinharia o artigo 3º da Portaria Funai nº 537 ao 

Decreto nº 9.203/2017, que estabelece como diretriz da boa governança pública manter 

processo decisório orientado por evidências, bem como orienta que cabe a alta 

administração implementar e manter mecanismos, instâncias e práticas de governança 

que incluam, no mínimo, os instrumentos de promoção do processo decisório 

fundamentado em evidências. 

 

b) Há evidências de que os papéis e responsabilidades da alta administração estão 

sendo executados? 

 

A documentação disponibilizada pelo gestor evidencia que foram atribuídos e 

formalizados papéis e responsabilidades da alta administração no âmbito do Planejamento 

Estratégico. 

 

Porém não há evidências de que os papéis e responsabilidades da alta administração 

referentes ao estabelecimento de formas de acompanhamento estejam sendo plenamente 

executados, pois conforme a análise da questão anterior, a alta administração não 

estabeleceu produtos/documentos específicos e concretos que permitam o efetivo 

acompanhamento de resultados.  Adicionalmente, ainda é necessário aguardar o processo 
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de coleta/análise de informações estratégicas pelo CPMA, as quais serão apresentadas 

para a CGE para avaliação e deliberação. 

 

Como aspecto positivo a ser realçado, destaca-se que a partir da estruturação do novo 

modelo de gestão estratégica da Funai já é possível identificar a adoção de soluções para 

melhoria estratégica do desempenho da organização. O novo modelo trouxe maior 

celeridade às reuniões do CPMA e fortaleceu o papel decisório da CGE, sendo uma das 

melhorias identificadas o próprio processo de planejamento estratégico que foi 

amplamente discutido nas reuniões do CPMA, assim como a portaria da metodologia de 

planejamento estratégico (Portaria nº 553/Pres/2017).  

 

Também há evidências de que as soluções passaram a ser encontradas de forma 

compartilhada, o que auxilia na redução da resistência e na valorização e comunicação 

entre as áreas.  Outro ponto importante diz respeito à visibilidade e à transparência dadas 

às reuniões do CPMA e da CGE, com a publicidade das memórias de reunião. Dessa 

forma, pode-se concluir que já há melhorias nas políticas e/ou processos organizacionais 

que foram aperfeiçoados a partir de soluções adotadas com o novo modelo. 

 

Diante dos registros dos itens “a” e “b” a Funai está providenciando a criação de Grupo 

de Trabalho no âmbito da CGGE para revisão das Portarias nº 512/2016, 537/2016 e 

533/2017, dos processos internos de trabalho e também detalhamento dos fluxos dos 

processos gerenciais. 

 

1.2 Segregação de funções e estabelecimento de controle para o balanceamento de 

poder no órgão. 

 

No que diz respeito a esse tópico, que aborda o balanceamento de poder e segregação de 

funções críticas relacionadas à gestão da estratégia organizacional da Funai, destacam-se 

os exames e resultados abaixo relacionados: 

 

a) As responsabilidades foram distribuídas entre os membros dos conselhos, da alta 

administração e os gerentes, de modo a garantir o balanceamento de poder e a 

segregação de funções? 

 

Os exames demonstraram que nas normas as responsabilidades encontram-se distribuídas 

entre os atores envolvidos na governança e definição da estratégia da seguinte forma: 

 

•  O Regimento Interno estabelece as competências da Diretoria Colegiada, bem 

como a composição, a forma de convocação; o quórum mínimo e como as 

decisões são tomadas. Estão previstas ainda as atribuições dos dirigentes; 

• As Portarias nº 512/Pres/2016 e nº 537/Pres/2016, por sua vez, tratam das 

instâncias de planejamento – CGE, CPMA e Cpin, contemplando as definições de 

composições, competências, atribuições, periodicidade de reuniões e formato de 

deliberações.  

 

Dessa forma, entende-se que normativamente as responsabilidades estão distribuídas 

entre os atores envolvidos na governança e na definição da estratégia. 
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Por outro lado, nota-se o baixo envolvimento da alta administração nas reuniões do 

CPMA quando se analisa as memórias de reunião do Comitê em 2017 e 2018. Tal fato 

tem o potencial de impactar o balanceamento de poder da organização: 

 
Quadro 1 – Presença nas Reuniões da CPMA 

Data da 

reunião 
Integrantes da alta administração ausentes 

Demais participantes 

ausentes 

21/11/2017 Diretores DAGES e DPT  

21/12/2017 
Todos os Diretores (DAGES, DPDS, DPT e do 

Museu do Índio) 

 

28/02/2018 
Todos os Diretores (DAGES, DPDS, DPT e do 

Museu do Índio) 

Titulares do Gabinete da 

Presidência e da Ouvidoria 

Fonte: Memórias de reunião do CPMA, disponibilizadas pela Funai. 

 

No quadro acima as ausências são consideradas de acordo com a composição do CPMA 

definida pela Portaria Funai nº 512/Pres/2016.  Merece destaque que a Portaria Funai nº 

537/Pres/2016 estabelece que o CPMA delibera com quórum mínimo de metade mais um 

de seus membros, sendo o Coordenador da instância o Diretor da DAGES. Além disso, a 

norma define que em caso de ausência de qualquer dos membros, os seus substitutos 

legais deverão assumir as funções. 

 

Verifica-se, ainda, o não envolvimento completo dos membros da Câmara de Gestão 

Estratégica na reunião de deliberação da Resolução CGE nº 1 de 24/11/2017, a qual trata 

da identidade institucional da Funai e das diretrizes para o planejamento das ações no 

período de 2018-2019, não contou com a participação do Diretor de Administração e 

Gestão (DAGES), um dos membros da alta administração. 

 

A baixa adesão de integrantes da alta administração fragiliza os processos de estratégia 

da Funai de planejamento, monitoramento e avaliação, já que ela tem que implementar e 

manter mecanismos, instâncias e práticas de governança (Decreto nº 9.203/2017), o que 

pode inclusive vir a comprometer o balanceamento de poder no âmbito da Unidade. 

 

É de extrema importância para boa governança da Fundação que exista garantia do 

balanceamento de poder, devendo-se evitar a concentração de poder, autoridade e 

responsabilidade nas mãos de um ou de poucos indivíduos. Como regra básica, decisões 

e atividades críticas devem ser tomadas ou executadas por colegiado constituído por 

membros competentes e mutuamente independentes, além de participativos, o que 

demonstra envolvimento da alta administração (TCU, 2014 - Referencial para avaliação 

de governança em políticas públicas).  

 

Conforme afirma Zimmerman (2015)1,  entre os princípios da excelência em gestão está 

a mobilização da mudança por meio da liderança executiva, em que a condição mais 

importante para obter sucesso na orientação de uma organização para a estratégia é a 

participação ativa e visível da equipe de dirigentes. Orientar uma organização para a 

estratégia deve ser encarado como um processo de mudança cultural na qual os dirigentes 

devem mobilizar a organização a fim de criar as condições favoráveis para a condução 

deste processo. 

                                                      

1 Zimmerman, Fábio. Gestão da Estratégia com o uso do BSC/ Fábio Zimmerman; revisão e adaptação, 

Alexandre Laval Silva e Carlos Eduardo Penante D’Ávila Uchôa. Brasília: ENAP, 2015. 
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Assim, entende-se que na norma as responsabilidades estão distribuídas entre os atores 

envolvidos na governança e definição da estratégia, mas nota-se o baixo envolvimento da 

alta administração, pois observou-se ausências de membros nas decisões/reuniões, o que 

tem a capacidade de prejudicar o balanceamento de poder na Funai. 

 

Cumpre ressaltar que após tomar conhecimento dos fatos citados, a Fundação manifestou 

ter ciência da importância do envolvimento de todos os membros do CPMA nos processos 

da estratégia e promoverá ações para fomentar uma maior participação das diretorias no 

Planejamento Estratégico. 

 

Informou ainda que serão empregados esforços nas próximas convocações das reuniões 

para que sejam ressaltadas as atribuições de cada membro e a importância da 

participação ativa, promovendo o fortalecimento dos processos estratégicos. 

 

b) A unidade previu o estabelecimento de controles/mecanismos de segregação de 

funções para as decisões estratégicas? 

 

O Regimento Interno da Funai, aprovado pela Portaria nº 666/Pres/2017, informa que 

deliberações da Diretoria Colegiada ocorrem por maioria de votos e cabe ao Presidente 

da Funai o voto de qualidade, observando o quórum mínimo das reuniões - o Presidente 

mais dois membros da Diretoria Colegiada. 

 

Já a Portaria nº 553/Pres/2017 trata do processo do planejamento estratégico, dividindo 

as competências afetas entre as instâncias: Diretoria Colegiada revisa/define a identidade 

institucional, CGE estabelece as diretrizes estratégicas e aprova o Plano Anual de Ação, 

CPMA analisa/propõe as estratégias e o Plano Anual de Ação, bem como propõe 

correções, entre outros.  

 

Os citados normativos, bem como a Portaria nº 537/2016, que especifica que a CGE 

deliberará por maioria dos votos e caberá ao presidente o voto de qualidade, e que o 

CPMA deliberará com quórum mínimo de metade mais um de seus membros além de seu 

Coordenador ou Coordenador Substituto, mostram o estabelecimento de controles em 

normativos por parte da Funai para que uma única pessoa não tenha o poder de tomar as 

decisões sobre governança e definição da estratégia. 

 

Isso é reforçado pela previsão de que as reuniões da CGE sejam registradas em memórias 

de reunião, as quais conterão obrigatoriamente o registro das decisões e/ou 

recomendações a serem executadas e que decisões e/ou recomendações serão divulgadas 

no âmbito da FUNAI. 

 

Assim, entende-se que foram estabelecidos controles/mecanismos de segregação de 

funções para as decisões estratégicas. 

 
 

2. Avaliação da estruturação do Planejamento Estratégico da Funai 
 

As verificações relacionadas a este item foram conduzidas com vistas a responder à 

seguinte questão de auditoria:  
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2. O Planejamento Estratégico da Funai foi estruturado de forma a contribuir para 

o alcance dos objetivos estabelecidos e da missão institucional da Entidade? 

 

Com esse objetivo, utilizou-se como principais critérios para embasar a questão de 

auditoria: o Modelo de Excelência em Gestão Pública do Ministério do Planejamento - 

MPOG, os fundamentos do curso de Gestão Estratégica com o uso do Balanced 

Scorecard da Escola Nacional de Administração Pública, o Manual de Indicadores do 

Tribunal de Contas da União – TCU e do MPOG, o Modelo do Marco Lógico do IPEA, 

o Manual de Gestão de Projetos do TCU e o Guia para o Gerenciamento de Processos de 

Negócio Corpo Comum de Conhecimento - ABPMP BPM CBOK V3.0. 

 

Destaca-se que, embora os referenciais citados elenquem diversos aspectos passíveis de 

serem analisados, os pontos de avaliação contemplam apenas o estabelecimento de 

missão, visão e valores pela unidade; a existência de objetivos estratégicos coerentemente 

relacionados às premissas organizacionais; a participação dos servidores e do corpo 

diretivo na formulação do Planejamento Estratégico; o estabelecimento de sistemática 

que suporte a execução da estratégia; o monitoramento e a avaliação da estratégia quanto 

à existência de processos gerenciais que subsidiem a alta administração com informações; 

a avaliação da amostra de indicadores nos quesitos de validade, confiabilidade e 

simplicidade; a avaliação da suficiência da metas para atingimento dos objetos 

estratégicos e a percepção da unidade responsável pelo monitoramento e avaliação da 

estratégia quanto à disponibilidade de recursos. 

 

A seleção dos pontos de avaliação priorizou, dessa forma, os aspectos que a equipe de 

auditoria considerou com maiores possibilidades de se adicionar valor e de melhorar as 

operações da Funai. 

 

Considerando a questão de auditoria proposta e os atributos estabelecidos, consubstancia-

se a seguir os tópicos com as avaliações realizadas. 

 

2.1 Adequação das ações desenvolvidas pela Funai para definição da missão, visão e 

valores da Unidade. 

 

No que diz respeito a este tópico, destacam-se os exames e resultados abaixo 

relacionados: 

 

a) Foi realizado diagnóstico organizacional/estratégico que balizasse a criação da 

missão, da visão e dos valores da Funai?  

 

Para a definição da identidade institucional da Funai, a Entidade utilizou-se de 

diagnóstico institucional, realizado por meio de um processo de levantamento e análise 

de informações. O documento foi elaborado a partir da identificação de forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças (matriz SWOT) identificadas em dois diagnósticos 

anteriormente realizados: o primeiro pela própria Fundação em 2014 e outro pelo TCU, 

em 2015, por meio do Acórdão nº 2626/2015-TCU-Plenário. Assim, conclui-se que a 

Funai conduziu o desenvolvimento do planejamento estratégico referente ao período 

2018-2019 baseado na realização de diagnóstico estratégico formalizado. 
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b) Os servidores da Funai participaram da elaboração do diagnóstico estratégico da 

Funai e da definição da missão, da visão e dos valores da Unidade? 

 

Os exames demonstram que os servidores da Funai participaram da elaboração do 

diagnóstico estratégico por meio do preenchimento de questionário eletrônico. O 

formulário foi disponibilizado por um link divulgado na intranet, por e-mail institucional 

e no papel de parede dos computadores dos servidores. Ressalta-se como ponto positivo 

o fato de o formulário também poder ter sido respondido por meio de smartphones e 

tablets. 

 

Ao todo foram registradas 252 respostas, incluindo as completas e incompletas, que 

correspondem a aproximadamente 11% do total de servidores em exercício na Funai. 

Cumpre esclarecer que 80% dos servidores da Funai encontram-se nas unidades 

descentralizadas e apenas 20% na Sede. 

 
Quadro 2 - Índice de respostas por Unidade 

Unidade Quantidade % 

Presidência e Seccionais 11 4,32% 

DAGES 19 7,48% 

DPT 9 3,54% 

DPDS 29 11,42% 

Museu do Índio 8 3,14% 

Unidades Descentralizadas 176 70,1% 

Total 252 100% 
   Fonte: Relatório Diagnóstico Institucional 2017 - FUNAI 

 

c) Houve divulgação da missão, visão e valores da Funai para o público interno da 

Entidade? 

 

A divulgação da missão, visão e diretrizes estratégicas da Funai ocorreu apenas por meio 

da publicação em Boletim de Serviço, documento interno da Entidade disponibilizado na 

intranet. A Coordenação Geral de Gestão Estratégica - CGGE alegou dificuldades na 

contratação de serviços gráficos para produzir outros materiais. 

 

De acordo com Zimmerman (2015)2, o envolvimento e o comprometimento das pessoas 

são críticos para a Gestão Estratégica e podem ser alavancados a partir de um bom plano 

interno de comunicação. Ele deve abranger os diferentes públicos existentes na 

organização, prevendo distintos momentos de contato e ferramentas para cada público, 

sempre de forma a quebrar eventuais resistências e preparar para a mudança. 

 

Apesar de realizada a divulgação, considera-se que ela é insuficiente para que todos os 

servidores da Funai se apropriem e se envolvam com as novas premissas estratégicas. A 

pouca divulgação da nova identidade institucional: missão, visão e diretrizes estratégicas 

da Entidade, nesse sentido, pode não gerar o engajamento e a consciência coletiva voltada 

aos resultados que se espera de todo processo de planejamento estratégico. 

 

Após o recebimento do Relatório Preliminar desta auditoria, a Assessoria de 

Comunicação da Funai desenvolveu Plano de Comunicação voltado a difundir a 

identidade institucional. Além do plano, a unidade elaborou os produtos de comunicação 

                                                      

2 Zimmerman, Fábio. Gestão da Estratégia com o uso do BSC/ Fábio Zimmerman; revisão e adaptação, 

Alexandre Laval Silva e Carlos Eduardo Penante D’Ávila Uchôa. Brasília: ENAP, 2015. 
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a serem divulgados ao público interno e ao público externo. Dessa forma, a fragilidade 

aqui descrita tende a ser superada e a CGU não expedirá recomendação para o seu 

tratamento. 

 
2.2 Coerência entre os objetivos estratégicos e a missão institucional da Funai. 

 
No que diz respeito a este tópico, destacam-se os exames e resultados abaixo 

relacionados: 

 

a) Os objetivos estratégicos atendem aos critérios de especificidade, 

mensurabilidade, atingibilidade, relevância e temporalidade? 

 

A Funai elaborou seu Planejamento Estratégico contendo 12 Objetivos Estratégicos, 

divididos em 3 dimensões: Sociedade e Governo; Processos Internos e Gestão e Inovação. 

Considerando critérios de materialidade, criticidade e relevância, selecionou-se para 

análise 4 desses Objetivos, a saber:  

 

a) Objetivo Estratégico 1012 – Promover e proteger os direitos sociais e culturais e 

o direito à cidadania dos povos indígenas, asseguradas suas especificidades nas 

políticas públicas (Dimensão Sociedade e Governo); 

b) Objetivo Estratégico 1014 – Garantir aos povos indígenas a posse plena sobre suas 

terras, por meio de ações de proteção dos povos indígenas isolados, demarcação, 

regularização fundiária e proteção territorial (Dimensão Sociedade e Governo); 

c) Objetivo Estratégico PI 01 – Fortalecer as iniciativas dos povos indígenas na 

gestão e proteção de seus territórios, efetivando as ações do Plano Integrado de 

Implementação – PII da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de 

Terras Indígenas – PNGATI de forma a integrar as propostas das unidades 

descentralizadas (Dimensão Processos Internos); e 

d) Objetivo Estratégico GI 03 – Otimizar os Processos de Trabalho (Dimensão 

Gestão e Inovação). 

 

A análise dos objetivos estratégicos selecionados baseou-se em uma técnica denominada 

modelo “SMART”, acrônimo em inglês que direciona a avaliação dos objetivos quanto 

aos seguintes critérios:  

 

- Specific (específico): um objetivo não deve ser amplo ou genérico que conduza a 

interpretações duvidosas ou perda de foco; 

- Mensurável: não se pode gerenciar o que não se pode medir, portanto um objetivo ou 

meta deve ser passível de aferição; 

- Atingível: um objetivo deve ser realista, viável, possível de ser atingido em face dos 

recursos (humanos, materiais, financeiros, etc.) disponíveis e das restrições inerentes à 

administração pública; 

- Relevante: um objetivo deve estar relacionado a um problema, demanda ou 

oportunidade prioritária para a agenda estratégica. Também deve estar alinhado aos 

objetivos estratégicos (setoriais e de governo) estabelecidos; e 

- Tempo: um objetivo deve ser programável, deve possuir uma data limite para alcance 

(prazo). 

 

Considerando a técnica adotada e a seleção da amostra, encaminhou-se à Funai 

questionário para que unidade realizasse autoavaliação da adequação dos objetivos 
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estratégicos aos critérios estabelecidos e que encaminhasse evidências que suportassem 

as respostas apresentadas.   

 

Analisado o questionário preenchido pela Fundação e as documentações suporte, conclui-

se que  de forma geral os objetivos estratégicos instituídos pela Funai atendem em alto 

grau aos critérios definidos na análise e encontram-se alinhados a sua missão e visão 

institucional de “proteger e promover os direitos dos povos indígenas, coordenando o 

processo de formulação e implementação da política indigenista do Estado Brasileiro, 

garantida a participação indígena, com vistas ao reconhecimento da autonomia, do direito 

originário desses povos e à valorização de suas culturas” e de “ser reconhecida como 

instituição de excelência na promoção e proteção dos direitos e da autonomia dos povos 

indígenas”.  

