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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 1220.1589.15 

 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

A Subcontroladoria de Auditoria e Controle de Gestão, por meio da Diretoria Central de Auditorias 

Especiais, unidade administrativa da Superintendência Central de Auditorias e Tomadas de Contas 

Especiais realizou auditoria no Projeto “Cidade das Águas”.  

 

1.1 – Objetivo 

 

O objetivo do trabalho consistiu em avaliar a execução orçamentária, física e financeira das despesas 

realizadas na implementação da ação governamental “Cidade das Águas” por meio dos Termos de 

Cooperação Técnica celebrados entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – 

FAPEMIG e as fundações de apoio (instituições gestoras). 

 

1.2 – Escopo e Metodologia 

 

O Projeto “Cidade das Águas” abarcou recursos orçamentários da ordem de 230 milhões de reais, 

dos quais foram executados aproximadamente R$ 157 milhões no período de 2010 a 2014. Deste 

universo extraiu-se como escopo da auditoria o Termo de Cooperação Técnica (TCT) nº 20.08/2014. 

 

A metodologia empregada consistiu na aplicação de programas específicos de auditoria e utilização 

das seguintes técnicas: análise documental, conferência de cálculos, entrevista e inspeção física.  

 

Os exames foram realizados consoante normas e procedimentos de auditoria, incluindo, 

consequentemente, provas em registros e documentos correspondentes na extensão julgada 

necessária, segundo as circunstâncias, à obtenção das evidências e dos elementos de convicção 

sobre as ocorrências detectadas. 
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2 – CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

A Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas 

(HIDROEX), vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SECTES), foi 

criada pela Lei nº 18.505/2009, de 4/11/09, com sede em Frutal/MG. Conforme disposto no art. 1º, § 

3º, suas atividades serão executadas em conjunto com instituições públicas ou privadas, nacionais ou 

internacionais, especialmente conforme projeto aprovado pela Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), observados o Programa Hidrológico Internacional (PHI) e 

as normas jurídicas brasileiras e as dos países onde venha a atuar. 

 

A “Cidade das Águas UNESCO/HIDROEX”, inaugurada em 29/9/11, é uma instituição do Governo de 

Minas Gerais e tem como principal objetivo ser um centro internacional de excelência em águas, 

inteiramente voltada para os recursos hídricos, focado na preservação e recuperação das águas, 

superficiais e subterrâneas, assim como a educação e formação de uma nova geração de líderes na 

gestão das águas. 

 

A implementação do complexo “Cidade das Águas” visa criar um condomínio de instituições 

comprometidas com a governança da água num mesmo ambiente de convivência, interatividade, 

planejamento estratégico e execução de programas convergentes, em um espaço onde todos 

(governo e sociedade) poderão contribuir para a gestão dos recursos hídricos, ampliando a oferta de 

educação, capacitação e pesquisa sobre esta temática. A composição do projeto está demonstrada 

na Figura 1 e Apêndice 1: 
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Figura 1 - Projeto Arquitetônico do Complexo “Cidade das Águas” 

 

 

Registra-se que não foram identificados, junto à SECTES, estudos técnicos que determinaram as 

dimensões e especificações do complexo “Cidade das Águas”, tais como:  

 

 576 vagas dos alojamentos tipo 1 e 2 para abrigar alunos; 

 Biblioteca com 3 andares e com área de construção de 3.973 m2; 

 Três blocos de laboratório com 2 pavimentos cada e área de construção de 5.240 m2; 

 Condomínio Temático de 14.180 m2, com 4 prédios de laboratórios e salas; 

 Ginásio poliesportivo composto por 5 quadras, arquibancadas com 2.080 lugares;  

 

2.1 – Origem dos recursos para financiamento do Projeto “Cidade das Águas” 

 

Para a realização da ação “Cidade das Águas”, os recursos financeiros originaram do Tesouro 

Estadual (FAPEMIG), de convênios federais (Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação – MCTI) e 

de contratação de empréstimos junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), conforme 

Quadro 1: 
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Quadro 1 - Origem dos recursos financeiros para o Projeto “Cidade das Águas”  

Fonte do recurso Valor previsto (R$) 

Tesouro Estadual - FAPEMIG 130.826.844,00 

Recursos Federais - MCTI 17.768.598,00 

Empréstimos - BNDES 53.123.545,96 

Recursos em investimentos anteriores à concepção da ação “Cidade das Águas” 13.034.859,63 

Recursos originários de outras fontes 15.438.296,95 

Total 230.192.144,54 

Fonte: SECTES/FAPEMIG/DEOP 

 

Os recursos originários da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), no 

montante de R$ 130.826.844,00, foram repassados ao projeto por meio de Termos de Cooperação 

Técnica (TCT) celebrados com a SECTES e estão demonstrados no Apêndice 2. 

 

Foi celebrado pelo Governo de Minas Gerais com o BNDES, em 22/04/2014, o Contrato de 

Financiamento nº 12.2.1075.1, no valor de R$ 53.123.545,96, para custear o projeto e, ainda, dois 

convênios com o MCTI cujas finalidades estão descritas no Quadro 2: 

 

Quadro 2 - Convênios celebrados com o MCTI para o Projeto “Cidade das Águas” 

Nº Convênio Finalidade Valor (R$) 

01.0090.00/2007 
Implantação do CVT/CENEP (Centro Nacional de Educação Profissional 
em Cooperativismo, Gestão Ambiental e Turismo). 

11.768.598,00 

01.0129.00/2007 
Implantação de Unidades Tecnológicas de Capacitação em Uso de Água 
em Bacias Hidrográficas (NURI) – Projeto integrante do Convênio 
0129/07, cujo valor total é de R$24.000.000,00. 

6.000.000,00 

Total 17.768.598,00 

 Fonte: SECTES 

 

O Projeto “Cidade das Águas” também abarcou duas obras realizadas pela UEMG antes de sua 

concepção, em 2011, relativas aos contratos CT-107/09 e CT-082/10, que totalizaram R$ 

13.034.859,63 em recursos ordinários aplicados.  
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2.2 – Execução dos recursos financeiros do Projeto “Cidade das Águas” 

 

A execução dos recursos disponibilizados ao projeto (R$ 230.192.144,54) se deu por meio de 

contratações e repasses que totalizaram R$ 222.507.688,59, restando R$ 7.684.455,95 relativos a 

saldos não executados (R$ 3.784.455,95 do Convênio nº 090/07 do MCTI e R$ 3.900.000,00 referente 

ao Contrato de Financiamento nº 12.2.1075.1 do BNDES). A execução pelo DEOP ocorreu com 

recursos descentralizados pela SECTES e UEMG, no total de R$ 170.956.702,541. A execução pela 

SECTES ocorreu por meio de contratos de aquisição de equipamentos e material de consumo, no 

valor de R$ 13.984.142,05 e pelas fundações de apoio que receberam transferências de recursos por 

meio de TCT no total de R$ 37.566.844,00, conforme demonstrado na Tabela 1 e no Apêndice 3.  

 

Tabela 1 - Execução dos recursos destinados ao Projeto “Cidade das Águas” 

Órgão/Entidade Executor Valor Contratado – R$ Valor Pago – R$ 
% contratado 

pago 

DEOP 170.956.702,54 129.090.384,95 75,51 

SECTES 13.984.142,05 10.126.067,28 72,41 

Fundações de Apoio 37.566.844,00 17.890.675,00 47,62 

Total 222.507.688,59 157.107.127,23 70,61 

Fonte: SIAFI/DEOP 

 

 

3 – CONSTATAÇÕES  

 

A auditoria alcançou a amostra de R$ 8.400.000,00 referente ao TCT 20.08/2014, detectando 

inconformidades na execução dos recursos públicos aplicados no Projeto Cidade das Águas, 

demonstradas neste relatório, que incorreram em dano ao erário no valor de R$ 4.998.136,00, 

conforme Gráfico 1. 