 

b) Houve avaliação dos objetivos estratégicos quanto a sua exequibilidade e, se no 

conjunto, eles refletem a missão, visão e valores definidos pela Funai? 

 

A documentação disponibilizada pelo Gestor demonstrou que houve avaliação dos 

objetivos estratégicos quanto a sua exequibilidade, contudo, não foram apresentados 

estudos ou outros documentos técnicos que comprovassem seu embasamento e que 

evidenciassem a sustentação técnica da avaliação. Trata-se da utilização, por exemplo, de 

resultados anteriores, séries históricas e outras informações disponíveis que 

demonstrassem que a avaliação dos objetivos estratégicos foi suportada por evidências 

técnicas. 

 

A primeira avaliação ocorreu durante a realização da Oficina de Planejamento 

Estratégico, em que os participantes do evento foram separados em oito grupos. Quatro 

trabalharam com os objetivos referentes à perspectiva Processos Internos, enquanto os 

outros 4 discutiram os referentes à perspectiva Gestão e Inovação. Após discussão e 

consenso, esses grupos se reuniram e validaram os objetivos estratégicos apresentados. A 

partir desse momento os objetivos estratégicos foram novamente validados pela Câmara 

de Gestão Estratégica que, por meio da Resolução CGE nº 2, de 20/12/2017, aprovou o 

Planejamento Estratégico da Funai para o período 2018 a 2019.  

 

Em que pese a avaliação ocorrida, é importante salientar a necessidade de que ela seja 

realizada de forma periódica e constante após o primeiro ano de execução do 

Planejamento Estratégico, conforme preceitua a Portaria 553/PRES, de 12/7/2017.  

 

Conforme Zimmerman (2015)3, o esforço de avaliação deve permitir que sejam 

respondidas as seguintes perguntas: 

• O que nós prometemos fazer (planejado)? 

• O que foi realmente feito (realizado)? 

• Por que foi feito de modo diferente (análise do desvio)? 

• O que foi feito para corrigir os erros (medidas de ajuste adotadas)? 

• O que ainda precisa ser feito para corrigir os erros/desvios cujas causas estão fora 

da nossa governabilidade (demanda por operações)? 

 

                                                      

3 Zimmerman, Fábio. Gestão da Estratégia com o uso do BSC/ Fábio Zimmerman; revisão e adaptação, 

Alexandre Laval Silva e Carlos Eduardo Penante D’Ávila Uchôa. Brasília: ENAP, 2015. 
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Quanto à questão, a Entidade destacou que na medida em que tal avaliação for refeita de 

forma periódica ainda é possível que se melhore o seu procedimento incluindo na próxima 

etapa de análise as comprovações necessárias à exequibilidade dos objetivos estratégicos. 

 

Quanto ao alinhamento dos objetivos estratégicos com a missão, visão e valores definidos 

pela Funai, os exames de auditoria demonstraram que, no conjunto, os objetivos refletem 

a missão e a visão da Funai.   

 

Por opção da Instituição não foram definidos valores, mas sim diretrizes estratégicas que 

nortearão a Funai no alcance das estratégias estabelecidas.  A partir da identificação dos 

principais processos de trabalho, do diagnóstico institucional e da Missão e Visão essas 

diretrizes foram elaboradas e balizaram a redação final dos objetivos estratégicos.  Nesse 

contexto, cumpre salientar que a diretriz estratégica “VI – Fortalecimento institucional, 

em especial das unidades descentralizadas, com vistas à melhoria do atendimento à 

população indígena” não possui objetivos estratégicos e metas associadas compatíveis 

com a sua importância. Isso porque, apesar de terem sido apontadas diversas fraquezas 

relacionadas a essa temática no diagnóstico institucional da Funai, poucas metas do 

Planejamento Estratégico dizem respeito diretamente a essas Unidades.    

 

O Tribunal de Contas da União também chamou a atenção da Funai para o 

acompanhamento de suas unidades descentralizadas quando determinou por meio do 

Acórdão nº 111/2014 – 2ª Câmara, item 1.8 que: “A Funai estabeleça metas e indicadores 

de desempenho para as Coordenações Regionais do órgão, de forma que se possa avaliar 

o grau de eficiência e eficácia da gestão das regionais e do órgão central.”. 

 

Ressalta-se o posicionamento da Funai, em resposta aos apontamentos em tela, 

esclarecendo que na próxima etapa de análise dos objetivos estratégicos, em 2019, serão 

incluídas as comprovações necessárias (estudos e outros documentos técnicos) 

referentes à exequibilidade dos objetivos. 

 
2.3 Participação dos servidores da Funai na formulação do Planejamento 

Estratégico 

 
No que diz respeito a este tópico, destacam-se os exames e resultados abaixo 

relacionados: 

 

a) Os servidores e dirigentes da Funai participaram da formulação do Planejamento 

Estratégico? 

 

O Planejamento Estratégico da Funai foi realizado considerando as seguintes etapas: (i) 

levantamento do diagnóstico institucional; (ii) revisão e definição da identidade 

institucional: Missão e Visão; (iii) estabelecimento das Diretrizes Estratégicas; (iv) 

definição dos Objetivos Estratégicos; e (v) construção do Mapa Estratégico. Conforme 

quadro abaixo é possível identificar a atuação dos atores em cada uma das etapas: 
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2.4 Desenvolvimento de sistemática que suporte a execução da estratégia. 

 
Segundo Kaplan e Norton (1997)4, criadores do método de medição e gestão de 

desempenho, conhecido como Balanced Scorecard (BSC), a estratégia deve ser traduzida 

em termos operacionais, pois o Planejamento Estratégico, por si só, não contempla ações 

imediatas e operacionais. 

 

Para tal, deve-se escolher um modelo de implementação da estratégia, permitindo assim 

planejar o conjunto de ações a serem executadas, seu cronograma e seus executores. 

 

No que diz respeito a esse tópico, destacam-se os exames e resultados abaixo 

relacionados: 

 

a) A unidade previu a elaboração de Plano Tático, o qual contenha o desdobramento 

dos objetivos estratégicos para cada área ou departamento? 

 

A metodologia para elaboração do Planejamento Estratégico da Funai foi aprovada por 

meio da Portaria nº 553/PRES, de 12/7/2017, e prevê no modelo de gestão, além do nível 

estratégico, os níveis tático e operacional.   

 

A Portaria estabelece que o nível tático, que faz a intermediação entre o nível estratégico 

e o operacional, será representado pelo Plano Anual de Ação da Funai, documento que 

irá consolidar os Planos Anuais de Ação de cada unidade administrativa (Coordenações-

Gerais, Coordenações Regionais, Coordenações de Frentes de Proteção Etnoambiental, 

Auditoria Interna, Corregedoria, Ouvidoria e Museu do Índio). 

 

O normativo estabelece, ainda, que o Plano Anual de Ação conterá a diretriz estratégica, 

o objetivo estratégico, o indicador do objetivo estratégico, a meta do objetivo estratégico, 

os projetos/atividades, a ação orçamentária, os responsáveis pela ação orçamentária e o 

orçamento por meta.  

 

Considera-se, portanto, que a estrutura do Plano Anual apresentada pela Fundação 

demonstra possuir elementos relevantes para que o plano seja capaz de direcionar as ações 

em concordância com os objetivos definidos no planejamento estratégico, uma vez que 

apresenta as linhas de ação (projetos/atividades), as diretrizes estratégicas, os recursos a 

serem alocados, a vinculação entre os objetivos estratégicos e as linhas de ação 

(projetos/atividades).  

 

No que se refere às atribuições e responsabilidades relacionadas à consolidação, 

aprovação e avaliação do Plano Anual de Ação, a Portaria nº. 512/PRES, de 6/6/2016, 

estabelece que compete à Câmara de Gestão Estratégia aprovar o documento e 

acompanhar a sua implementação, enquanto ao Comitê de Planejamento, Monitoramento 

e Avaliação compete analisar o Plano Anual de Ação segundo as diretrizes emanadas da 

CGE e propor ajustes. 

 

Por sua vez, a Portaria nº 666/Pres, de 17/7/2017, que aprova o Regimento Interno da 

Funai, estabelece que compete à Coordenação-Geral de Gestão Estratégica – CGGE 

                                                      

4 KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. A estratégia em ação: balanced scorecard. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Campus, 1997, p. 1-231. 
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acompanhar e monitorar a implementação do Plano Anual de Ação da Funai. Nesse 

sentido, após a elaboração dos Planos Anuais de Ação, as unidades os encaminharão à 

CGGE para posterior análise do CPMA e aprovação da CGE. 

 

Instada a informar qual é a área responsável por consolidar os planos e qual o prazo de 

elaboração do documento, a Fundação destacou o fluxo acima descrito e informou que 

não há normativo estabelecendo prazos de elaboração do documento. Informou, no 

tocante às garantias de que os planos de ação contemplem os requisitos mínimos 

estabelecidos e cumpram os prazos eventualmente pactuados, que não está na alçada da 

Coordenação-Geral de Gestão Estratégica – CGGE tal garantia. 

 

Ante o exposto, verifica-se que não ficou demonstrada a formalização de atribuição para 

que a CGGE realize a consolidação dos Planos Anuais das unidades em um Plano Anual 

de Ação da Funai e gerencie o processo de elaboração desses Planos.  

 

A formalização se faz necessária para legitimar a competência da CGGE em estabelecer 

e cobrar prazos, definir uma padronização das informações e dos fluxos de trabalho e 

realizar análises críticas, além de ser responsável por consolidar os planos anuais de ação 

das unidades administrativas. 

 

Diante do exposto, conclui-se que a unidade previu a elaboração do Plano Tático, o qual 

é representado pelo Plano Anual de Ação, bem como seu fluxo de aprovação, entretanto, 

o Plano Anual de Ação da Funai ainda não foi elaborado e não foram formalizadas as 

competências necessárias para que uma unidade administrativa gerencie o processo no 

sentido de orientar e supervisionar a elaboração dos planos individuais e garantir a 

conformidade com os prazos, padrões, políticas e modelos estabelecidos. 

  

A ausência de um Planejamento Tático subsidiando o Planejamento Operacional, vale 

ressaltar, acarreta em potencial fragilização do processo de planejamento, haja vista que 

não se garante uma correlação entre os projetos e os objetivos estratégicos e uma atuação 

uniforme e focada dos diversos atores responsáveis por elaborar os seus planos táticos, 

bem como não se promove um pensamento de cooperação entre as unidades e o 

engajamento e a responsabilização esperados sem o documento que faça a ligação entre 

o Plano Estratégico e o Plano Operacional.  

 

b) A unidade previu a elaboração de Plano Operacional, o qual contenha o 

desdobramento das metas e sua forma de aferição para cada área ou departamento? 

 

No nível operacional, o desdobramento da estratégia visa a traduzir os objetivos 

estratégicos em instrumentos de execução que possam ser medidos, monitorados e 

avaliados.  

 

Nesse sentido, a Portaria nº 553, de 12/7/2017, prevê que os objetivos estratégicos serão 

alcançados por meio de um conjunto de projetos e atividades que sistematizem as ações 

necessárias e suficientes.  

 

Para tal propósito, a metodologia escolhida pela Fundação consiste na elaboração do 

Plano de Trabalho, documento que irá consolidar os objetivos específicos de cada unidade 

administrativa, as quais elaborarão seus respectivos Planos de Trabalho, bem como as 

metas, os recursos necessários para alcança-los e os compromissos de desempenho. A 
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metodologia citada prevê ainda a elaboração dos projetos e atividades, com detalhamento 

do conjunto de ações. 

 

Nos Planos de Trabalho de cada unidade constarão os recursos, os procedimentos básicos, 

os produtos finais esperados, os prazos, os responsáveis pela execução e uma avaliação 

de risco de cada atividade, segundo a Portaria nº 553. Em que pese esse detalhamento, o 

modelo de formulário do Plano de Trabalho ainda está em processo de elaboração pelo 

Comitê de Planejamento, Monitoramento e Avaliação – CPMA, o qual será aprovado pela 

CGE. 

 

Com relação ao fluxo de aprovação e monitoramento do Plano de Trabalho, a Portaria nº 

512/PRES, de 6/6/2016, definiu que compete ao Comitê de Planejamento, 

Monitoramento e Avaliação - CPMA analisar os Planos de Trabalho e acompanhar suas 

implementações. Ao Comitê Permanente de Informações de Planejamento, 

Monitoramento e Avaliação – CPIN, que possui a Coordenação-Geral de Gestão 

Estratégica – CGGE como Secretaria Executiva, compete analisar e consolidar a 

informações de planejamento, monitoramento e avaliação do desempenho das iniciativas, 

ações, projetos e atividades, metas institucionais e indicadores para subsidiar as reuniões 

da CGE e CPMA. 

 

Entretanto, apesar de, no âmbito operacional, a CPIN ter a responsabilidade de consolidar 

os planos operacionais, instada a informar qual a área responsável por garantir que os 

planos de ação sejam adequados e quais as ações já executadas no sentido de garantir que 

eles contemplem os requisitos mínimos de informação estabelecidos, a Fundação 

informou que o modelo de plano de trabalho é apenas indicativo e que não compete à 

CGGE garantir a conformidade com os padrões definidos. 

 

Diante do exposto, verifica-se que, a exemplo do que ocorre no âmbito tático, há 

fragilidades relacionadas ao exercício do papel orientação, supervisão e garantia de 

conformidade dos planos individuais e garantir a conformidade com os prazos, padrões, 

políticas e modelos estabelecidos. 

 

A ausência de uma unidade com tais funções formalizadas pode acarretar em dificuldade 

ou impossibilidade de padronização dos projetos e possíveis atrasos, comprometendo o 

planejamento estratégico como um todo. Os atrasos, vale ressaltar, já se materializaram, 

haja vista que de acordo com o Relatório da Oficina de Planejamento a elaboração dos 

projetos estratégicos deveria ser realizada até o dia 9/2/2018. Posteriormente, o 

Memorando-Circular nº 10/2018/Dages-FUNAI, prorrogou o prazo para 16/4/2018. 

Posteriormente, o Memorando-Circular nº 16/2018/Dages-FUNAI prorrogou o prazo 

para 16/5/2018. 

 

c) A elaboração dos projetos que darão exequibilidade ao Planejamento Estratégico 

contempla requisitos mínimos de informação tais como: o que fazer, como fazer, 

onde fazer, por que fazer, quem vai fazer, prazo esperado, recursos financeiros e 

humanos necessários? 

 

Por meio do Memorando-Circular nº 10/DAGES, de 14/3/2018, a Funai iniciou o período 

de detalhamento dos projetos estratégicos, que iniciarem em 2018, solicitando às áreas o 

preenchimento do modelo do Termo de Abertura de Projetos - TAP com informações 
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como: Unidade Responsável, Gerente do Projeto, Servidores envolvidos, justificativa, 

objetivos, premissas, cronograma, restrições, riscos e orçamento. 

 

Considerando a análise de 3 Termos de Abertura de Projetos vinculados às metas do 

Ministério da Justiça (Projeto Sei, Projeto Poder de Polícia e Projeto Licença Atividades) 

e de 3 Termos de Abertura de Projetos vinculados às metas da Funai (Governança e 

Controle Social, Gestão dos acervos documentais da Sede da Funai e Gestão dos acervos 

documentais das Unidades Descentralizadas), verifica-se que os projetos são iniciados 

com especificação de elementos essenciais, tais como: o que, onde, quando, por que, 

como e por quem o trabalho é realizado, de acordo com o recomendado pelo BPM CBOK. 

 

Verificou-se, entretanto, que apesar de a Funai possuir uma estrutura básica com os 

elementos essenciais para o planejamento e a descrição dos projetos, a ausência de 

formalização de uma unidade que realize a padronização e a análise crítica deles ocasiona 

ocorrência de projetos com baixo detalhamento, conforme se observa no Projeto 

Governança e Controle Social. 

 

Tal Projeto, diferentemente dos demais, e contrariando o disposto no Manual de Gestão 

de Projetos do TCU, que estabelece que os projetos devem apresentar prazos delimitados 

e responsabilidade de execução definida, com identificação do responsável pela ação, não 

apresenta datas intermediárias e os responsáveis individuais para cada atividade prevista, 

somente para o produto final. Além disso, a especificação do responsável é abrangente, a 

nível de coordenação.  

 

d) No processo de formulação dos projetos, eles são relacionados aos objetivos 

estratégicos correspondentes, garantindo o alinhamento e a correspondência entre 

eles? 

 

Ainda conforme o Manual de Gestão de Projetos do TCU (2006), os projetos devem 

apresentar vínculo com o Plano Estratégico, fazendo uma ligação direta com os objetivos 

estratégicos.  

 

Nesse sentido, Zimmerman (2015)5 também destaca a necessidade de verificar o 

alinhamento dos projetos aos objetivos estratégicos no momento de constituição do 

portfólio de projetos. 

 

No âmbito da Funai, verificou-se que foi elaborado um documento modelo chamado 

"Termo de Abertura do Projeto” - TAP no qual há previsão de preenchimento do 

alinhamento estratégico do projeto aos instrumentos de planejamento institucional.  

 

Em verificação aos 6 TAPs analisados e citados na letra “c” acima, conclui-se que, 

quando da elaboração dos projetos, a Funai atenta-se para que os mesmos estejam 

alinhados aos objetivos estratégicos. 

 

e) Foi estabelecida instância responsável pelo acompanhamento da carteira de 

projetos? 

 

                                                      

5 Zimmerman, Fábio. Gestão da Estratégia com o uso do BSC/ Fábio Zimmerman; revisão e adaptação, 

Alexandre Laval Silva e Carlos Eduardo Penante D’Ávila Uchôa. Brasília: ENAP, 2015. 
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A gestão de projetos permite que a organização tenha uma visão do todo. O 

acompanhamento da carteira de projetos visa, entre outros, organizar e consolidar todos 

os dados relativos aos projetos, além de orientar as equipes executoras dos projetos.  

 

O Manual de Gestão de Projetos do TCU (2006) destaca que a equipe de 

acompanhamento de projetos tem competências para consolidar informações, assessorar 

a alta administração em relação aos projetos, prestar assessoramento técnico às equipes 

dos projetos, zelar pela padronização dos projetos, promover a melhoria da gestão dos 

projetos e prover treinamento quanto à metodologia e à gestão de projetos. 

 

No contexto da Funai, verifica-se que compete à CPIN coletar dados e informações 

referentes a projetos e atividades, conforme competências elencadas no art. 13 da Portaria 

nº 512/Pres/2016, e à CPMA analisar os dados e informações dos projetos e atividades e 

avaliar os resultados, conforme estabelece o art. 7º também da Portaria nº 512/Pres/2016. 

 

Sendo a CPIN uma comissão que se reúne por convocação do Coordenador-Geral da 

CGGE, o Coordenador da instância, a depender das demandas institucionais, verifica-se 

que as atividades de monitorar e acompanhar os projetos, de forma constante e próxima, 

são desenvolvidas pela CGGE, conforme se observa, por meio da Memória de Reunião - 

CPMA, de 28/2/18, na qual ficou demonstrado que a CGGE fará o acompanhamento dos 

projetos e os resultados serão monitorados sistematicamente pelo CPMA. 