  

                                                           
1  Integram também o montante de R$ 170.956.702,54 o valor de 49.223.545,96 previsto no Contrato CT-162/13, custeado com recursos 
do BNDES e os Contratos CT-107/09 e CT-082/10, que totalizaram R$ 13.034.859,63. 
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Gráfico 1 – Dano ao erário apurado 

 
Fonte: CGE e Auditoria Setorial/DEOP 

 

  Falta de entrega dos equipamentos pela empresa SRN na execução do TCT nº 20.08/2014 

  Pagamento indevido à FAUF de despesas operacionais do TCT nº 20.08/2014 

 

 
3.1 – Quanto aos Termos de Cooperação Técnica celebrados pela FAPEMIG 
 

3.1.1 – Da regulamentação  

 

As transferências de recursos para instituições da Administração Pública Estadual realizadas pela 

FAPEMIG por meio de Termos de Cooperação Técnica (TCT) obedecem às diretrizes dispostas no 

“Manual da FAPEMIG”. O TCT é firmado pela Fundação com a participação de mais duas instituições: 

órgãos ou entidades públicos estaduais beneficiados, denominados “instituição executora”, e 

entidades (fundações de apoio) credenciadas junto à FAPEMIG, denominadas “instituição gestora”. 

 

Conforme o item “2.1 – Diretrizes Gerais” do manual, às instituições gestoras (fundações de apoio) 

compete a gestão financeira, a aquisição de bens e serviços, bem como a prestação de contas das 

despesas executadas na consecução do objeto pactuado. Já ao ente governamental, denominado de 

“instituição executora”, compete a coordenação, o acompanhamento e a aprovação técnica das 

ações financiadas com recursos da FAPEMIG, conforme demonstrado na Figura 2:  

  

4.748.136,00
95%

250.000,00
5%
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Figura 2 – Transferência de recursos e prestação de contas por meio de TCT 

 
Fonte: Manual da FAPEMIG 

 

O “Manual da FAPEMIG” não referência o arcabouço legal aplicável à celebração e gestão do 

instrumento, nem explicita a abrangência de cada uma das normas em relação aos atos de gestão 

praticados. Todavia, nos TCT destinados à transferência de recursos para o Projeto “Cidade das 

Águas” consta: 

 

RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA 
DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS Nº xxxxxx, com base na Lei 
nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, Decreto nº 43.635/2003 e Decreto 
44.777/2008, Decreto Estadual nº 44.874, de 18 de agosto de 2008, que regulamenta a 
Lei Mineira de Inovação nº 17.348/2008, e, mediante cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas: [...] 

 

Dentre a legislação supracitada, os Decretos nº 43.635/03 e nº 44.777/08 (revogados pelo Decreto 

nº 46.319/13) referem-se à celebração e prestação de contas de convênios de natureza financeira.  

 

O Decreto nº 46.281/2013, o qual dispõe sobre o Sistema de Gestão de Convênios, Portarias e 

Contratos do Estado de Minas Gerais – SIGCON-MG, no âmbito do Poder Executivo, determina no 

Parágrafo Único do art. 1º que: 

 

Para os fins deste Decreto, consideram-se instrumentos de natureza financeira os 
convênios, as portarias, os contratos de repasse e todo ajuste em que haja a entrada e 
a saída de recursos no orçamento fiscal e a estipulação de obrigações, seja qual for a 
denominação utilizada. 
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Entende-se, portanto, que os TCT se enquadram como instrumentos de natureza financeira com 

saída de recursos no orçamento fiscal, devendo, assim, estarem registrados no SIGCON para fins de 

acompanhamento, coordenação e controle, bem como para atendimento ao referido decreto. 