 

Assim, conclui-se que a instância responsável pelo acompanhamento da carteira de 

projetos é a CGGE, entretanto, conforme se verifica nos itens “a” e “b” acima, tal área 

necessita que as atribuições de consolidação, padronização e gerenciamento dos projetos 

sejam formalizadas. 

 

 

Com a finalidade de se manifestar sobre os apontamentos do item 2.4, a Funai informou 

que criará Grupo de Trabalho, no âmbito da CGGE, com a finalidade de revisar os 

normativos (Portarias 512, 537 e 533) e os processos internos de trabalho. 

 

2.5 Desenvolvimento de sistemática de monitoramento e avaliação dos resultados do 

Planejamento Estratégico. 

 
No que diz respeito ao desenvolvimento do monitoramento e avaliação dos resultados do 

Planejamento Estratégico, a análise foi realizada a partir da verificação: (i) da existência 

de formalização de processos gerenciais e fluxos de informação com a finalidade de 

subsidiar a alta administração com informações fidedignas e tempestivas, incluindo 

análises e interpretações de indicadores, para a tomada de decisão; (ii) da capacidade de 

os indicadores atenderem aos critérios de validade, confiabilidade e simplicidade; (iii) da 

suficiência do conjunto de metas definidas no Planejamento Estratégico para os objetivos 

relacionados em assegurar a efetiva implementação da estratégia e o seu atingimento; (iv) 

das metas do planejamento estratégico terem sido elaboradas considerando a 

disponibilidade de recursos financeiros e humanos da Unidade; (v) da existência de 

previsão e formalização de procedimentos para revisão dos objetivos e metas 

estabelecidas no Planejamento Estratégico após sua avaliação; e (vi) de como a unidade 

responsável pela captação e pelo gerenciamento dos processos de monitoramento avalia 

a disponibilidade dos diversos recursos em relação às tarefas de monitoramento e 

avaliação do Planejamento Estratégico. 
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Destacam-se a seguir os exames e resultados relacionados: 

 

a) Há formalização de processos gerenciais e fluxos de informação com a finalidade 

de subsidiar a alta administração com informações fidedignas e tempestivas, 

incluindo análises e interpretações de indicadores, para a tomada de decisão? 

 

Instada a informar o nível de formalização de processos gerenciais e fluxos de informação 

para a tomada de decisões estratégicas, a Fundação informou que ainda não os 

estabeleceu, mas que há planos para isso. Destacou, ainda, que está em estudo a 

ferramenta de acompanhamento e gestão de projetos, com a geração de informações 

Business Intelligence para o acompanhamento da alta gestão e auxílio na tomada de 

decisão. 

 

Dessa forma, verifica-se que, apesar de a elaboração do Planejamento Estratégico ter 

ocorrido em 2017 e de terem sido formalizadas as atribuições das instâncias estratégicas 

CGE, CPMA e CPIN, o monitoramento e avaliação do Plano ainda carecem de fluxos 

estruturados.  

 

Registra-se que a Fundação ainda informou estar desenvolvendo planilha eletrônica para 

tal finalidade, a qual permitirá à alta administração acompanhar os resultados. 

 

b) Em que medida os indicadores selecionados na amostra atendem aos critérios de 

validade, confiabilidade e simplicidade? 

 

Realizou-se a análise de 9 indicadores dos 51 previstos no Planejamento Estratégico da 

Funai, conforme quadro a seguir, com vistas a identificar se eles possuem requisitos de 

qualidade que favoreçam ao processo de tomada de decisão. 
 

Quadro 4 - Indicadores Selecionados 
OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR META 

1012 promover e proteger os 

direitos sociais e culturais e o 

direito à cidadania dos povos 

indígenas, asseguradas suas 

especificidades nas políticas 

públicas. 

Acordos de 

cooperação firmados 

0413 - Articular a apropriação das 

especificidades dos povos indígenas, visando à 

qualificação das políticas públicas, em especial as 

de segurança alimentar, educação escolar 

indígena, habitação, energia, previdência social, 

assistência social, saúde e cultura. 

Processos educativos 

apoiados 

0415 - Promover e apoiar processos educativos 

próprios dos povos indígenas voltados ao 

fortalecimento de sua autonomia, bem como à 

valorização de suas culturas, línguas, identidades 

étnicas e formas de organização social. 

Quantidade de 

atividades em espaços 

de governança com 

participação indígena. 

0417 - Apoiar a mobilização e participação de 

indígenas em espaços de governança, 

promovendo processos de formação e informação 

no âmbito dos direitos dos povos indígenas. 

1014 garantir aos povos indígenas 

a posse plena sobre suas terras, por 

meio de ações de proteção dos 

povos indígenas isolados, 

demarcação, regularização 

fundiária e proteção territorial. 

Número de reservas 

indígenas constituídas 

040V - Constituir 6 reservas indígenas para 

atender os casos de maior vulnerabilidade de 

povos indígenas confinados territorialmente ou 

desprovidos de terras. 

Número de Planos de 

Proteção elaborados 

040x – Elaborar 7 planos de proteção de povos 

indígenas isolados 

Número de terras 

indígenas 

georreferenciadas 

0411 – Realizar a demarcação física e 

georreferenciamento de 30 terras indígenas 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR META 

PI 01 - Fortalecer as iniciativas 

dos povos indígenas na gestão e 

proteção de seus territórios, 

efetivando as ações do Plano 

Integrado de Implementação - PII 

da Política Nacional de Gestão 

Territorial e Ambiental de Terras 

Indígenas – PNGATI de forma a 

integrar as propostas das unidades 

descentralizadas 

Índice de execução do 

PII PNGATI 

01PIM – 50% das ações do PII referentes da 

Funai realizadas. 

GI 03 – Otimizar os processos de 

trabalho 

Percentual de 

contratações e 

implantação de 

soluções em 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicação nas 

coordenações 

regionais, previstas no 

PDTIC. 

20GIM – 5 Projetos 

Número de processos 

mapeados 
22GIM – 10 processos 

Fonte: Resolução CGE nº 02 – Planejamento Estratégico Funai. 

* Os objetivos estratégicos podem possuir outros indicadores além desses analisados e citados na tabela 

 

Os indicadores foram avaliados quanto aos critérios de validade, confiabilidade e 

simplicidade, os mesmos considerados pela Funai como essenciais, conforme informado 

no Relatório da Oficina - Planejamento Funai 2017/2019.  

 

Objetiva-se assim verificar se os indicadores estão representando a realidade do que se 

deseja medir e modificar, critério da validade, se possuem fonte de dados confiáveis com 

metodologia reconhecida, critério da confiabilidade, e se possuem fácil obtenção, 

construção e manutenção, não sendo de difícil cálculo ou uso, critério da simplicidade, 

conforme conceitos do Guia Metodológico de Indicadores de Programas do Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG (2010)6.  

 

Convém destacar, como parâmetro para analisar os indicadores da Funai, a metodologia 

do Marco Lógico constante da Nota Técnica do Ipea “Como elaborar Modelo Lógico: 

roteiro para formular programas e organizar avaliação” de 20107. 

 

De acordo com a metodologia, que contribui para o desenho de programas e indicadores, 

as ações visam atingir um problema ou mudar uma realidade e geram produtos, que são 

bens e serviços ofertados à sociedade. Tais produtos, por sua vez, geram resultados 

intermediários e finais que estão relacionados ao objetivo do programa. 

 

Dos exames realizados, conclui-se que em geral os indicadores atendem em alto grau ao 

critério de validade, contudo ressalta-se que os indicadores "Acordos de Cooperação 

firmados", "Processos educativos apoiados",  "Quantidade de atividades em espaços de 

governança com participação indígena" e  "Número de Planos de Proteção elaborados" 

                                                      

6 Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimentos 

Estratégicos – SPI. Indicadores de Programas:  Guia Metodológico/Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão, Secretaria de Planejamento e Investimento Estratégicos - Brasília:MP, 2010. 
7 CASSIOLATO, Martha. GUERESI, Simone. Como elaborar Modelo Lógico: roteiro para formular 

programas e organizar avaliação. Brasília: Ipea, 2010. (Nota Técnica) 
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carecem de melhorias no sentido de refletir em que medida contribuem para o atingimento 

do objetivo estratégico, pois os indicadores referenciados se limitam a identificar e 

acompanhar as ações desenvolvidas e não os produtos (bens e serviços) disponibilizados, 

tampouco exprimem os resultados intermediários e finais atingidos. 

 

Verifica-se ainda que os indicadores carecem de informações relativas ao nível de 

atendimento (resultados obtidos em relação aos resultados esperados), ao público-alvo 

das intervenções, ao universo do objeto avaliado e à linha de base (descrição da situação 

inicial).  

 

Nesse aspecto, Zimmerman (2015)8 destaca que os indicadores deverão ser estruturados 

contendo: título, descrição, fórmula de cálculo, polaridade, fonte de dados, responsável e 

linha de base.   

 

Apesar de a Funai ainda não possuir documento com as especificações dos indicadores, 

há previsão de elaboração de ficha de cadastro para eles contendo os seguintes atributos: 

a unidade de medida, a memória de cálculo, a periodicidade de captação, a linha de base, 

a polaridade, os meios de verificação, os responsáveis pelas informações, a meta final e 

as metas intermediárias. 

 

Ainda na avaliação do critério da validade, verifica-se a necessidade de o gestor avaliar 

os indicadores que apresentam unidades de medida não padronizável para agrupamento, 

por exemplo, os acordos de cooperação que possuem características diversas. 

 

Em relação a avaliação do critério de confiabilidade dos indicadores, verificou-se que, 

em regra, eles possuem alto grau de adequação, no entanto, os indicadores "Quantidade 

de atividades em espaços de governança com participação indígena" e "Número de 

reservas indígenas constituídas" carecem de melhorias, uma vez que não ficou 

demonstrado a metodologia para a coleta dos dados. 

 

No caso do indicador "Quantidade de atividades em espaços de governança com 

participação indígena", é necessário demonstrar como se dará a contabilização de 

atividades de natureza distintas, tais como fóruns, atividades, simpósios e processos 

formativos. 

 

Para o indicador "Número de reservas indígenas constituídas", relacionado à meta de 

constituir 6 reservas indígenas para atender os casos de maior vulnerabilidade de povos 

indígenas confinados territorialmente ou desprovidos de terras, verificou-se que a Funai 

tem mapeado quais são os casos de maior vulnerabilidade de povos indígenas confinados 

territorialmente ou desprovidos de terras, sendo as demandas prioritárias nas regiões 

Nordeste, Sul e Centro-Oeste. Segundo a Fundação, o conceito de vulnerabilidade tem 

caráter subjetivo, uma vez que envolve o estado psíquico e social das etnias indígenas, 

sendo necessário para a certificação um estudo aprofundado com profissionais de áreas 

do conhecimento multidisciplinares. 

 

                                                      

8 Zimmerman, Fábio. Gestão da Estratégia com o uso do BSC/ Fábio Zimmerman; revisão e adaptação, 

Alexandre Laval Silva e Carlos Eduardo Penante D’Ávila Uchôa. Brasília: ENAP, 2015. 
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Frisa-se quanto a esse indicador a boa prática de a Funai priorizar a constituição das 

reservas referentes aos casos de maior vulnerabilidade com povos indígenas confinados 

territorialmente ou desprovidos de terras. Contudo, observa-se uma oportunidade de 

melhoria quanto a identificação dos critérios de vulnerabilidade, permitindo comparar e 

classificar as reservas com casos de vulnerabilidade, deixando evidente as mais precárias. 

 

Apesar do aspecto subjetivo da vulnerabilidade, ainda é possível estabelecer critérios para 

uma definição que se aproxime ao máximo da realidade medida. Nesse sentido, convém 

destacar a definição de vulnerabilidade para os povos indígenas do Ministério do 

Desenvolvimento Social em publicação denominada “Trabalho Social com famílias 

indígenas na proteção social básica” de 2017, na qual considera-se aspectos como 

conflitos fundiários, discriminação étnica, ausência de serviços e políticas públicas em 

seus territórios e fraca ou nula capacidade de produção.  

 

Uma vez levantados os critérios e realizada a classificação, salienta-se ainda a 

importância de divulgação dos dados em transparência ativa dos casos de maior 

vulnerabilidade, informando os resultados dos estudos antropológicos já realizados. 

 

Por fim, quanto ao critério da simplicidade, os indicadores analisados na amostra, em 

regra, demonstram ser de fácil obtenção, construção e manutenção, não sendo de difícil 

cálculo ou uso. Contudo, os indicadores "Quantidade de atividades em espaços de 

governança com participação indígena" e "Número de reservas indígenas constituídas" 

carecem de melhor detalhamento quanto aos termos utilizados e critérios. 

 

Apesar de demonstrar ser de fácil construção e manutenção, o indicador "Quantidade de 

atividades em espaços de governança com participação indígena" demonstra fragilidades 

no que se refere ao entendimento do que são atividades em espaço de governança e 

participação indígena. O termo “atividades” demonstrasse genérico e permite a inclusão 

de diferentes ações que, não necessariamente, refletem e comunicam claramente o aspecto 

medido.  

 

O indicador "Número de reservas indígenas constituídas", por sua vez, apresenta ausência 

de especificação dos critérios e formas de priorização das reservas indígenas constituídas, 

não permitindo o entendimento completo do indicador. 

 

c) O conjunto de metas definidas no Planejamento Estratégico para os objetivos é 

suficiente para assegurar a efetiva implementação da estratégia e o seu atingimento?    

 

Os objetivos estratégicos são medidos por meio dos indicadores e, por sua vez, o 

parâmetro de evolução dos indicadores são as metas. Conforme Orientações para 

elaboração do Plano Plurianual 2016-2019 do MPGOG (2015)9, “as metas expressam a 

medida de alcance do Objetivo, podendo ser de natureza qualitativa ou quantitativa”.   

 

Diante dessa definição, os exames buscaram verificar, se o conjunto de metas definidos 

para os quatro objetivos estratégicos selecionados é suficiente para o atingimento dos 

mesmos.  

 

                                                      

9 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Orientações para elaboração do Plano Plurianual 2016-

2019, 2015. 
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A análise do conjunto de metas estabelecidas para alcance do Objetivo Estratégico 1012 

- Promover e proteger os direitos sociais e culturais e o direito à cidadania dos povos 

indígenas, asseguradas suas especificidades nas políticas públicas – demonstrou que as 

metas estão alinhadas e são suficientes para alcançar o objetivo proposto, no que concerne 

ao papel da Funai que se destina a formular, coordenar, articular, monitorar e garantir o 

cumprimento da política indigenista, conforme se verifica no artigo 2º do Regimento 

Interno da Fundação e no artigo 2º, Anexo I, do  Decreto nº 9010/2017. 

 

Nesse sentido, percebe-se que as metas da Funai, para o objetivo 1012, que visam 

promover e proteger (e não implementar) os direitos aos povos indígenas, são no sentido 

de articular, propor, promover, apoiar e fomentar, ou seja, são ações de parceiro e 

incentivador junto aos demais órgãos, garantindo que a implementação das ações 

resguarde as especificidades necessárias ao público-alvo em questão. 

 

Os exames apontaram ainda que as metas estabelecidas para o alcançar o Objetivo 

Estratégico 1014 - Garantir aos povos indígenas a posse plena sobre suas terras, por meio 

de ações de proteção dos povos indígenas isolados, demarcação, regularização fundiária 

e proteção territorial – não são suficientes para garantir a plena posse sobre as terras, uma 

vez que o tema é cercado de divergências políticas e disputas judiciais, bem como 

depende de ações de outros órgãos. 

 

Percebe-se nessa temática que, apesar da Funai realizar os estudos multidisciplinares, 

demarcar fisicamente as terras indígenas, efetuar o pagamento das indenizações aos 

ocupantes de boa-fé e providenciar o registro das terras indígenas, a posse plena das terras 

aos povos indígenas ainda depende de ações de outros órgãos, como por exemplo a 

regularização fundiária dessas áreas junto aos órgãos ambientais e a segurança pública de 

proteção dessas terras. Tais fatos estão fora da governabilidade da Funai, dificultando o 

atingimento do objetivo e a implementação da estratégia. 

 

Quanto ao atingimento do Objetivo Estratégico "GI 03 - Otimizar os processos de 

trabalho", a Unidade destacou que as metas foram estabelecidas a partir de levantamento 

realizado por ocasião da elaboração do diagnóstico institucional de 2017 e que elas são 

parcialmente suficientes para otimizar os processos de trabalho. A unidade destacou, 

ainda, que neste momento foram priorizados temas como: o tratamento do acervo 

documental, a otimização da tramitação documental com a implantação do SEI em 

unidades descentralizadas, o controle patrimonial e a modernização da tecnologia em 

unidades descentralizadas. 

 

Diante do exposto, depreende-se que o conjunto de metas não é suficiente para alcançar 

plenamente o objetivo de otimizar os processos de trabalho nesse ciclo do planejamento 

estratégico, entretanto a Fundação estabeleceu prioridades de ações e percebe a 

necessidade de avançar na evolução do alcance do objetivo. 

 

Por fim, verificou-se que para atingir o Objetivo Estratégico PI 01 - Fortalecer as 

iniciativas dos povos indígenas na gestão e proteção de seus territórios, efetivando as 

ações do PII da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas 

– PNGATI de forma a integrar as propostas das unidades descentralizadas, a Funai 

estabeleceu a meta de executar 50% das ações do PII cuja responsabilidade está a cargo 

da Fundação. Percebe-se, contudo, que a meta estabelecida não é suficiente para assegurar 

a efetiva implementação da estratégia, tendo em vista que executar metade das ações, sem 
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estabelecer prioridade e hierarquia entre elas, ainda não é um indicativo de atingimento 

do objetivo de fortalecer as iniciativas dos povos indígenas na gestão e proteção de seus 

territórios. 

 

A necessidade de priorização citada acima foi recomendada no Acórdão TCU nº 

7518/2016, que julga as contas de 2014, no qual prevê que a Funai deve avaliar a 

oportunidade e conveniência de, durante a reformulação do seu planejamento estratégico, 

desenvolver procedimentos destinados a avaliar o impacto das ações nos custos e quais 

ações da política indigenista tem maior prioridade e maior potencial de impactar 

positivamente seu público-alvo. 

 

Diante do exposto, conclui-se que em geral o conjunto de metas é parcialmente suficiente 

para atingimento dos objetivos estratégicos, uma vez que o atingimento pleno dos 

objetivos depende ainda da ação de outros órgãos, da presença de conflitos de interesses 

envolvidos e da necessidade de priorização e hierarquização das ações internas da Funai 

que contribuam mais fortemente com os objetivos estabelecidos.  

 

d) As metas do Planejamento Estratégico foram elaboradas considerando a 

disponibilidade de recursos financeiros e humanos da unidade? 

 

Para uma meta ser considerada realista, ela deve poder ser alcançada no período previsto, 

a custo razoável e considerando as restrições existentes. Além disso, ela deve levar em 

conta os objetivos da instituição, o contexto econômico em que está inserida, as limitações 

orçamentárias, o desempenho anterior (Manual de Indicadores do TCU)10.  

 

Dessa forma, para a mudança da realidade proposta com a execução das ações, é 

indispensável que sejam previstos os recursos financeiros necessários para o alcance dos 

objetivos. 