 

Registra-se que foi emitido pela Auditoria Setorial do Escritório de Prioridades Estratégicas o 

Relatório de Auditoria nº 1600.4915.12, o qual objetivou avaliar a regularidade das transferências de 

recursos pela FAPEMIG. Tal relatório concluiu pela existência de controvérsias sobre quais 

normativos legais são aplicáveis aos TCT firmados pela FAPEMIG com os órgãos e entidades da 

Administração Pública Estadual. 

 

Diante disso, a Controladoria-Geral do Estado submeteu, por meio do OFÍCIO GAB/CGE Nº 

222/2013, de 20/5/13, à Advocacia-Geral do Estado (AGE) a avaliação dos aparentes conflitos de 

normas aplicáveis aos TCT. Todavia, não houve manifestação por parte da AGE até a presente data. 

 

3.1.2 – Do Termo de Cooperação Técnica nº 20.08/2014 

 

Para a implementação do Projeto “Cidade das Águas” foram identificados 16 termos que totalizaram 

R$ 130.826.844,00, sendo selecionado para avaliação o TCT nº 20.08/2014 em função da 

disponibilidade de prestação de contas parcial2, detalhado no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – TCT nº 20.08/14 

Informações do TCT Detalhamento 

Data publicação 03/06/2014 

Vigência 24 meses a contar da data da publicação do Termo (03/06/2016) 

Objeto 
Execução do Projeto “Apoio à implantação do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 
Genético de Mudas Florestais na Cidade das Águas Unesco-HidroEx” 

Partícipes 

FAPEMIG – instituição descentralizadora dos recursos 

SECTES/MG – instituição responsável pela coordenação técnica de forma solidária 

HIDROEX – instituição executora 

Fundação Renato Azeredo (FRA) – instituição gestora dos recursos 

Recursos previstos R$ 8.400.000,00 

Prazo para prestação de contas Até 60 dias após o fim do prazo de vigência do Termo (previsão 02/08/2016) 

Nota: a aplicação dos recursos está condicionada ao atendimento do Plano de Trabalho integrante do TCT  

Fonte: TCT 20.08/2014 e Manual da FAPEMIG 

                                                           
 

2 Houve apresentação de prestação de contas parcial pela FAUF à FAPEMIG, em 25/2/15, dos recursos utilizados até a data de 31/1/15. 
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Foram firmados, até 11/9/14, dois termos aditivos (TA) ao TCT, os quais estão detalhados no Quadro 

4: 

 

Quadro 4 – Termos aditivos celebrados ao TCT 20.08/14 

TA Publicação Objeto Justificativa 

1º 27/08/14 

Alteração de instituição executora: substituição da 
HIDROEX pela empresa BIOTEV - Biotecnologia 
Vegetal Ltda. (CNPJ 14.804.163/0001-31) 

A empresa BIOTEV é a responsável pela 
implementação e operacionalização do Centro 
de P&D em Mudas Genéticas na Cidade das 
Águas 

Alteração de coordenador do TCT: substituição de 

O.E.A.B (CPF 007.156.206-06) por Firmino 
Antônio Guerreiro Vieira Monteiro Rocha (CPF 
229.434.218-63) 

2º 11/09/14 
Alteração de instituição gestora: substituição da 
FRA pela FAUF - Fundação de Apoio à 
Universidade Federal de São João Del Rei 

Substituição em decorrência de impedimentos 
da FRA junto a SES/MG - Secretaria de Estado de 
Saúde do Estado de Minas Gerais 

Nota: HIDROEX passou a figurar como instituição interveniente, entidade colaborativa das atividades do projeto 

Fonte: Plano de Trabalho TCT 20.08/2014 e Termos Aditivos ao TCT 

 

Salienta-se que após a celebração do 1º termo aditivo a entidade pública HIDROEX deixou de figurar 

como responsável pela execução técnica do objeto do TCT, passando a empresa BIOTEV a 

responsabilizar-se por tal competência. As obrigações dos partícipes após a celebração dos termos 

aditivos, bem como as pessoas responsáveis pela coordenação e execução do TCT e pela gestão dos 

recursos, estão evidencias no Apêndice 4. O fluxo da execução do TCT está representado na Figura 3: 