 

Em que pese a Funai ter informado que discutiu os recursos existentes quando da 

definição das metas, não há evidências da realização de um estudo e/ou avaliação sobre 

os insumos necessários à execução das atividades relacionadas ao atingimento das metas 

pactuadas. Não há, ainda, demonstração de dados históricos que reforcem a capacidade 

de atingimento. 

 

A falta de uma avaliação do atingimento das metas em face da disponibilidade dos 

recursos financeiros e humanos tem o potencial de impactar o desempenho da Funai no 

atingimento dos Objetivos Estratégicos. Tal análise, na fase de planejamento, se faz vital 

para potencializar o atingimento dos resultados propostos, dado que a Fundação tem 

enfraquecimento contínuo da força de trabalho, enfatizado pelo Acórdão TCU 2626/2015, 

e vem sofrendo cortes sucessivos em sua dotação orçamentária, com redução significativa 

em 2017, conforme Relatório de Gestão 2017 da Fundação. 

 

  

                                                      

10 Brasil. Tribunal de Contas da União. Técnica de indicadores de desempenho para auditorias/Tribunal de 

Contas da União. – Brasília: TCU, Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo 

(Seprog), 2011. 
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e) Como a unidade responsável pela captação e pelo gerenciamento dos processos de 

monitoramento avalia a disponibilidade dos diversos recursos em relação às tarefas 

de monitoramento e avaliação do Planejamento Estratégico?  

 

A partir dos exames realizados e da auto avaliação da Coordenação Geral de Gestão 

Estratégica-CGGE, considera-se que os recursos humanos, financeiros e tecnológicos da 

Funai, em geral, são parcialmente suficientes para as atividades de monitoramento e 

avaliação. Ressalta-se, contudo, a dificuldade da unidade, principalmente, no quesito 

recursos humanos. 

 

A insuficiência de pessoal foi destacada no diagnóstico institucional da Funai e pelo TCU, 

por meio do Acórdão 2626/2015-TCU, que ressalta a baixa frequência de concursos 

públicos e o envelhecimento do quadro de pessoal, fatores que levam ao enfraquecimento 

institucional.  

 

Há evidências de que os recursos financeiros e humanos da unidade sofreram redução 

considerável. Conforme Relatório de Gestão da Funai 2017, nos últimos cinco anos, nota-

se redução da execução orçamentária de forma expressiva. A dotação orçamentária 

inicial, de acordo com o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – Siop, passou 

de R$ 608.840,74, em 2013, para R$ 548.659,93, em 2017.  

 

Quanto aos recursos tecnológicos, a serem utilizados na execução das atividades de 

monitoramento e avaliação, a unidade considerou que eles se encontram disponíveis para 

a execução das atividades, no entanto, destacou que está em estudo a possibilidade de 

utilização de outro sistema de gerenciamento de projetos.  

 

Acerca dessa situação, cumpre registrar que não há obrigatoriamente a necessidade de 

alocação de recursos financeiros, já escassos, nessa área, sobretudo em razão da existência 

de soluções de softwares livres.  

 

Outra ressalva pertinente, é a respeito da necessidade de os fluxos e processos gerenciais 

encontrarem-se definidos antes mesmo da utilização das soluções tecnológicas, uma vez 

que a automação dos processos de trabalho depende do mapeamento e elaboração desses 

fluxos. 

 

f) Há previsão e formalização de procedimentos para revisão dos objetivos e metas 

estabelecidas no Planejamento Estratégico após sua avaliação? 

 

Conforme Portaria nº 537/PRES, de 8/6/2016, compete à Câmara de Gestão Estratégica-

CGE reorientar diretrizes e orientações estratégicas para formulação do Planejamento 

Estratégico, além de determinar medidas de ajustes necessárias no Planejamento 

Estratégico, e ao CPMA analisar o Planejamento Estratégico e propor ajustes necessários. 

 

Quanto à periodicidade de revisão, a Portaria nº 111/PRES, de 7 de fevereiro de 2018, 

que aprova o Planejamento Estratégico da Funai para 2018 e 2019, prevê que o 

Planejamento Estratégico 2018-2019, os indicadores estratégicos, os projetos estratégicos 

e demais ações dele decorrentes e seus resultados serão monitorados bimestralmente e 

avaliados pelo Comitê de Planejamento, Monitoramento e Avaliação – CPMA, com o fim 

de identificar e viabilizar ajustes e ações corretivas que levem ao atingimento dos 

objetivos estabelecidos. 
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A portaria prevê, ainda, que o Planejamento Estratégico poderá ser revisto anualmente ou 

por ocasião de alterações na estrutura da Funai que impliquem modificações em suas 

competências. 

 

Verifica-se assim que há formalização de processo de revisão do Planejamento 

Estratégico com estabelecimento de unidades revisoras e prazos, embora não contenha 

menção explícita de que tal processo de reavaliação seja precedido de revisão dos 

objetivos e metas.  
 

 
3. Avaliação da inclusão da gestão de riscos no Planejamento Estratégico 
 

As verificações relacionadas a este item foram conduzidas com vistas a responder à 

seguinte questão de auditoria: 

 

3. Em que medida a gestão de riscos foi considerada no Planejamento Estratégico 

da FUNAI?      

 
Com esse objetivo, utilizou-se como critério para embasar as subquestões de auditoria o 

Decreto nº 9.203, de 22/11/2017, que dispõe sobre a política de governança da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional, a Instrução Normativa 

Conjunta MP/CGU nº 01/2016 (dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e 

governança no âmbito do Poder Executivo federal) e a Norma ABNT NBR ISO 31000 

(Gestão de riscos — Princípios e diretrizes). 

 

Destaca-se que, embora os referenciais citados elenquem diversos aspectos passíveis de 

serem analisados, os pontos avaliados contemplam a existência de avaliação de riscos que 

possam impossibilitar/dificultar o atingimento dos objetivos propostos no Planejamento 

Estratégico; a existência de plano de tratamento para os riscos avaliados e, por fim, as 

responsabilidades estabelecidas no processo de gerenciamento de riscos. 

 

A seleção dos pontos de avaliação priorizou, dessa forma, os aspectos que a equipe de 

auditoria considerou com maiores possibilidades de se adicionar valor e de melhorar as 

operações da FUNAI. 

 

Considerando a questão de auditoria proposta e os atributos estabelecidos, consubstancia-

se a seguir as seguintes avaliações. 

 

3.1 Avaliação dos possíveis eventos que pudessem impossibilitar/dificultar o 

atingimento dos objetivos propostos no Planejamento Estratégico.  

 

Todas as atividades de uma organização envolvem risco, que é o efeito de incertezas por 

influências e fatores internos e externos sobre os objetivos. A organização, nesse sentido, 

deve gerenciar o risco, identificando e analisando e em seguida avaliando se ele deve ser 

modificado pelo tratamento do risco.  

 

Dá-se o nome de gestão de riscos ao processo de aplicação sistemática de políticas, 

procedimentos e práticas de gestão para as atividades de comunicação, consulta, 
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estabelecimento do contexto e na identificação, análise, avaliação, tratamento, 

monitoramento e análise crítica dos riscos.  

 

Quando implementada e mantida a gestão dos riscos possibilita aumentar a probabilidade 

de atingir os objetivos, melhorar a identificação de oportunidades e ameaças, atender às 

normas e requisitos legais e regulatórios pertinentes, melhorar a governança e os controles 

e estabelecer uma base confiável para a tomada de decisão. 

 

Nesse sentido, convém que a gestão de riscos seja incorporada em todas as práticas e 

processos de forma que seja pertinente, eficaz e eficiente, se tornando parte integrante 

dos processos organizacionais, em particular no desenvolvimento de políticas, na análise 

crítica, no planejamento estratégico e de negócios e nos processos de gestão de 

mudanças. 

 

No que diz respeito a este tópico, destacam-se os exames e resultados abaixo 

relacionados: 

 

a) A FUNAI realizou a identificação dos riscos com potencial para dificultar o 

atingimento dos objetivos e metas estratégicas? 

 

A alta administração da Funai é responsável direta pela gestão de riscos (estabelecimento, 

direcionamento e monitoramento) conforme dispõe o Decreto nº 9.203/2017: 

 

“Art. 17.  A alta administração das organizações da administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional deverá estabelecer, 

manter, monitorar e aprimorar sistema de gestão de riscos e 

controles internos com vistas à identificação, à avaliação, ao 

tratamento, ao monitoramento e à análise crítica de riscos que 

possam impactar a implementação da estratégia e a consecução dos 

objetivos da organização no cumprimento da sua missão 

institucional (...). ”  

 

Na Oficina de Planejamento FUNAI 2017/2019 que ocorreu em Brasília, entre os dias 28 

de novembro a 01 de dezembro de 2017, a Entidade identificou basicamente os riscos de 

insuficiência de pessoal e insuficiência orçamentária e pontos relativos a materiais e 

equipamentos. Além disso, o modelo de Termo de Abertura de Projeto – TAP dos projetos 

estratégicos possui um campo de riscos para que as unidades descrevam os fatores 

previamente conhecidos que podem impactar negativamente na execução dos projetos. 

 

Como pode se observar, as iniciativas apontadas não seguem uma metodologia 

estabelecida de forma sistemática, estruturada e documentada que contribua com a 

identificação dos riscos a que a unidade está sujeita. 

 

Isso porque, de acordo com a ISO 31000, o processo de identificação de risco deve aplicar 

ferramentas e técnicas para mapear as fontes de risco, áreas de impactos, eventos 

(incluindo mudanças nas circunstâncias) e suas causas e consequências potenciais para 

gerar uma lista abrangente de riscos baseada nestes eventos que possam criar, aumentar, 

evitar, reduzir, acelerar ou atrasar a realização dos objetivos. 
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O Decreto nº 9.203/2017 em seu inciso I do art. 17 também define que o sistema de gestão 

de riscos deve ser implementado e aplicado de forma sistemática, estruturada, oportuna e 

documentada, subordinada ao interesse público. 

 

Verifica-se, portanto, que Funai ainda não realizou de forma estruturada a identificação 

de possíveis eventos que poderiam dificultar o atingimento dos objetivos propostos no 

Planejamento Estratégico.  

 

b) A FUNAI realizou a análise e a avaliação dos riscos com potencial para dificultar 

o atingimento dos objetivos e metas estratégicas? 

 

De acordo com a ABNT NBR ISSO 31000 (Gestão de riscos — Princípios e diretrizes) a 

análise de riscos é o processo de compreender a natureza do risco e determinar o nível de 

risco (magnitude de um risco expressa em termos da combinação das consequências e de 

suas probabilidades) e fornece a base para a avaliação de riscos e para as decisões sobre 

o tratamento de riscos.  

 

A análise de riscos envolve desenvolver a compreensão dos riscos, a apreciação das 

causas e as fontes de risco, suas consequências positivas e negativas e a probabilidade de 

que essas consequências possam ocorrer, podendo ser realizada com diversos graus de 

detalhe dependendo do risco, da finalidade da análise e das informações, dados e recursos 

disponíveis. 

 

Já a avaliação de riscos é o processo de comparar resultados da análise de riscos com 

critérios de risco (termos de referência contra os quais a significância de um risco é 

avaliada, sendo baseados nos objetivos organizacionais e no contexto externo e contexto 

interno) para determinar se o risco e/ou sua magnitude é aceitável ou tolerável.  

 

A finalidade da avaliação de riscos é auxiliar na tomada de decisões com base nos 

resultados da análise de riscos, sobre quais riscos necessitam de tratamento e a prioridade 

para a implementação do tratamento envolvendo comparação do nível de risco 

encontrado durante o processo de análise com os critérios de risco estabelecidos quando 

o contexto foi considerado.  

 

Os exames mostram que Funai não estabeleceu um processo ou fluxo para avaliar/analisar 

os riscos, mas participa do Comitê de Gestão Estratégica, estrutura criada pelo Ministério 

da Justiça e que tem por finalidade apresentar a minuta de resolução para o gerenciamento 

de riscos no Ministério, e depois pretende utilizar a metodologia de gerenciamento de 

riscos do Comitê para o desenvolvimento de uma política interna, tendo aberto um 

processo administrativo para isso. 

  

Na análise desse processo verifica-se que o desenvolvimento da referida política ainda é 

uma intenção, pois não se visualizam medidas administrativas concretas objetivando a 

implementação de gerenciamento de riscos e o processo administrativo não é 

movimentado há quase um ano. 

 

Entende-se, portanto, que a Funai ainda não constituiu processos ou fluxos que permitam 

à entidade analisar e avaliar os riscos identificados no atingimento dos objetivos e metas 

estabelecidos no Planejamento Estratégico.  
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3.2 Estabelecimento de plano de tratamento e controles associados para os riscos 

avaliados. 

 

No que diz respeito a este tópico, destacam-se os exames e resultados abaixo 

relacionados: 

 

a) Como foi construído o plano de tratamento e quais são as evidências documentais 

do processo? 

 

O tratamento de riscos envolve a seleção de uma ou mais opções para modificar os riscos 

e implementação dessas opções vai fornecer novos controles ou modificar os existentes. 

As opções podem incluir os seguintes aspectos: 

 

• Ação de evitar o risco pela decisão de não iniciar ou descontinuar a atividade 

que dá origem ao risco; 

• Assumir ou aumentar o risco a fim de buscar uma oportunidade; 

• Remoção da fonte de risco; 

• Alteração da probabilidade; 

• Alteração das consequências (tratamentos de riscos relativos às 

consequências negativas são muitas vezes referidos como "mitigação de 

riscos", "eliminação de riscos", "prevenção de riscos" e "redução de riscos"). 

• Compartilhamento do risco com outra parte ou partes; 

• Retenção do risco por uma escolha consciente. 

 

Para seleção da opção mais adequada de tratamento de riscos deve-se colocar na 

balança os custos e esforços de implementação de um lado e de outro os benefícios 

decorrentes. 

 

O produto da seleção é um plano de tratamento documentado com as opções de 

tratamento escolhidas e inclui: 

 

• As razões para a seleção das opções de tratamento incluindo os benefícios 

que se espera obter; 

• Os responsáveis pela aprovação do plano e os responsáveis pela 

implementação do plano; 

• Ações propostas; 

• Os recursos requeridos; 

• Medidas de desempenho e restrições; 

• Requisitos para a apresentação de informações e de monitoramento;  

• Cronograma e programação. 

 

Cabe mencionar que a Portaria Funai nº 553/ 2017 prevê a adoção de tratamento ao risco 

pois esclarece no item 4.1 do Anexo I que “é essencial uma avaliação dos riscos de cada 

atividade planejada, assim como a definição de planos de contingência para caso um 

desses riscos se concretize”. 

 

Considerando que a Funai ainda não estruturou o seu processo de gerenciamento de 

riscos, os exames demonstram que ainda não há tratamento e controles associados aos 

riscos avaliados no Planejamento Estratégico. 
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3.3 Atribuição de responsabilidade por coordenar, monitorar e avaliar a estrutura 

de gestão de riscos. 

 

No que diz respeito a este tópico, destacam-se os exames e resultados abaixo 

relacionados: 

 

a) Como estão definidas as responsabilidades por coordenar, monitorar e avaliar a 

estrutura de gestão de riscos da FUNAI? 

 

O Regimento Interno da Funai define que compete à Diretoria Colegiada da fundação 

estabelecer diretrizes e estratégias da Fundação. Com relação aos riscos, o regimento 

interno elenca explicitamente competências apenas para a Coordenação de Avaliação de 

Risco - Coar da Auditoria Interna. 

 

As competências relacionam-se ao papel de monitorar os principais riscos, avaliar - em 

coordenação com as demais unidades, os riscos das respectivas áreas e avaliar o programa 

de gestão de riscos.  

 

Verifica-se, portanto, que o Regimento Interno aborda alguns aspectos relativos ao 

gerenciamento de riscos a cargo da Auditoria Interna, porém não há definição específica 

dos papéis e responsabilidades da alta administração no estabelecimento da estrutura de 

gerenciamento de riscos. 

 

Essa falta de detalhamento sobre o gerenciamento de riscos nos normativos da Funai não 

está condizente com o disposto no Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1/2016: 

 

“Art. 19. O dirigente máximo da organização é o principal 

responsável pelo estabelecimento da estratégia da organização e da 

estrutura de gerenciamento de riscos, incluindo o estabelecimento, 

a manutenção, o monitoramento e o aperfeiçoamento dos controles 

internos da gestão.”. 
  

A Instrução Normativa Conjunta estabelece, ainda, que os órgãos e entidades do Poder 

Executivo federal deverão instituir, pelos seus dirigentes máximos, Comitê de 

Governança, Riscos e Controles com a responsabilidade de, dentre outros, aprovar 

política, diretrizes, metodologias e mecanismos para comunicação e institucionalização 

da gestão de riscos e dos controles internos; e liderar e supervisionar a institucionalização 

da gestão de riscos e dos controles internos, oferecendo suporte necessário para sua 

efetiva implementação no órgão ou entidade. 

 

No âmbito do Ministério da Justiça, a Portaria nº. 31/2018 estabelece a Política de 

Gestão, Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos (PGGIRC). O artigo 2º do 

Anexo da portaria prevê que PGGIRC e suas eventuais normas complementares aplicam-

se às entidades vinculadas ao Ministério, caso da Funai. A norma prevê, ainda, que as 

entidades vinculadas ao Ministério poderão elaborar a sua própria política, que deverá 

estar em consonância com o disposto na Política do MJ e na IN Conjunta MP/CGU nº 

01/ 2016. 
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Além da Portaria 31/2018, o Ministério da Justiça expediu a Portaria nº. 32/2018 que 

Institui o Comitê de Gestão, Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos. O 

parágrafo único do artigo 1º da norma dispõe que o Comitê tem por finalidade coordenar 

e assessorar os órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro da Justiça e Segurança 

Pública e os órgãos específicos singulares do Ministério em temas afetos à gestão, 

governança, integridade, riscos e controles internos. Não há na norma, entretanto, 

referência à atuação do Comitê junto às entidades vinculadas ao MJ, estando, a princípio, 

a Funai fora do escopo de atuação. 

 

A ausência de atuação de um Comitê, que elabore e proponha metodologias e mecanismos 

de gestão de riscos e controles internos, coordene e assessore a implementação das 

metodologias e oriente, tecnicamente, as unidades administrativas, aliada à inexistência 

de previsões regimentais relacionadas à atuação da alta administração na supervisão da 

institucionalização da gestão de riscos enfraquece a implementação de uma gestão de 

riscos que contribua para o aumento da probabilidade de atingimento dos objetivos 

organizacionais. 

 

Cumpre registrar que a respeito das constatações do item 1.3, a Funai informou que faz-

se necessária a recomposição do Corpo Diretivo da Fundação para o devido andamento 

do tema, uma vez que a alta administração tem   papel primordial no processo de 

instauração do Comitê responsável pela inclusão de gestão de risco no Planejamento 

Estratégico. 

 
Quadro 3 – Atores no Planejamento Estratégico da Funai 

Atores Atuação 

Diretoria Colegiada 
• Revisar e definir a Identidade; 

Institucional: Missão e Visão. 

Câmara de Gestão Estratégica – CGE 

(Presidência, Diretorias e Museu do Índio) 
• Estabelecer Diretrizes Estratégicas; 

• Aprovar o Plano Anual de Ação. 

Unidades da Funai 

(Diretorias, Coordenações-Gerais, Auditoria, 

Corregedoria, Ouvidoria, Gab/Pres, 

Coordenações Regionais, Museu do Índio) 

• Realizar o Diagnóstico Institucional; 

• Definir os Objetivos Estratégicos; 

• Definir os indicadores de desempenho e 

metas dos objetivos estratégicos; 

• Construir o Mapa Estratégico; 

• Elaborar o Plano Anual de Ação. 
Fonte: Registro reunião CPMA 8/6/16 

 

A participação dos servidores da Funai se deu na etapa de levantamento do diagnóstico 

institucional, em que foi disponibilizado formulário eletrônico de múltipla escolha, 

contendo proposições baseadas no modelo da matriz SWOT. As proposições foram 

agrupadas por macroprocesso, a fim de facilitar a construção das informações que 

subsidiaram a elaboração dos objetivos estratégicos, indicadores, metas e projetos.  

 

Outro momento importante foi a realização da Oficina de Planejamento Estratégico, em 

que foram elaborados os objetivos estratégicos e as metas relacionadas, definido o mapa 

estratégico e os indicadores de desempenho. O evento foi realizado entre os dias 28 de 

novembro e 1º de dezembro de 2017, tendo como público alvo: diretores, chefe de 

gabinete da Presidência, Procurador-Chefe, Coordenadores-Gerais, Chefe da 

Corregedoria, Chefe da Auditoria Interna, Chefe da Ouvidoria, Coordenadores da Sede e 

das Regionais, Chefes de Serviço de Planejamento das Coordenações Regionais, 

Coordenadores das Frentes de Proteção Etnoambiental, Diretor e Coordenador de 

Administração do Museu do Índio.  
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A partir do exame dos documentos disponibilizados, verificou-se que os dirigentes, de 

forma geral, participaram das principais etapas do planejamento estratégico, apesar de 

haver registros que demonstraram baixa participação dos diretores da sede na Oficina de 

Planejamento Estratégico. Nos anexos 4 e 5 do Relatório da Oficina do PE constam a 

avaliação dos participantes do evento e há inúmeras queixas a respeito da ausência da 

Diretoria de Administração e Gestão - DAGES. Na memória de reunião do terceiro dia 

da Oficina há menção quanto a dificuldade na definição de metas pela ausência de 

representantes da DAGES.   

 

Tal fato demonstra fragilidade no processo de construção, pois de acordo com Kaplan e 

Norton (1997)11, a condição mais importante para obter sucesso na orientação de uma 

organização para a estratégia é a participação ativa e visível da equipe de dirigentes. De 

forma que, os dirigentes devem mobilizar a organização a fim de criar as condições 

favoráveis para a condução deste processo. 

 

b) As informações/sugestões fornecidas pelos servidores da Funai na fase de 

formulação do Planejamento Estratégico foram consideradas no desenho final do 

documento? 

 

Conforme já relatado no item anterior, os servidores da Funai participaram da formulação 

do Planejamento Estratégico na etapa de levantamento do diagnóstico institucional da 

Funai e também, no caso de detentores de cargos de chefia e diretores, na Oficina de 

Planejamento Estratégico organizada pela Entidade. 

 

Após análise dos resultados obtidos no levantamento do diagnóstico institucional, 

mormente no que diz respeito à identificação de forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças apontadas pelos servidores da Funai, é possível identificar nos objetivos 

estratégicos instituídos no documento final do Planejamento Estratégico as principais 

proposições do documento. Importante ressaltar também que as sugestões de alteração 

feitas durante a Oficina de Planejamento Estratégico foram consideradas pelo Comitê de 

Gestão Estratégica e incorporadas à Resolução CGE nº 2, que aprovou o Planejamento 

Estratégico da Funai. 

 

 

4. Análise do processo de locação de prédio para funcionamento da sede 
da Funai. 
 
Trata-se de análise do processo de locação de prédio para funcionamento da sede da Funai 

em Brasília/DF, realizada em razão do escopo pactuado com o Tribunal de Contas da 

União – TCU para esta Auditora Anual de Contas. 

 

A Funai verificou a necessidade da mudança da antiga sede devido ao fim da vigência, 

em 9/6/2017, do Contrato nº 147/2012, de valor mensal de R$ 1.145.745,56, com o 

Edifício Cleto Meireles e ainda devido ao fato de ele apresentar irregularidades jurídicas, 

como ausência de “Habite-se”, de regularidade fiscal dos proprietários e de registro do 

Contrato nº 147/2012 em Cartório de Registro de Imóveis. 

                                                      

11 KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. A estratégia em ação: balanced scorecard. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Campus, 1997, p. 1-231.  
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Dessa forma, em 2016, após Declaração de Indisponibilidade de imóveis fornecida pela 

Secretaria de Patrimônio da União – SPU, a Fundação abriu novo processo para locação 

de imóvel, tendo como balizador o Termo de Referência nº 

007/SEAPRE/COAL/CGRL/DAGES/ FUNAI/2016, de 13/4/2017, que estabeleceu 

requisitos e informações técnicas para a nova sede, com destaque para a necessidade de 

o imóvel estar próximo à área central de Brasília e estar abrangido pela rede Infovia 

(infraestrutura de rede ótica metropolitana de comunicações). 

 

Sobre o processo de locação, convém informar que a Contratação se deu por meio de 

Dispensa de Licitação nº. 09/2017 com a realização de prévias consultas jurídicas à 

Procuradoria Federal Especializada junto à Funai. 

 

Como regra geral, a Lei nº 8.666/1993 determina que o gestor público promova licitação 

para locação de imóveis, exceto em casos específicos, como o previsto no inciso X do art. 

24, que trata de dispensa para compra/locação para atendimento das finalidades precípuas 

da administração: 

 
“Art. 24. É dispensável a licitação: 

(...)  

X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das 

finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de 

instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço 

seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia.”. 

 

Ademais, a lei de licitação dispõe, no art. 26, que os processos de dispensa devem ser 

instruídos, além de outros elementos básicos, com a razão da escolha do fornecedor e com 

a justificativa do preço. 

 

O Acórdão TCU nº 3935/2012 - Segunda Câmara, nesse sentido, especifica que a locação 

de imóvel pelo Poder Público é permitida por dispensa de licitação, desde que as 

características do imóvel atendam às finalidades precípuas da Administração Pública, que 

o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia, e que haja 

manifestação prévia da Secretaria de Patrimônio da União (SPU) do Ministério do 

Planejamento. 

 

Observa-se ainda que, conforme o Acórdão TCU nº. 2.420/2015 – Plenário, o gestor 

possui discricionariedade para decidir não só pelo preço, mas também por outros critérios, 

de forma que a nova sede se adeque às demandas da unidade. 

 

Dando andamento ao processo de contratação, após o Aviso de Chamamento Público, 

foram apresentadas 9 propostas, sendo 6 desclassificadas, estando entre elas a proposta 

referente ao Edifício Cleto Meireles, antiga sede, desclassificada por persistirem as 

irregularidades na documentação. 

 

A análise financeira das 3 propostas classificadas foi realizada pela Coordenação-Geral 

de Recursos Logísticos - CGRL da Funai, por meio do Parecer Técnico nº 

2/2017/CGRL/DAGES-FUNAI, de 10 de maio de 2017, considerando os valores das 

propostas de aluguel (custos diretos) excluídos os custos indiretos, referentes à 

expectativa de economia com despesas que deixariam de ser custeadas diretamente pela 

Fundação e seriam absorvidas pelo condomínio oferecido pela proprietária do imóvel, 
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tais como serviços de recepcionista e vigilância, água e energia elétrica consumida pelo 

sistema de ar condicionado central, conforme quadro a seguir: 

 
Quadro 5 – Valores da locação e custos indiretos 

 

Imóvel 

Custo Direto 

(A) 

Custos Indiretos a serem reduzidos (B) 

   

Total Mensal 

deduzidos os 

Custos 

indiretos (A-B) 

Valor mensal 

(locação + 

condomínio) 

Vigilância 
Recepcionist

a 
CAESB¹ CEB¹ 

Total dos 

Custos 

Indiretos (B) 

Parque 

Cidade 
930.000,00 214.575,32 8.225,94 0,00 35.527,67 258.328,93 671.678,07 

Sede I 800.000,00 78.046,79 8.225,94 8.200,00 0,00 94.472,73 705.527,27 

Shopping ID 

/ Venâncio 

3000 

671.320,00 18.043,89 8.225,94 0,00 0,00 26.269,83 645.050,17 

Fonte: Quadro produzido pela equipe de auditoria a partir das informações do Parecer Técnico nº 

2/2017/CGRL/DAGES-FUNAI 

¹Os valores zerados no quadro acima se referem às despesas que seriam mantidas às custas da Funai. 

 

Além dos aspectos financeiros, a CGRL concluiu que o imóvel Edifício Parque Cidade 

Corporate seria o mais adequado, considerando o fornecimento das divisórias, a 

disponibilidade de cabeamento de rede, o menor risco na adequação da estrutura, a 

localização e os preços finais da locação (custos diretos deduzidos os custos indiretos). 

As avaliações relacionadas à adequação estrutural, vale ressaltar, basearam-se em análise 

técnica realizada pelo Serviço de Arquitetura e Engenharia que concluiu que os imóveis 

atendem em termos de infraestrutura mínima as necessidades, sendo que a Sede I e Parque 

da Cidade foram os que melhor se adequaram as necessidades estruturais, físicas e de 

localização. 

 

No que se refere aos macro requisitos de Tecnologia da Informação e Comunicações - 

TIC e ao risco de adequações técnicas, a Coordenação-Geral de Tecnologia da 

Informação e Comunicações – CGTIC considerou que a opção de melhor benefício 

técnico era o Edifício Parque Cidade Corporate. 

 

Por outro lado, a Diretoria de Administração e Gestão – DAGES/Funai posicionou-se, 

em 13/06/2017, a favor da locação do Edifício Shopping ID (Venâncio 3000), alegando 

as dificuldades orçamentárias pelas quais a unidade vinha passando e considerando a 

economia estimada de R$ 26.627,90 ao mês e R$ 319.450,80 ao ano, quando comparada 

a proposta do Shopping ID com a proposta do Edifício Parque Cidade Corporate e os 

respectivos custos indiretos da locação. 

 

Ao analisar as informações, a Diretoria Colegiada da Funai, órgão competente para 

decidir sobre os contratos de locação de imóvel, nos termos do art. 7º da Portaria PRES 

nº 1.246, de 01/10/2012, deliberou, em 26/6/2017, que o imóvel escolhido seria o Edifício 

Parque Cidade Corporate. Os fundamentos da escolha estão consubstanciados na Ata nº 

01/2017, de 26/6/2017, e dentre eles, destaca-se a localização, a iluminação, a rede 

elétrica estabilizada, a acessibilidade, o fornecimento de divisórias internas; a 

disponibilização dos serviços de recepcionista e vigilância; o melhor benefício técnico 

quanto aos macro requisitos de Tecnologia, Informação e Comunicação e ao baixo risco 

de adequações técnicas. 
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Após a decisão foi firmado o Contrato nº 17, de 3/8/2017, entre a Funai e as empresas 

Cedro Participações e Empreendimentos Ltda, CNPJ 05.398.090/0001-34, Estrutural 

Empreendimentos Ltda, CNPJ nº 01.715.970/0001-36, RVA Construções e 

Incorporações S/A, CNPJ 36.764.843/0001-01, e Polis Participações e Empreendimentos 

Ltda, CNPJ 07.204.468/0001-47, tendo como objeto a locação de imóvel situado no Setor 

Comercial Sul, Quadra 09, Edifício Parque Cidade Corporate, Brasília/DF, no valor 

mensal de R$ 930.000,00 e anual de R$ 11.160.000,00, com vigência de 5 anos, podendo, 

por interesse da administração, ser prorrogado por igual período. 

 

Verificou-se, contudo, que a análise técnica, consubstanciada no Parecer Técnico nº 

2/2017/CGRL/DAGES-FUNAI, que previa redução de custos mensais com contrato de 

vigilância com a empresa Ágil Empresa de Vigilância Ltda, CNPJ 72.619.976/0001-58, 

de R$ 214.575,32 (custo indireto a ser economizado), da proposta do imóvel Edifício 

Parque Cidade Corporate, está inadequada uma vez que os cálculos realizados 

desconsideraram informações básicas relacionadas ao contrato de vigilância, a exemplo 

da necessidade de manutenção da prestação do serviço no Centro de Formação em 

Política Indigenista, unidade da Funai instalada em Sobradinho-DF e que não fazia parte 

do escopo da locação da nova sede. 

 

Vale ressaltar que a inadequação da análise técnica contida no supracitado parecer, que 

desconsiderou a manutenção do serviço de vigilância no Centro de Formação, não se 

repetiu quando levantados os valores de redução de custos indiretos da proposta de 

locação do Shopping ID/ Venâncio 3000 já que, nos termos do parecer anteriormente 

citado, geraria uma redução de apenas R$ 18.043,89, de modo que o valor remanescente 

de R$ 196.531,43 engloba os R$ 50.372,60 destinados à manutenção dos postos na 

unidade de Sobradinho-DF, além da manutenção de outros postos. 

 

Além disso, o Parecer Técnico nº 2/2017/CGRL/DAGES-FUNAI, de 10/05/2018, que 

subsidiou a tomada de decisão sobre a contratação, inverteu os valores esperados de 

economia dos custos indiretos do Edifício Shopping ID/ Venâncio 3000 e do Edifício 

Sede I contidos no Parecer Técnico nº 2/2017/CCCOMP/CGRL/DAGES-FUNAI, de 

02/02/2017, conforme se observa nos trechos a seguir: 

 

 Figura 1- Parecer Técnico nº 2/2017/CGRL/DAGES-FUNAI (SEI 0188549), de 10/05/2017. 

 
Fonte 1 - Processo 08620.088379/2015-7. 

 
Figura 2- Parecer Técnico nº 2/2017/CCCOMP/CGRL/DAGES-FUNAI (SEI 0035487), de 02/02/2017 

 
Fonte 2- Processo 08620.088379/2015-71 
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Da análise do processo, identifica-se que o parecer datado de 02/02/2017 reflete a situação 

esperada quanto à economia em custos indiretos, haja vista que na proposta apresentada 

para o Shopping ID/Venâncio 3000 há a especificação de que os serviços prestados pelo 

Condomínio contemplam “limpeza e conservação, manutenção, segurança, energia 

elétrica das áreas comuns do edifício, além do consumo de água de todas as áreas”. 

 

Instada pela equipe de auditoria a justificar a divergência entre os valores previstos de 

economia e os efetivamente realizados, a Funai informou que verificou, após a utilização 

do imóvel, a necessidade de manutenção de parte da vigilância, bem como informou ter 

havido um equívoco ao calcular o valor do custo indireto, haja vista não ter sido 

considerada a manutenção do custeio do serviço de vigilância na unidade da Fundação 

situada em Sobradinho, no valor de R$ 50.372,60. 

 

Além disso, a CGRL informou acerca da necessidade de manutenção de parte do serviço 

de vigilância na nova sede da FUNAI, sem especificar as razões. 

 

Pelos erros expostos, a Funai mantém o pagamento mensal de R$ 176.290,91, referente 

ao serviço de vigilância. Assim, o real custo indireto de vigilância (valor economizado) a 

ser deduzido na proposta do Edifício Parque Cidade Corporate é de R$ 38.284,41, frente 

aos R$ 214.575,32 inicialmente projetados. 

 

Considerando a situação observada, adicionada à inversão dos custos indiretos entre a 

Sede I e o Shopping ID / Venâncio 3000, esta equipe atualizou o cálculo dos valores 

mensais das propostas: 

 

 Quadro 6 – Reavaliação dos valores mensais da locação 

 

Imóvel 

Custo Direto 

(A) 
Custos Indiretos a serem reduzidos (B) 

 

Total dos 

Custos 

Indiretos 

(B) 

 

Total Mensal 

deduzidos os 

Custos 

indiretos (A-B) 

Valor mensal 

(locação + 

condomínio) 

Vigilância Recepcionista Caesb* CEB*   

Parque 

Cidade 
930.000,00 38.284,41 8.225,94 0 35.527,67 82.038,02 847.961,98 

Shopping 

ID / 

Venâncio 

3000 

671.320,00 78.046,79 8.225,94 8.200,00 0 94.472,73 576.847,27 

Diferença Valor Mensal 271.114,71 

Fonte: Quadro produzido pela equipe de auditoria  

*Registra-se que os valores zerados no quadro acima se referem às despesas que seriam mantidas às custas 

da Funai. 

 

Conforme descrito no quadro, verifica-se que a diferença de valor mensal entre o contrato 

com o Edifício Parque Cidade Corporate e a proposta do Shopping ID, opção mais 

econômica, que era R$ 26.627,90, passa para R$ 271.114,71, perfazendo uma diferença 

anual de R$ 3.253.376,52. Ao longo dos 5 anos previstos do contrato a diferença entre as 

duas opções atinge o montante de R$ 16.266.882,60. 

 

Convém ressaltar ainda que, embora a equipe de auditoria esteja considerando o valor de 

R$ 38.284,41 como custo indireto reduzido dos serviços de vigilância na proposta do 
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Edifício Parque Cidade, tendo em vista o desembolso atual de R$ 176.290,91 à empresa, 

a Funai informou que se encontra em processo de repactuação, junto à Ágil Empresa de 

Vigilância Ltda para desativação de alguns postos de vigilância com valor estimado 

mensal a ser pago na ordem de R$ 138.876,21.   

 

Caso a repactuação se confirme o custo indireto reduzido passará para R$ 74.490,46, o 

que implica, ainda assim, em valores superiores à segunda alternativa mais econômica no 

montante de R$ 234.908,66 mensais e R$ 2.818.903,92 anuais. O impacto nos 5 anos de 

vigência do contrato pode atingir o montante de R$ 14.094.519,60. 

 

Diante da inadequação exposta que influenciou negativamente a decisão da Diretoria 

Colegiada, por meio da Nota de Auditoria1 nº 201800248/002, de 25/5/2018, a CGU, além 

de dar conhecimento dos fatos à Funai, expediu recomendações no sentido de: 

 

• Apurar a responsabilidade dos responsáveis que deram causa à inadequação dos 

cálculos quando da análise técnica das propostas encaminhadas;  

• Elaborar e encaminhar à Diretoria Colegiada da FUNAI estudo técnico, 

considerando os novos valores identificados, que avalie os custos e impactos da 

permanência no imóvel contratado e de uma nova contratação, observando o 

prazo de 5 anos de vigência do Contrato nº 17/2017 e eventual prorrogação; e  

• Deliberar de forma colegiada, considerando os subsídios técnicos apresentados, 

sobre a vantajosidade ou não de manutenção da contratação da sede da FUNAI 

ou a realização de nova contratação visando a redução dos custos da unidade. 

 

As citadas recomendações estão sendo monitoradas pela CGU e possuem prazo de 

atendimento até o dia 25/7/2018. 