 

Figura 3 – Execução do TCT 20.08/2014 e aditivos 

Fonte: TCT 20.08/2014 
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3.1.2.1 – Do plano de trabalho do TCT 20.08/2014 

 

O Plano de Trabalho integrante do TCT e dos seus aditivos discrimina o Plano de Aplicação de 

Recursos, cujas categorias de gastos estão demonstradas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Plano de Aplicação de Recursos 

Categoria de 
gasto 

Rubrica solicitada 
Valor  
(R$) 

% 

1 Material de consumo 2.365,00 0,03 

2 Equipamentos e material permanente 7.809.569,00 92,97 

3 Outros serviços terceiros 188.066,00 2,24 

4 Despesas operacionais3  400.000,00 4,76 

 Total 8.400.000,00 100,00 

Nota: as categorias 2 e 3 representam, respectivamente, itens para laboratório e serviços de 

importação/instalação de sistema 

Fonte: TCT 20.08/2014 

 

O item 1.5.1.1 do Manual dispõe que nos projetos a serem financiados pela FAPEMIG o “orçamento 

deve ser criterioso e detalhado, adequado à realidade dos gastos previstos, acompanhado de 

cronograma financeiro compatível com a evolução dos trabalhos e com a necessidade dos recursos 

[...]”.  

 

Contudo, não se identificou os critérios e documentos que embasaram a fixação do montante dos 

recursos pactuados, R$ 8.000.000,004 (oito milhões de reais), bem como as especificações técnicas 

dos equipamentos e serviços discriminados no Plano de Trabalho do termo.  

 

Diante disso, a equipe de auditoria demandou esclarecimentos à FAPEMIG quanto à composição dos 

valores previstos no TCT, a qual solicitou que o questionamento fosse encaminhado para a SECTES. 

Questionada, a SECTES repassou a solicitação à FAPEMIG. Por fim, a FAPEMIG informou novamente, 

por meio do OF. PRE nº 066/2015, de 28/4/15, que a responsabilidade por tais definições é da 

SECTES e do coordenador do projeto. Assim, restou prejudicada avaliação quanto à adequação dos 

valores previstos no TCT. 

 

                                                           
 

3O Manual da FAPEMIG discrimina que “Despesas Operacionais” “são recursos destinados a cobrir despesas operacionais das entidades 
sem fins lucrativos credenciadas pela FAPEMIG para atuarem como Gestoras”; 
4 O montante de recursos pactuados totaliza R$ 8.000.000,00, sendo calculado sobre esse valor o percentual de despesas operacionais (R$ 
400.000,00), que no caso foi de 5%. 
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No Apêndice 5 estão explicitados os recursos recebidos pela Fundação de Apoio à Universidade 

Federal de São João Del Rei (FAUF), incluindo os rendimentos de aplicação em poupança, e as 

despesas incorridas até a data de 31/1/15. 

 

3.1.2.2 – Das despesas operacionais 

 

De acordo com o Manual da FAPEMIG, “as despesas operacionais devem estar previstas no 

orçamento do projeto e o valor deve ser somado às outras despesas para o cálculo do custo final do 

projeto. Os valores percentuais são fixados pelo Conselho Curador da FAPEMIG”, que conforme a 

Deliberação nº 31, de 17/6/08, serão de “até cinco por cento do valor total dos recursos financeiros 

destinados à execução do projeto”. 

 

Foi previsto no TCT despesas operacionais no montante de R$ 400.000,00, representando 5% do 

valor total do projeto (R$ 8.000.000,00). Até 31/1/15 a FAUF recebeu R$ 250.000,00, restando R$ 

150.000,00 a receber.  