 

5. Avaliação da observância pela Funai da ordem cronológica dos 
pagamentos. 
 

Trata-se de avaliação com o propósito de verificar se os pagamentos das obrigações 

realizados pela Funai relativos ao fornecimento de bens, às locações, à realização de obras 

e à prestação de serviços obedeceram ao disposto no art. 4º da Instrução Normativa MP 

nº 02/2016, in verbis: 

 
“Art. 4º O pagamento da obrigação deverá ocorrer no prazo previsto 

no contrato, limitado: 

I – ao quinto dia útil subsequente ao recebimento da nota fiscal ou 

fatura para despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 

trata o inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 1993, observado o 

disposto no seu §1º; ou 

II – a trinta dias contados do recebimento da nota fiscal ou fatura, para 

os demais casos.”. 

 

Nesse sentido, solicitou-se à Entidade a listagem de credores e pagamentos realizados no 

exercício de 2017. 

 

A partir da listagem, demonstra-se a seguir quadro com os valores pagos pela Diretoria 

de Administração e Gestão (DAGES) da Funai conforme a categoria de contrato: 
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Quadro 7 - Demonstrativo de Pagamentos realizados pela DAGES – Exercício 2017 

Categoria de Contrato Valor (líquido) 

Fornecimento de Bens R$ 20.783,10 

Locação R$ 10.722.643,83 

Prestação de Serviços R$ 5.796.384,11 

Aquisição de Bens R$ 671,98  

Realização de Obras - 

Fonte: Planilha disponibilizada pela Funai em resposta à S.A 201800218/01 

 

Para realização da análise supra, utilizou-se o critério de materialidade para verificar se 

os pagamentos realizados acima de R$ 8.000,00 (valor mínimo considerado para seleção 

da amostra) foram feitos em até 30 dias contados do adimplemento da parcela entregue 

da obra/bem/serviço. Essa verificação se deu nas categorias de contrato com maiores 

dispêndios: prestação de serviços e locação. 

 

Em relação aos pagamentos da categoria de contrato “locação”, verificou-se estarem 

todos de acordo com o que dispõe o inciso II, art. 4º da IN MP 02/2016. Contudo, no caso 

de prestação de serviços, foram analisados 137 pagamentos no montante de R$ 

5.188.745,85, do total, constatou-se a realização de 07 pagamentos realizados com prazo 

superior a 30 dias, contrariando o estabelecido pela Lei 8.666/93. Após solicitação de 

esclarecimentos, a Funai justificou os referidos atrasos, não sendo necessárias outras 

providências. 

 

Quanto à análise dos pagamentos das obrigações contratuais terem observado a ordem 

cronológica de exigibilidade, conforme disposto na Instrução Normativa MP nº 02/2016, 

informa-se não ter sido observado, entre as despesas selecionadas, dentro da mesma 

categoria de contrato e considerando o tipo de contrato, relevante distinção entre os prazos 

médios de pagamento que demonstrassem preterição de ordem de pagamento.  

 

6. Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU. 
 
Trata-se de verificação com o objetivo de avaliar se a Unidade Prestadora de Contas 

(UPC) mantém uma rotina de acompanhamento e atendimento das recomendações 

emanadas pela CGU e se existem recomendações pendentes de atendimento e que 

impactam a gestão da unidade.  

 

Com relação à rotina de acompanhamento e atendimento das recomendações emanadas 

pela CGU, verifica-se que, no âmbito do Ministério da Justiça, há Comitê de Controle 

Interno Administrativo instituído com a finalidade de manter permanente 

acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelo Controle Externo e 

pela CGU. 

 

O Comitê, coordenado pela Assessoria Especial de Controle Interno - AECI do Ministério 

da Justiça MJ, realiza monitoramento bimestral das recomendações da CGU. No 

exercício de 2017, a AECI encaminhou à direção da Fundação, nos meses de abril, junho 

e outubro, notas técnicas solicitando que as recomendações com prazo expirado - que 

totalizavam em regra mais de 80% do estoque de recomendações em monitoramento, 

fossem sanadas, seja por meio de cumprimento das recomendações, ou de pedido de 

dilação de prazo com as devidas justificativas para a impossibilidade de cumpri-las dentro 

do prazo inicialmente estipulado. 
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Em que pese o envio das notas técnicas e as reiterações realizadas pela CGU no Sistema 

de Monitoramento, a direção da FUNAI não adotou providências que reduzissem o 

estoque de recomendações constante do quadro a seguir.  

 
Quadro 8 – Recomendações da Funai em Monitoramento 

UF da unidade administrativa da 

Funai auditada 

Ano de expedição da recomendação 
Total 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

AM  2 29 1 15 3 5   55 

BA 1         1 

CE  2    16    18 

DF (Sede)   3 6 8 2 15 4 8 46 

MA     1     1 

MS      3    3 

MT  1  1   16  9 27 

PA      18    18 

RO    8 28     36 

RR    3  4 16   23 

TO  11    21    32 

Total 1 16 32 19 52 67 52 4 17 260 

Fonte: Dados do Sistema Monitor em 19/6/2018 

 

As 260 recomendações em monitoramento, vale ressaltar, encontram-se em 

acompanhamento em média há 40 meses. A falta de tempestividade na adoção de 

providências voltadas a corrigir fragilidades identificadas, apurar responsabilidade por 

atos irregulares ou aprimorar controles internos, políticas e processos organizacionais tem 

potencial de reduzir a capacidade de a organização atingir seus objetivos. 

 

Ademais, das recomendações enviadas até 2017, 17 recomendações nunca foram 

respondidas e 123 tiveram sua primeira manifestação após o mês de abril de 2018, 

momento em que a Auditoria Interna da Fundação solicitou à CGU a prorrogação de 

prazo para atuar junto aos gestores da Fundação visando obter informações sobre o 

andamento das providências.  

 

No que se refere à existência de recomendações pendentes de atendimento e que 

impactam a gestão da unidade, observa-se, conforme consulta ao sistema Monitor, que 

das 4 recomendações expedidas, em 12/12/2017, no âmbito do Relatório de Auditoria nº. 

201701711, cujo objeto de análise foi a Renda do Patrimônio Indígena, para duas ainda 

não foram inseridas providências e para as outras duas foi prorrogado o prazo de 

atendimento a pedido do gestor. 

 

Em que pese não terem sido registradas as providências no sistema Monitor para duas 

recomendações relacionadas ao relatório de auditoria, a Funai instituiu, por meio da 

Portaria nº 182/PRES/2018, Grupo de Trabalho - GT com finalidade de analisar e propor 

mecanismos de aprimoramento da governança e gestão dos recursos da Renda do 

Patrimônio Indígena em consonância com as recomendações expedidas pela CGU. O GT, 

inclusive, se reuniu com a CGU para demonstrar o andamento do trabalho e esclarecer 

eventuais dúvidas existentes. 

 

No âmbito do Relatório de Avaliação da Execução de Programas de Governo (RAV) nº 

60, cujo objeto de análise foi a fiscalização e demarcação de terras indígenas e a 

https://auditoria.cgu.gov.br/download/10550.pdf
https://auditoria.cgu.gov.br/download/10550.pdf
https://auditoria.cgu.gov.br/download/8840.pdf
https://auditoria.cgu.gov.br/download/8840.pdf
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localização e proteção de índios isolados e de recente contato, das 15 recomendações 

expedidas, em 22/12/2016, 3 estão atendidas e 12 continuam em monitoramento, por 

motivo de reiteração ou prorrogação de prazo. 

 

Convém destacar que, conforme a Instrução Normativa Nº 3, de 9 de junho de 2017, que 

aprova o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder 

Executivo Federal, a responsabilidade de zelar pela implementação das recomendações 

emitidas pela Unidade de Auditoria Interna Governamental - UAIG é da alta 

administração. 

 

Diante do exposto, considera-se que há fragilidades na rotina de acompanhamento e 

atendimento das recomendações emanadas pela CGU, contudo, diante das últimas 

providências do gestor observa-se uma tendência de melhora no cenário e rotinas de 

acompanhamento. 

 

 
7. Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do 
TCU. 
 
Trata-se de análise com o objetivo de aferir e informar o atendimento aos Acórdãos e 

Decisões efetuadas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, nos exercícios de 2016 e 

2017, dirigidos à Funai, com determinação expressa para exame e acompanhamento pelo 

Controle Interno. 
 
Após levantamentos no sítio do TCU e no Relatório de Gestão da UPC, verificou-se a 

existência do Acórdão 4739/2016 – 2ª Câmara, que trata do julgamento das contas do 

exercício de 2014 da Coordenação Regional da Funai em Palmas – Tocantins. No 

Acórdão o TCU determinou que a CGU aprofundasse os exames na gestão do Projeto 

Comunidade Indígena Avá-Canoeiro - PCIAC e no Programa de Apoio aos Avá-Canoeiro 

- PAAC. Após tratativas com a corte de contas o escopo da auditoria foi reorientado e 

elaborado o Relatório nº 201701711, que se encontra anexo a este Relatório de Auditoria 

Anual de Contas. 

 

Além dos acórdãos com determinação expressa para exame e acompanhamento pelo 

Controle Interno, o TCU expediu os Acórdãos 564/2016 – 1ª Câmara, 7518/2016 – 1ª 

Câmara e 5581/2017 – 2ª Câmara que se relacionam a este trabalho de auditoria anual de 

contas da Funai.    

 

Ao avaliar a prestação de contas do exercício 2013 da Coordenação Regional da Funai de 

Guajará-Mirim – RO, o Tribunal expediu o Acórdão nº.  564/2016 recomendando à CGU 

que, ao realizar a auditoria nas contas subsequentes da Unidade Jurisdicionada, verifique 

o atendimento das recomendações.  

 

As recomendações relacionadas ao Relatório de Auditoria nº. 201406665, que tratam da 

temática abordada pelo Acórdão TCU, encontram-se em monitoramento sem que o gestor 

tenha apresentado as providências adotadas para correção das fragilidades. Destaca-se 

que o auditor interno da Sede da Funai solicitou, por meio do despacho AUDIN nº 

28/2018, dilação de prazo por mais 30 dias, a contar do dia 02/05/2018, para que a referida 

Coordenação Regional se manifestasse quanto ao atendimento das recomendações. 
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Quanto ao Acórdão 7518/2016 – 1ª Câmara, houve recomendação do TCU para que a 

CGU monitorasse a implementação das recomendações referente ao Relatório nº 

201406655. Das 15 recomendações expedidas, 3 foram atendidas pela FUNAI e 6 tiveram 

seu monitoramento finalizado em razão de perda de objeto ou do caráter genérico e pouco 

monitorável das providências requeridas ao gestor. As 6 recomendações que ainda se 

encontram em monitoramento, restando ao gestor atualizar as providências adotadas para 

o seu atendimento. 

 

Por fim, o Acórdão 5581/2017 – Segunda Câmara solicitou à CGU que dê ciência acerca 

do descumprimento quanto ao item 9.5 do Acórdão 1.176/2015-Plenário, haja vista que 

não constou expressamente, no relatório de auditoria de gestão referente às contas de 2015 

da Funai, informação específica sobre o cumprimento ou não da determinação contida no 

item 9.4 do mencionado acórdão. Informa-se que a Funai não apresentou no Relatório de 

Gestão de 2016 as medidas adotadas referentes ao item 9.4, motivo que ensejou   ausência 

de informações quanto a esse item também no relatório de auditoria da gestão elaborado 

pela CGU.  

 

Relata-se, contudo, que todas as providências adotadas pela Funai quanto ao 

cumprimento do item 9.4 do Acórdão 1.176/2015 encontram-se consubstanciadas no 

Relatório de Gestão da Funai de 2018, exercício 2017. 
 
 

8. Avaliação da Conformidade das Peças. 
 

Após consulta às documentações inseridas pela FUNAI no Sistema de Prestação de 

Contas Anuais ao TCU (E-Contas), verificou-se que a unidade elaborou todas as peças a 

ela atribuídas pelas normas do Tribunal para o exercício de 2017 e que estas apresentaram 

os formatos e conteúdos em conformidade com os normativos do TCU. 

 

No que se refere ao Rol de Responsáveis, após a emissão da Nota de Auditoria nº. 

201800248/001, a unidade apresentou justificativas para as distorções relacionadas à 

eventuais sobreposições da ocupação de cargos e inexistências de indicação de 

responsáveis para períodos de gestão do exercício de 2017 originalmente cadastradas no 

Sistema E-contas, o que motivou a atualização das informações pela CGU. 

 

RECOMENDAÇÕES 
 

Itens 1 a 3 – Avaliação da Estratégia Organizacional: 

 

1. Estabelecer, por meio de expediente interno formalizado, os mecanismos, 

documentos e fluxos de informação que especifiquem a operacionalização da 

competência atribuída ao Comitê de Planejamento, Monitoramento e Avaliação 

para prover a Câmara de Gestão Estratégica de informações sobre o 

monitoramento e avaliação do Planejamento Estratégico de forma a contemplar 

requisitos mínimos tais como forma, conteúdo, periodicidade (de produção e de 

avaliação) e publicidade; 
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2. Inserir dispositivo na Portaria 537/PRES/2016, ou outro normativo apropriado, 

que estabeleça a obrigatoriedade de participação dos membros da CGE nas 

reuniões ordinárias e extraordinárias e em caso de ausência do dirigente e de seu 

substituto, que seja incluída justificativa nas respectivas memórias de reunião; 

 

3. Inserir dispositivo na Portaria 666/PRES/2017, ou outro normativo apropriado, 

que estabeleça entre as competências da Coordenação-Geral de Gestão 

Estratégica – CGGE a obrigatoriedade de verificar a conformidade dos Planos de 

Trabalho; dos Planos Anuais de Ação e dos Termos de Abertura de Projetos 

(TAP), quanto a prazos, padrões, políticas e modelos estabelecidos, bem como o 

papel de orientação e supervisão das Unidades quanto a elaboração desses 

documentos; 

 

4. Elaborar fluxo (s) contendo passo a passo das etapas necessárias para elaboração 

de um TAP/Projeto, Plano de Trabalho, Plano Anual de Ação com todas as áreas 

envolvidas e responsáveis por cada tarefa de monitoramento, avaliação, suporte, 

orientação, supervisão, consolidação e ainda prazos estimados para que cada etapa 

ocorra; 

 

5. Elaborar documento ou ficha de cadastro, contendo as especificações dos 

indicadores, tais como: o objetivo, a definição, a unidade de medida, a memória 

de cálculo (fórmula), a metodologia de apuração (coleta e origem dos dados), a 

periodicidade de captação, de apresentação e de revisão, a linha de base, a 

polaridade, os meios de verificação, os responsáveis, a meta final e as metas 

intermediárias; 

 

6. Estabelecer ações para as metas dos objetivos relacionados no Planejamento 

Estratégico, de forma tais ações sejam passíveis de priorização e hierarquização, 

principalmente no que diz respeito ao Objetivo PI 01 - Fortalecer as iniciativas 

dos povos indígenas na gestão e proteção de seus territórios, efetivando as ações 

do PII da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas 

– PNGATI de forma a integrar as propostas das unidades descentralizadas; 

 

7. Instituir Comitê de Governança, Riscos e Controles, nos moldes estabelecidos 

pela Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016, com a responsabilidade 

para aprovar política, diretrizes, metodologias e mecanismos de comunicação e 

institucionalização da gestão de riscos e controles internos no âmbito da Funai. 

 

Item 4 – Avaliação da Locação da Sede: 

 

1. Apurar a responsabilidade dos responsáveis que deram causa à inadequação dos 

cálculos quando da análise técnica das propostas encaminhadas;  

 

2. Elaborar e encaminhar à Diretoria Colegiada da FUNAI estudo técnico, 

considerando os novos valores identificados, que avalie os custos e impactos da 

permanência no imóvel contratado e de uma nova contratação, observando o prazo 

de 5 anos de vigência do Contrato nº 17/2017 e eventual prorrogação; 
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3. Deliberar de forma colegiada, considerando os subsídios técnicos apresentados, 

sobre a vantajosidade ou não de manutenção da contratação da sede da FUNAI ou 

a realização de nova contratação visando a redução dos custos da unidade. 

 

Além das recomendações anteriormente elencadas, os itens do escopo desta Auditoria 

Anual de Contas que foram tratados nos Relatórios de Avaliação dos Resultados da 

Gestão constantes dos anexos II e III ensejaram a emissão das recomendações a seguir, 

que se encontram em monitoramento: 
 

Relatório nº. 201701711 – Avaliação da gestão da Renda do Patrimônio Indígena: 

 

1. Inserir o macroprocesso de Gestão da Renda do Patrimônio Indígena no 

Planejamento Estratégico da FUNAI, de forma a contemplar diretrizes, objetivos, 

indicadores e metas para a gestão da política pública.   

 

2. Estabelecer diretrizes operacionais que guiem as aquisições da Funai de forma 

padronizada.  

 

3. Expedir diretriz formal interna às partes interessadas sobre a obrigatoriedade da 

elaboração dos estudos técnicos preliminares para todo tipo de aquisição, 

resguardando-se da aplicabilidade da medida.  

 

4. Realizar o mapeamento de processos e atividades relacionados à gestão de 

aquisições e identificar a força de trabalho necessária, promovendo a capacitação 

necessária e garantindo suas revisões periódicas. 

 

Relatório nº. 201701711 – Diagnóstico sobre a governança do macroprocesso de 

aquisições: 

  

1. Apurar a responsabilidade dos responsáveis que deram causa à inadequação dos 

cálculos quando da análise técnica das propostas encaminhadas;  

 

2. Elaborar normativo que estabeleça: a) Competências das unidades da FUNAI 

envolvidas na gestão da RPI, incluindo as unidades descentralizadas; b) Definição 

entre as Diretorias e/ou Coordenações existentes no Regimento Interno da Funai 

de área específica responsável pelo planejamento, monitoramento, controle e 

avaliação da execução dos Programas da Renda Indígena a fim de que as 

prestações de contas, relatórios anuais de gestão e mecanismos de controle sejam 

devidamente acompanhados; c) Parâmetros claros e detalhados sobre a 

participação das comunidades indígenas na elaboração do Plano de Aplicação da 

RPI, considerando as especificidades de cada comunidade (índios de recente 

contato, abrangidos por PBA, etc.) e em conformidade com a Convenção nº 169 

da Organização Internacional do Trabalho - OIT; d) A vinculação entre a liberação 

de recursos da RPI pela FUNAI às Coordenações Regionais à comprovação 

documental anexada ao processo da efetiva participação das comunidades 

indígenas na elaboração dos Planos de Aplicação, incluindo índios de recente 

contato e abrangidos por PBA's; e) A necessidade de que os Planos de Aplicação 

definam os gastos prioritários a serem realizados em caso de limitações 
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operacionais e/ou logísticas; f) A proibição da aquisição de bens e/ou serviços 

oriundos da RPI não previstos no Plano de Aplicação de cada comunidade 

indígena à exceção de gastos emergenciais, caso em que é necessária a prévia e 

motivada autorização pela autoridade competente no processo de execução das 

despesas; g) Regras detalhadas quanto a destinação, utilização e manutenção de 

bens duráveis adquiridos com recursos da RPI, abrangendo também os utilizados 

pela própria Funai e ainda orientações quanto a responsabilidade legal da 

manutenção de veículos (terrestres ou aquáticos) quando em poder dos índios e/ou 

suas associações; 

 

3. Elaborar e difundir internamente entendimentos, modelos, pareceres e 

procedimentos operacionais a serem observados quando da execução de gastos 

com recursos da RPI, incluindo situações em que são aplicáveis a dispensa e 

inexigibilidade de licitação; 

 

4. Avaliar a possibilidade de elaboração de normativo que dê agilidade ao processo 

de aquisição de bens e serviços adquiridos com recursos da Renda do Patrimônio 

Indígena, considerando a especificidade dos recursos, bem como o item 104 do 

Relatório referente ao Acórdão TCU/Plenário nº 2626/2015. 

 

CONCLUSÃO 
 
Os principais itens avaliados na gestão da Funai – exercício 2017 foram a avaliação da 

estratégia organizacional  - que objetivou identificar se o recente Planejamento 

Estratégico da Funai estabeleceu claramente seus objetivos, definiu sua estratégia de 

atuação e previu a adoção de ferramentas capazes de orientar ações de melhoria; e a 

avaliação de compras e contratações, em especial a dispensa de licitação nº 09/2017, que 

deu origem à locação do prédio para funcionamento da nova sede da Funai em Brasília. 

 

As análises realizadas demonstraram a presença de fragilidades na gestão da estratégia da 

Funai, bem como na locação do prédio para a nova Sede. 

 

Verifica-se, portanto, a oportunidade de melhorias nos itens avaliados, os quais constam 

nas recomendações descritas nas questões que orientaram os trabalhos da CGU, 

apresentadas a seguir: 

 

Qual o nível de envolvimento da alta administração da Funai no estabelecimento da 

estratégia necessária a boa governança da Entidade? 

 

Para responder à referida questão, foram considerados dois aspectos: o estabelecimento e 

execução dos papéis e responsabilidades da alta administração na gestão do planejamento 

estratégico e a existência de segregação de funções e estabelecimento de controle para o 

balanceamento de poder na Entidade. 

 

Registra-se que que foram atribuídos e formalizados papéis e responsabilidades à alta 

administração no âmbito do Planejamento Estratégico em conformidade com os critérios 

de auditoria estabelecidos. Porém verifica-se que os papéis e as responsabilidades da alta 

administração contemplam apenas parcialmente as formas de acompanhamento de 
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resultados, já que elas se demonstraram genéricas e abstratas, sem um detalhamento 

capaz de demonstrar sua operacionalização.  Nesse sentido, recomendou-se que a Funai 

estabeleça, por meio de expediente interno formalizado, os mecanismos, documentos e 

fluxos de informação que especifiquem a operacionalização da competência atribuída ao 

Comitê de Planejamento, Monitoramento e Avaliação para prover a Câmara de Gestão 

Estratégia de informações sobre o monitoramento e avaliação do Planejamento 

Estratégico de forma a contemplar requisitos mínimos tais como forma, conteúdo, 

periodicidade (de produção e de avaliação) e publicidade. 

 

Quanto à existência de segregação de funções e balanceamento de poder, os exames 

demonstraram que as responsabilidades encontram-se distribuídas entre os atores 

envolvidos na governança e na definição da estratégia. No entanto, identificou-se baixo 

envolvimento da alta administração nas reuniões do Comitê de Planejamento, 

Monitoramento e Avaliação (CPMA), uma das principais instâncias de governança da 

Fundação. Tal fato tem o potencial de impactar o balanceamento de poder da organização, 

de forma que se recomendou que seja inserido dispositivo na Portaria 537/PRES/2016, 

ou outro normativo apropriado, a obrigatoriedade de participação dos membros da CGE 

nas reuniões ordinárias e extraordinárias e, em caso de ausência do dirigente e de seu 

substituo, que seja incluída justificativa nas respectivas memórias de reunião.  

 

Além das recomendações expedidas, que serão objeto de monitoramento por parte da 

CGU, considera-se relevante durante as atividades para aperfeiçoar a gestão estratégica, 

que as decisões emanadas da Câmara de Gestão Estratégica (CGE) sejam 

obrigatoriamente motivadas, em consonância ao estabelecido no Decreto 9.203/2017, 

especialmente quando elas não estiverem alinhadas aos relatórios e/ou informações 

estratégicas apresentadas pelo CPMA. 

 

O Planejamento Estratégico da Funai foi estruturado de forma a contribuir para o 

alcance dos objetivos estabelecidos e da missão institucional do órgão? 
 

Os principais pontos de avaliação dessa questão contemplaram o estabelecimento de 

missão, visão e valores pela unidade; a existência de objetivos estratégicos coerentemente 

relacionados às premissas organizacionais;  a participação dos servidores e do corpo 

diretivo na formulação do Planejamento Estratégico; o estabelecimento de sistemática 

que suporte a execução da estratégia; o monitoramento e a avaliação da estratégia 

quanto à existência de processos gerenciais que subsidiem a alta administração com 

informações; a avaliação da amostra de indicadores nos quesitos de validade, 

confiabilidade e simplicidade; e a avaliação da suficiência da metas para atingimento dos 

objetos estratégicos. 

 

Quanto aos primeiros pontos de avaliação dessa questão, constatou-se que a Funai 

realizou diagnóstico estratégico, que balizou a redefinição de sua missão, visão e 

diretrizes estratégicas, bem como elaborou os objetivos relacionados no Planejamento 

Estratégico alinhados a essas premissas organizacionais, avaliando-os quanto sua 

exequibilidade na fase de elaboração. Verificou-se que a diretriz estratégica “VI – 

Fortalecimento institucional, em especial das unidades descentralizadas, com vistas à 

melhoria do atendimento à população indígena” não possui objetivos estratégicos e metas 

associadas compatíveis com a sua importância, uma vez que foram apontadas diversas 

fraquezas relacionadas a esse tema no diagnóstico institucional da Funai.  
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Como ponto positivo importa ressaltar a participação dos servidores na elaboração do 

diagnóstico estratégico e também na Oficina de Planejamento Estratégico realizado pela 

Funai. A ressalva diz respeito a pouca divulgação feita sobre o processo de planejamento 

estratégico entre o público interno. Contudo, por meio do Relatório Preliminar, a Funai 

teve ciência da fragilidade apontada e, após a reunião de busca conjunta de soluções, 

apresentou providências efetivas criando um Plano de Divulgação para difundir sua 

identidade institucional. Diante disso, tornou-se desnecessário a elaboração de 

recomendação específica para esse apontamento.  

 

É salutar também que a Funai inclua ações e projetos nos objetivos estratégicos do PE 

vinculados à diretriz “VI – Fortalecimento institucional, em especial das unidades 

descentralizadas, com vistas à melhoria do atendimento à população indígena” nas 

próximas repactuações do Planejamento Estratégico, tendo em vista o baixo detalhamento 

e priorização na atual estrutura. Assim como realize avaliações constantes e periódicas 

dos objetivos estratégicos, tendo como base o resultado das metas, seus indicadores e 

demais insumos disponíveis, possibilitando a correção de eventuais desvios verificados. 

 

Ao se avaliar o estabelecimento de sistemática que suporte a execução da estratégia 

constatou-se que a Funai previu a elaboração do Plano Tático, que é internamente 

representado pelo Plano Anual de Ação, contudo, tal documento ainda não foi elaborado, 

bem como não foram formalizadas as competências necessárias para que uma unidade 

administrativa oriente e supervisione a elaboração de planos individuais e garanta a 

conformidade com prazos, padrões, políticas e modelos estabelecidos. No nível 

operacional, a Fundação prevê que os objetivos estratégicos deverão ser alcançados por 

meio de um conjunto de projetos e atividades que sistematizem as ações necessárias e 

suficientes consubstanciados em um Plano de Trabalho. Mas, a exemplo do que ocorre 

no âmbito tático, há fragilidades relacionadas ao exercício do papel de orientação e 

supervisão dessas ações.  

 

A ausência de uma unidade com tais funções pode acarrear dificuldade ou até mesmo 

impossibilidade na consecução de projetos e possíveis atrasos, comprometendo o 

planejamento estratégico como um todo. Nesse sentido, a CGU recomenda que a Funai 

insira dispositivo na Portaria 666/PRES/2017, ou outro normativo apropriado, que 

estabeleça entre as competências da Coordenação-Geral de Gestão Estratégica (CGGE) a 

obrigatoriedade de verificar a conformidade dos Planos de Trabalho, Planos Anuais de 

Ação e dos Termos de Abertura de Projetos (TAP), quanto a prazos, padrões, políticas e 

modelos estabelecidos, bem como o papel de orientação e supervisão das Unidades 

quanto a elaboração desses documentos. 

 

No que tange ao desenvolvimento do monitoramento e a avaliação dos resultados do 

planejamento estratégico, verificou-se que apesar da elaboração do Planejamento 

Estratégico ter ocorrido em 2017 e de terem sido formalizadas as atribuições das 

instâncias estratégicas CGE, CPMA e CPIN, o monitoramento e avaliação do PE ainda 

carecem de fluxos estruturados. Assim, a CGU recomendou que a Funai elabore fluxo(s) 

contendo passo a passo das etapas necessárias para elaboração de um TAP/Projeto, Plano 

de Trabalho e Plano Anual de Ação com todas as áreas envolvidas e responsáveis por 

cada tarefa de monitoramento, avaliação, suporte, orientação, supervisão, consolidação e 

ainda prazos estimados para que cada etapa ocorra. 
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Também se avaliou amostra de indicadores do PE com vistas a identificar se eles possuem 

requisitos de qualidade que favoreçam o processo de tomada de decisão. Apesar de 

algumas fragilidades verificadas, de modo geral, tais  indicadores atendem aos critérios 

de validade, confiabilidade e simplicidade, tendo sido necessário recomendar que a Funai 

elabore documento ou ficha de cadastro, contendo as especificações dos indicadores, tais 

como: o objetivo, a definição, a unidade de medida, a memória de cálculo, a metodologia 

de apuração, a periodicidade de captação, de apresentação e de revisão, a linha de base, a 

polaridade, os meios de verificação, os responsáveis e as metas intermediárias e finais. 

 

Outro item avaliado diz respeito à suficiência das metas para atingimento dos objetivos 

estratégicos. A maior fragilidade foi encontrada no Objetivo Estratégico PI 01 – 

Fortalecer as iniciativas dos povos indígenas na gestão e proteção de seus territórios, 

efetivando as ações do PII da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de 

Terras Indígenas – PNGATI de forma a integrar as propostas das unidades 

descentralizadas. A meta da Funai estabelecida no PE é executar 50% das ações do PII, 

contudo tal meta não é suficiente para assegurar a efetiva implementação da estratégia, 

tendo em vista que executar metade das ações sem estabelecer prioridade e hierarquia 

entre elas não é um indicativo de atingimento do objetivo proposto. Dito isso, a CGU 

recomendou a Funai que estabeleça ações para as metas dos objetivos relacionados no 

Planejamento Estratégico, de forma que tais ações sejam passíveis de priorização e 

hierarquização, principalmente no que diz respeito ao Objetivo PI 01. 

 

Além das recomendações expedidas, que serão objeto de monitoramento por parte da 

CGU, considera-se como boa prática para o acompanhamento e monitoramento dos 

resultados do Planejamento Estratégico que a Funai revise os indicadores estratégicos a 

fim de que eles reflitam a contribuição das ações adotadas no atingimento dos objetivos 

estratégicos, com sugestão de utilização do Modelo Lógico IPEA. 

 

Em que medida a gestão de riscos foi considerada no Planejamento Estratégico da 

Funai? 

 

A avaliação desta questão abordou a existência de avaliação de riscos que possam 

impossibilitar/dificultar o atingimento dos objetivos propostos no Planejamento 

Estratégico; a existência de plano de tratamento para os riscos avaliados e as 

responsabilidades estabelecidas no processo de gerenciamento de riscos. 

 

Constatou-se que a Funai não realizou de forma estruturada a identificação de possíveis 

eventos que possam dificultar o atingimento dos objetivos propostos no Planejamento 

Estratégico. A Entidade participa do Comitê de Gestão Estratégica, estrutura criada pelo 

Ministério da Justiça que tem por finalidade apresentar minuta de resolução para o 

gerenciamento de riscos no Ministério. A Funai pretende utilizar a metodologia de 

gerenciamento de riscos do Comitê para o desenvolvimento de uma política interna, 

contudo, a referida política ainda é apenas uma intenção, pois não se visualizam medidas 

administrativas concretas objetivando a implementação do gerenciamento de riscos.  

 

Considerando que a Fundação não estruturou o seu processo de gerenciamento de riscos, 

consequentemente, ainda não há tratamento e controles associados aos riscos avaliados 

no Planejamento Estratégico. 
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A partir desse cenário a CGU recomendou que se institua Comitê de Governança, Riscos 

e Controles, nos moldes estabelecidos pela Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 

01/2016, com a responsabilidade para aprovar políticas, diretrizes, metodologias e 

mecanismos de comunicação e institucionalização da gestão de riscos e controles internos 

no âmbito da Funai. 

 

Avaliação do processo licitatório de locação da sede da Funai. 

A avaliação do processo licitatório de locação da sede da Funai demonstrou que a análise 

técnica que sustentou a decisão da Diretoria Colegiada acerca da empresa contratada 

encontra-se inadequada, uma vez que os cálculos realizados desconsideraram 

informações básicas relacionadas à manutenção de contratos. 

As inadequações da análise técnica implicaram na escolha de imóvel com custos 

superiores à alternativa mais econômica no valor mensal de R$ 271.114,71, perfazendo 

uma diferença anual de R$ 3.253.376,52. Ao longo dos 5 anos previstos do contrato a 

diferença entre as duas opções atinge o montante de R$ 16.266.882,60. 

 

Dessa forma, por meio da Nota de Auditoria, a CGU expediu recomendações no sentido 

de apurar a responsabilidade dos responsáveis que deram causa à inadequação dos 

cálculos quando da análise técnica das propostas encaminhadas; elaborar e encaminhar à 

Diretoria Colegiada da FUNAI estudo técnico, considerando os novos valores 

identificados, que avalie os custos e impactos da permanência no imóvel contratado e de 

uma nova contratação, observando o prazo de 5 anos de vigência do Contrato nº 17/2017 

e eventual prorrogação; e deliberar de forma colegiada, considerando os subsídios 

técnicos apresentados, sobre a vantajosidade ou não de manutenção da contratação da 

sede da FUNAI ou a realização de nova contratação visando a redução dos custos da 

unidade. 
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ANEXOS 
 

I – Manifestação da Unidade Examinada  

 

Ofício nº 255/2018/Pres-FUNAI, de 15 de junho de 2018. 

 

“Assunto: Resposta a Solicitação de Auditoria nº 201800248/05. Processo nº 

00190.101623/2018-46. 

 

Senhor Coordenador-Geral, 

 

Em atendimento a Solicitação de Auditoria nº 201800248/05, encaminhamos as 

informações solicitadas, conforme assinalado abaixo. 

 

Registro 1; 2; 3; e 4:  Informação Técnica nº 6/2018/COPLAN/CGGE/DAGES-

FUNAI (SEI nº 0655352). 

 

(...) 

 

Sendo o que cumpria para o momento, me coloco à disposição para ulteriores 

esclarecimentos.”. 

 

 

 

Informação Técnica nº 6/2018/COPLAN/CGGE/DAGES-FUNAI, de 13 de junho de 

2018. 

 

À Diretoria de Administração e Gestão-Dages 

 

“Assunto: Solicitação de Auditoria nº 2018.00248/05, referente ao processo nº 

00190.101623/2018-46 

 
1. INTRODUÇÃO 

1.1. Trata-se de manifestação desta Unidade Técnica acerca de fatos apontados no Relatório 

de Auditoria (0628639), decorrente da Solicitação de Auditoria - SA nº 2018.00248/05, expedida 

pela Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Justiça e Cidadania - CGCIJ/CGU. 

1.2. A par dos apontamentos apresentados na referida SA, no que diz respeito aos Registros 

1, 2, 3 e 4, esta Coordenação considera o que segue: 

 

2. CONSIDERAÇÕES 

2.1. Registro 1: Avaliação do envolvimento da Alta Administração da FUNAI no 

estabelecimento da estratégia. 

2.1.1. No que se refere ao item 1.1 - a, restou evidenciado pela CGU que os normativos 

produzidos pela Fundação estabelecem os papeis e responsabilidades da alta administração no 

âmbito do Planejamento Estratégico da instituição, estando em conformidade com o Referencial 

Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública TCU 2014. 

Contudo, foi identificado no relatório em tela a possibilidade de melhoria quanto as formas de 

acompanhamento de resultados pela alta administração, elaborando produtos/documentos 
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gerenciais específicos produzidos pelo CPMA e pela CGE com a definição de requisitos mínimos 

tais como forma, conteúdo, periodicidade (de produção e de avaliação) e publicidade, e ainda, a 

inclusão de previsão normativa de motivação das decisões da CGE de forma explícita. 

2.1.2. Quanto ao item 1.1 - b, não obstante as Portarias nº 512/2016 e nº 537/2016 disporem 

sobre as Memórias de Reuniões do CPMA e CGE, seus requisitos mínimos, sua forma de 

publicidade e também sobre decisões e recomendações, compreende-se a necessidade de 

detalhamento quanto às espécies documentais produzidas pela alta administração, considerando 

o apontamento daquele órgão de controle. 

2.1.3. Em relação ao apontamento 1.2 - a, constatou-se que, no que se refere às normas, as 

responsabilidades estão distribuídas entre os atores envolvidos na governança e na definição da 

estratégia. Entretanto, o Órgão de Controle considera que houve um baixo envolvimento da alta 

administração nas reuniões do CPMA em 2017 e 2018. Cabe registrar que esta unidade 

compreende a importância do envolvimento de todos os membros do CPMA nos processos de 

estratégia da Fundação, nesse sentido, serão empregados esforços para que as próximas 

convocações das reuniões do CPMA, e demais instâncias responsáveis, sejam complementadas 

com as indicações das atribuições de cada membro, bem como da importância da participação 

ativa para o fortalecimento dos processos estratégicos da Funai. 

2.1.4. O item 1.2 - b, conclui que os normativos estabelecem formas de controle e mecanismos 

de segregação para as decisões estratégicas. 

2.2. Registro 2: Avaliação da Estrutura do Planejamento Estratégico da Funai 

2.2.1. Para o item 2.1, relatou-se que: (a) foi conduzido o desenvolvimento do planejamento 

estratégico referente ao período de 2018-2019 baseado na realização de diagnóstico estratégico 

formalizado; (b) a participação dos servidores da Funai na elaboração do diagnóstico estratégico 

da instituição; e (c) foi insuficiente a divulgação da missão, visão e diretrizes estratégicas da 

Fundação. Cumpre destacar que, a divulgação da nova identidade institucional, ocorreu por meio 

da publicação em Boletim de Serviço, documento interno da Entidade disponibilizado na intranet, 

e de publicação no site da Funai no endereço eletrônico 

http://www.funai.gov.br/index.php/planejamento-estrategico. Ademais, com vistas a ampliar a 

sua divulgação, esta unidade, em parceria com a Assessoria de Comunicação da Pasta, pretende 

desenvolver outros mecanismos de comunicação, além dos já utilizados, por meio das ferramentas 

existentes na organização, conforme tratativas iniciadas por meio do e-mail (0656679). 

2.2.2. A CGU concluiu no item 2.2 - a que de forma geral os objetivos estratégicos instituídos 

pela Funai atendem em alto grau aos critérios definidos na análise e encontram-se alinhados a sua 

missão e visão institucional. No que diz respeito à avaliação dos objetivos estratégicos quanto a 

sua exequibilidade, item 2.2 - b, a CGU, em análise à documentação que lhe foi disponibilizada, 

verificou que houve a referida avaliação, contudo, em seu entendimento, restou incomprovados 

seus embasamentos e sustentação mediante a apresentação de estudos ou documentos. Vale 

destacar que, na medida em que tal avaliação deve ser refeita de forma periódica, ainda é possível 

que se melhore o seu procedimento incluindo na próxima etapa de analise as comprovações 

necessárias à exequibilidade dos objetivos estratégicos. 

2.2.3. Ademais, verificou-se no item 2.3, que as principais informações/sugestões fornecidas 

pelos servidores da Funai na fase de formulação do Planejamento Estratégico foram consideradas 

no desenho final do documento, e que os dirigentes, de forma geral, participaram das principais 

etapas do planejamento estratégico, embora seja observado uma possibilidade de melhoria no 

processo de construção do planejamento estratégico com uma maior participação dos diretores da 

Fundação. 

2.2.4. Quanto à elaboração de plano tático contemplando o desdobramento dos objetivos 

estratégicos para cada área ou departamento da Funai, analisado no item 2.4 - a, foi verificado 

que não ficou demonstrada a formalização da atribuição da CGGE para que esta unidade gerencie 

o processo de elaboração dos planos de ação e atue legitimamente no estabelecimento de prazos, 

na padronização das informações e fluxos de trabalho, bem como na realização de análises 

críticas. Embora a Portaria nº 553/2017 estabeleça que o nível tático seja representado pelo Plano 

de Ação e que este, conforme pormenorizado no normativo interno, possui estrutura  capaz  de  

promover  o  direcionamento  das  ações  em  concordância  com os objetivos do planejamento 

estratégico, a consolidação dos planos anuais das áreas em um Plano Anual de Ação do órgão 

http://www.funai.gov.br/index.php/planejamento-estrategico
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carece de atribuições formalizadas. 

2.2.5. No que diz respeito à elaboração de Plano Operacional que contenha o desdobramento 

das metas e sua forma de aferição para cada área, tópico do item 2.4 - b, insta destacar que foram 

recebidos até a presente data 12 Termos de Abertura de Projetos - TAPs elaborados pelas várias 

unidades administrativas da Fundação, que serão objeto de análise na próxima reunião do CPMA. 

Em ato contínuo, os projetos validados no âmbito do Comitê passarão pela aprovação da CGE e 

irão compor a carteira de projetos da Funai. Ademais, entende-se que o acompanhamento da 

carteira de projetos é de responsabilidade da CGGE, contudo, o apontamento demonstra a 

necessidade de que esta atribuição seja normatizada. 

2.2.6. Sobre a existência dos requisitos mínimos de informação nos projetos que darão 

exequibilidade ao Planejamento Estratégico, o item 2.4 - c, foi verificado pelo órgão de controle 

que os Termos de Abertura de Projetos analisados possuem a especificação dos elementos 

essenciais. Não obstante, o apontamento reforça a necessidade de se formalizar uma unidade que 

realize a padronização e a análise crítica para a prevenção de projetos com baixo grau de 

detalhamento. 

2.2.7. No item 2.4 - d, foi observado pela CGU que os projetos elaborados pela Funai estão 

alinhados aos objetivos estratégicos estabelecidos. Ademais, o item 2.4 - e, reforça a orientação 

de que sejam formalizadas as atribuições da instância responsável pelo acompanhamento da 

carteira de projetos, no que se refere à consolidação, padronização e gerenciamento dos projetos. 

2.2.8. O item 2.5 - a que se refere ao desenvolvimento de sistemática de monitoramento e 

avaliação dos resultados do Planejamento Estratégico, cumpre destacar que ainda não foi 

disponibilizado sistema eletronico estruturado com tal finalidade, entretanto esta Coordenação 

está desenvolvendo uma planilha eletrônica, conforme modelo anexo a esta nota (0656233), a fim 

de possibilitar o acompanhamento dos resultados pela alta administração. A alimentação dos 

dados será feita por esta unidade, bem como a proposição para a estruturação dos fluxos de 

entradas e saídas das informações. 

2.2.9. No que concerne a análise dos indicadores, a CGU concluiu, no item 2.5 - b, que estes, 

de modo geral, atendem em alto grau ao critério de validade, confiabilidade e simplicidade. Nos 

indicadores em que foram apontadas melhorias a serem realizadas, esta unidade promoverá os 

encaminhamentos necessários para que eles sejam objeto de revisão por parte das áreas correlatas. 

2.2.10. Em relação ao item 2.5 - c, a CGU concluiu que as metas estabelecidas são parcialmente 

suficientes para o atingimento dos objetivos estratégicos, dado que o atingimento pleno depende 

de fatores e entidades que fogem da governança da Fundação. 

2.2.11. O item 2.5 - d, exalta que a análise quanto à disponibilidade de recursos financeiros e 

humanos é de extrema importância para o atingimento dos  objetivos  estratégicos. Nesse sentido, 

sugere-se o emprego de esforços no sentido de que as áreas correlatas demonstrem, por meio de 

estudos e avaliações, a pertinência entre as metas estabelecidas no Planejamento Estratégico e os 

insumos necessários para o seu atingimento. 

2.2.12. Quanto ao item 2.5 - e, que analisa a disponibilidade de diversos recursos para o 

cumprimento das tarefas de monitoramento e avaliação do Planejamento Estratégico, os 

apontamentos destacam que, de modo geral, os recursos humanos, financeiros e tecnológicos da 

Funai são parcialmente suficientes. Vale reforçar que, conforme já mencionado no item 6.2.8 

desta Nota, a equipe vem trabalhando em formas alternativas de ferramentas para o 

desenvolvimento das atividades. 

2.2.13. Por meio do item 2.5 - f, a CGU verificou que há formalização de processo de revisão 

do planejamento estratégico com estabelecimento de unidades revisoras e prazos, e apontou 

como sugestão de melhoria, a inclusão da menção explícita de que tal procedimento seja 

precedido de revisão dos objetivos e metas. 

2.3. Registro 3: Avaliação da inclusão da gestão de riscos no planejamento Estratégico; 

2.3.1. A avaliação da CGU apontou que a Fundação ainda não realizou de forma estruturada 

a identificação de possíveis eventos que poderiam dificultar o atingimento dos objetivos proposto 

no Planejamento Estratégico, também não construiu processos ou fluxos que permitam avaliar os 

riscos identificados no atingimento dos objetivos e metas, e, portanto, ainda não é feito o 

tratamento e controle adequado aos riscos associados. 

2.4. Registro 4 - Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU. 
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2.4.1. A Meta Intermediárias do 8º Ciclo da Avaliação de Desempenho Institucional, 

correspondente ao período de 01 de julho de 2017 a 30 de junho de 2018 atribuída a Presidência 

da Funai a ser executada pela Auditoria é "Elaborar proposta de Estatuto de Atividades de 

Auditoria Interna". Dessa forma, foi encaminhado pela Auditoria Interna a referida proposta para 

deliberação do Senhor Presidente, conforme processo nº 08620.008603/2018-00, bem como e-

mail anexo (0657456) contendo os documentos acerca das providencias adotadas (0657774). 

 

3. PROVIDÊNCIAS 

3.1. Diante dos apontamentos registrados em apertada síntese nos parágrafos acima, sugere-

se as seguintes providências a serem tomadas para adequação do Planejamento estratégico às 

recomendações constantes na Solicitação de Auditoria em análise: 

a) Criação de um Grupo de Trabalho no âmbito da Coordenação-Geral de Gestão 

Estratégica, conforme minuta de portaria já encaminhada para apreciação da Presidência por meio 

do Processo 08620.009438/2018-03, para revisão dos normativos (portarias nºs 512/PRES/2016, 

537/PRES/2016 e 553/PRES/2017), processos internos de trabalho e detalhamento dos fluxos dos 

processos gerenciais, para adequação dos itens 1.1, alíneas 'a' e 'b', 2.4, alíneas 'a', 'b', 'c', e 'e'; 

b) Promoção de ações para fomentar uma maior participação das diretorias no 

planejamento estratégico da Funai, para atendimento dos apontamentos levantados nos itens 1.2, 

alínea 'a' e 2.3; 

c) Desenvolvimento de estratégias de comunicação da nova identidade institucional, 

conforme solicitado à Assessoria de Comunicação da Fundação (0656679), em atenção ao 

sugerido no item 2.1, alínea 'c'; 

d) Inclusão na próxima etapa de avaliação dos objetivos estratégicos que ocorrera em 2019 

das comprovações, por meio de estudos ou outros documentos técnicos, da exequibilidade dos 

objetivos estratégicos, em conformidade com o apontado no item 2.2, alínea 'b'; 

e) Inclusão na pauta da próxima reunião do CPMA dos itens apontados pela CGU na 

Solicitação em tela; 

f) No que se refere aos apontamentos elencados no Registro 3, considerando a importância 

da alta administração da Fundação no processo de instauração de Comitê responsável pela 

inclusão de gestão de riscos no Planejamento Estratégico, faz-se necessária a recomposição do 

Corpo Diretivo para o devido andamento do tema. 

 

4. CONCLUSÃO 

4.1. A avaliação da  CGU  foi  de  fundamental  importância  para  que   a   Fundação 

compreenda a sua posição atual no processo de Planejamento Estratégico, bem como avalie a 

condução de seus procedimentos internos. 

4.2. Por fim, destaca-se que o referido documento será balizador para as providências 

sugeridas no item 3 desta nota, uma vez que expressa um diagnóstico preciso dos trabalhos 

desenvolvidos na gestão estratégica da Funai. 

4.3. Por todo exposto, encaminhamos para conhecimento, apreciação e deliberação com 

vista a Diretoria de Administração e Gestão em prosseguimento.”. 
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II – Relatório de Avaliação do Resultado da Gestão nº 201701711 

 

Relatório publicado em: https://auditoria.cgu.gov.br/download/10550.pdf 

 
 
  

https://auditoria.cgu.gov.br/download/10550.pdf
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III – Relatório de Avaliação do Resultado da Gestão nº 201702031 

 
Relatório publicado em: https://auditoria.cgu.gov.br/download/10880.pdf 

  

https://auditoria.cgu.gov.br/download/10880.pdf
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Secretaria Federal de Controle Interno 

Certificado: 201800248 
Unidade(s) Auditada(s): Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

Ministério Supervisor: MINISTERIO DA JUSTICA 

Município (UF): Brasília (DF) 

Exercício: 2017 
 
 
1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2017 e 
31/12/2017 pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no 
artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010. 
 
2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do 
trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à 
legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram 
os resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, 
sobre a gestão da unidade auditada. 
 
3. Foram registradas as seguintes constatações relevantes para as quais, 
considerando as análises realizadas, não foram identificados nexo de causalidade com 
atos de gestão de agentes do Rol de Responsáveis: 
 

• Inadequação da análise técnica dos custos relacionados à locação da sede da 
Funai com impacto na economicidade da contratação (item 4 do Relatório nº 
201800248); 
 

• Ausência de diretrizes estratégicas que orientem a preparação, articulação e a 
coordenação de políticas e planos relacionados à Renda do Patrimônio Indígena 
(item 1 do Relatório nº 201701711); 
 

• Insuficiência da estrutura normativa para orientar o planejamento, a execução e 
o monitoramento eficientes das aquisições e contratações de bens e serviços 
adquiridos com recursos da renda do patrimônio indígena (item 2 do Relatório 
nº 201701711); 
 

• Ausência de diretrizes operacionais que guiem as aquisições da Unidade (item 
2.2.3 do Relatório nº 201702031); 

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 



 

62 
 

 

• Não realização de estudos técnicos preliminares para todos os tipos de 
aquisições (item 2.2.5 do Relatório nº 201702031). 
 
 

4. Para as referidas situações, conforme consta no Relatório de Auditoria, 
foram recomendadas medidas saneadoras. 
 
5. Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos 
integrantes do Rol de Responsáveis seja pela regularidade. 

 
Brasília (DF), julho de 2018. 

 
O presente certificado encontra-se amparado no relatório de auditoria, e a opção pela 
certificação foi decidida pelo: 

 

__________________________________________ 
Coordenador-Geral de Auditoria das Áreas de Justiça e 

Cidadania 
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Secretaria Federal de Controle Interno 

Parecer: 201800248 

Unidade Auditada: Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

Ministério Supervisor: Ministério da Justiça e Segurança Pública 

Município/UF: Brasília/DF 

Exercício: 2017 

Autoridade Supervisora: Wallace Moreira Bastos – Presidente da FUNAI 

 

Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do 

exercício de 2017 da Unidade acima referida, expresso a seguinte opinião acerca dos atos 

de gestão com base nos principais registros e recomendações formulados pela equipe de 

auditoria. 

 

No escopo do trabalho de Auditoria os principais aspectos selecionados para 

análise foram a avaliação da estratégia organizacional da Funai; a realização de 

diagnóstico sobre a governança do macroprocesso de aquisições; a avaliação da gestão 

da renda do patrimônio indígena; e a análise da gestão de compras e contratações; 

 

Quanto à avaliação da estratégia organizacional, verificou-se que foram 

atribuídos e formalizados papéis e responsabilidades à alta administração no âmbito do 

Planejamento Estratégico, assim como foi realizado diagnóstico estratégico, que balizou 

a redefinição da missão, visão e diretrizes estratégicas da Funai. Não obstante o aspecto 

positivo destacado, algumas fragilidades foram identificadas, das quais destacam-se: o 

baixo envolvimento da alta administração nas reuniões dos comitês estratégicos; 

deficiências na organização do fluxo para avaliação e monitoramento da gestão 

estratégica; e a não estruturação do processo de gerenciamento de riscos, não havendo 

tratamento e controles associados aos riscos avaliados no planejamento estratégico; 

 

Para tratamento dessas fragilidades, foram emitidas recomendações no 

sentido de: Inserir dispositivo na Portaria 537/PRES/2016, ou outro normativo 

apropriado, que estabeleça a obrigatoriedade de participação dos membros da Câmara de 

Gestão Estratégica nas reuniões da instância; Estabelecer, por meio de expediente interno 
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formalizado, os mecanismos, documentos e fluxos de informação que especifiquem a 

operacionalização da competência atribuída ao Comitê de Planejamento, Monitoramento 

e Avaliação para prover a CGE de informações sobre o monitoramento e avaliação do 

Planejamento Estratégico de forma a contemplar requisitos mínimos tais como forma, 

conteúdo, periodicidade (de produção e de avaliação) e publicidade; e Instituir Comitê de 

Governança, Riscos e Controles, nos moldes estabelecidos pela Instrução Normativa 

Conjunta MP/CGU nº 01/2016, com a responsabilidade para aprovar política, diretrizes, 

metodologias e mecanismos de comunicação e institucionalização da gestão de riscos e 

controles internos no âmbito da Funai. 

 

No que tange a avaliação da governança do macroprocesso de aquisições, o 

objetivo foi apresentar um diagnóstico da gestão das aquisições promovidas na Funai 

sobre cinco aspectos abordados pelas questões de auditoria. Foi verificado que a gestão 

realizada na área de aquisições permite a realização de aquisições que atendem aos 

preceitos legais, não obstante os pontos de melhoria identificados. Por outro lado, os 

exames não identificaram evidência suficiente que permita afirmar ser esta gestão capaz 

de realizar aquisições estratégicas e eficazes, tendo em vista que seu Planejamento 

Estratégico, bem como as iniciativas de vinculação entre as aquisições e a missão 

institucional da Funai encontram-se em estágio inicial de desenvolvimento. Os quesitos 

mais desenvolvidos para a boa gestão de aquisições foram Procedimentos Licitatórios e 

Contratuais e Controles Internos. Os pontos em que se apresentam maiores oportunidades 

de melhoria se concentram na Estratégia Organizacional, Gestão de Riscos e Estrutura de 

Recursos Humanos.  

 

Para o aperfeiçoamento desses pontos, foram emitidas recomendações no 

sentido de: Fazer constar dos artefatos de planejamento a vinculação da aquisição aos 

objetivos organizacionais da unidade; Definir indicadores que permitam monitorar a 

contribuição das aquisições para os objetivos organizacionais da unidade; Estabelecer 

diretrizes operacionais que guiem as aquisições da Funai de forma padronizada; Expedir 

diretriz formal interna às partes interessadas sobre a obrigatoriedade da elaboração dos 

estudos técnicos preliminares para todo tipo de aquisição; e Realizar o mapeamento de 

processos e atividades relacionados à gestão de aquisições e identificar a força de trabalho 

necessária, promovendo a capacitação necessária e garantindo suas revisões periódicas. 
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Quanto à avaliação da governança e gestão da Renda do Patrimônio Indígena, 

os resultados constam do Relatório de Avaliação dos Resultados da Gestão nº 201701711 

que avaliou aspectos relacionados ao desenvolvimento de estratégias de governança e à 

gestão dos processos de planejamento, execução e monitoramento das aquisições e 

contratações de bens e serviços. Os exames demonstraram a ausência de estratégias de 

governança específicas para a gestão da renda do patrimônio indígena; fragilidades na 

definição de competências e atribuições regimentais para execução da política; e ausência 

de estrutura normativa suficiente que oriente o planejamento, a execução e o 

monitoramento eficientes dos recursos da Renda. 

 

Dessa forma, conclui-se que a Gestão da Renda do Patrimônio Indígena 

precisa estar presente no planejamento estratégico da Funai, bem como a Entidade deve 

possuir normativos que estabeleçam, entre outros aspectos, competências, atribuições e 

mecanismos de planejamento, execução e monitoramento da Renda, motivo pelo qual 

foram elaboradas recomendações à Unidade, as quais estão em processo de 

monitoramento. 

 

Por fim, no que concerne à análise da gestão de compras e contratações, os 

exames tiveram por escopo o processo de locação do prédio para funcionamento da sede 

da Funai em Brasília. Como resultado, a avaliação do processo demonstrou que a análise 

técnica que sustentou a decisão da Diretoria Colegiada acerca da empresa contratada 

encontra-se inadequada, uma vez que os cálculos realizados desconsideraram 

informações básicas relacionadas à manutenção de contratos. As inadequações da análise 

técnica implicaram na escolha de imóvel com custos superiores à alternativa mais 

econômica no valor mensal de R$ 271.114,71, perfazendo uma diferença anual de R$ 

3.253.376,52.  

 

Nesse sentido, foram expedidas recomendações no sentido de: Apurar a 

responsabilidade dos responsáveis que deram causa à inadequação dos cálculos; Elaborar 

e encaminhar à Diretoria Colegiada da FUNAI estudo técnico, considerando os novos 

valores identificados, que avalie os custos e impactos da permanência no imóvel 

contratado e de uma nova contratação; e Deliberar de forma colegiada, considerando os 

subsídios técnicos apresentados, sobre a vantajosidade ou não de manutenção da 
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contratação da sede da FUNAI ou a realização de nova contratação visando a redução 

dos custos da unidade.  

 

Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei 

n.º 8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, 

art. 13 da IN/TCU/N.º 63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a 

conclusão expressa no Certificado de Auditoria. Desse modo, o Ministro de Estado 

supervisor deverá ser informado de que as peças sob a responsabilidade da CGU estão 

inseridas no Sistema e-Contas do TCU, com vistas à obtenção do Pronunciamento 

Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de 

Contas da União por meio do mesmo sistema. 

 

 

Brasília/DF, julho de 2018. 

 

 

Diretor de Auditoria da Área Social 

 
 
 