 

Não se identificou detalhamento5 das despesas operacionais previstas no documento em que 

constaram as descrições sobre o projeto do TCT, bem como no Plano de Trabalho do termo. O 

detalhamento dos gastos dessas despesas também não foi comprovado na prestação de contas 

parcial realizada pela FAUF.  

 
Com isso, não foi possível identificar os critérios adotados pela FAPEMIG para definição do 

percentual de despesas operacionais, delimitado na Deliberação nº 31/2008 em até 5%, cabendo a 

essa entidade esclarecer os parâmetros utilizados. 

 
3.1.2.3 – Da aquisição dos equipamentos 

 

Conforme estabelecido no TCT, CLÁUSULA SEGUNDA (Das Obrigações), item IV (Instituição Gestora), 

alínea “d”, a FAUF deveria “adotar, para execução dos recursos recebidos, procedimentos análogos à 

                                                           
5 O Plenário do TCU, por meio do Acórdão nº 2731/2008, manifestou quanto a taxa de administração – exigência de detalhamento dos 

custos operacionais. O Tribunal tem deliberado pela impossibilidade do estabelecimento de remuneração de fundação de apoio fundada 
em taxa de administração, comissão, participação ou outra espécie de recompensa variável, que não traduza preço certo fundamentado 
nos custos operacionais dos serviços prestados. 
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licitação, nos termos do art. 20, parágrafo único do Decreto nº 43.635/2003, observados os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência”. 

 

Para a aquisição dos equipamentos, a FAUF utilizou-se do instituto de dispensa de licitação com base 

no inciso XXI6, art. 24 da Lei nº 8.666/93. Foram apresentadas três cotações de preços das empresas 

“SRN Comercial Importadora e Exportadora S.A”, “Brastrading Comércio Importação e Exportação 

LTDA” e “Trust Trading Comércio Importação e Exportação LTDA”. A proposta da primeira empresa 

foi a menor, cujos valores foram coincidentes com os fixados no Plano de Trabalho do TCT, conforme 

evidencia a Tabela 3: 

 

Tabela 3 – Proposta da SRN em comparação com os valores previstos no Plano de Trabalho 

Item Equipamento Plano de Trabalho Cotação SRN 

1 Autoclave para esterilização 109.494,00 109.494,00 

2 Sistema para análise de proteínas DNA e RNA 990.000,00 990.000,00 

3 Sequenciador de genoma 3.498.000,00 3.498.000,00 

4 Lupa trilocular com câmera 75.092,00 75.092,00 

5 Câmara de assepsia para manipulação de RNA 33.000,00 33.000,00 

6 Câmara para germinação 42.550,00 42.550,00 

Total 4.748.136,00 4.748.136,00 

Data da proposta - 20/10/2014 

Prazo de entrega (em dias) - 180 

 Fonte: Plano de Trabalho TCT 20.08/2014 e cotações de preço constantes da Prestação de Contas 

 

Segundo a FAUF (Ofício nº 088/2015), o responsável pela definição das especificações técnicas dos 

equipamentos adquiridos, assim como pela realização das cotações de preço foi o coordenador do 

projeto, Firmino Antônio Guerreiro Vieira Monteiro Rocha (CPF 229.434.218-63), também Presidente 

da BIOTEV, instituição executora do TCT 20.08/2014. Constata-se, assim, que a definição das 

especificações técnicas dos equipamentos ocorreu após a assinatura do TCT, uma vez que o referido 

coordenador passou a ter responsabilidades pela execução do termo depois da celebração do 1º 

Termo Aditivo. 

 

                                                           
 

6 Art. 24 da Lei nº 8.666/93. É dispensável a licitação: (...) XXI - para a aquisição de bens e insumos destinados exclusivamente à pesquisa 
científica e tecnológica com recursos concedidos pela Capes, pela Finep, pelo CNPq ou por outras instituições de fomento à pesquisa 
credenciadas pelo CNPq para esse fim específico. 
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As justificativas técnicas para aquisição dos equipamentos constam em documento da BIOTEV 

enviado à FAUF em 3/11/14: 

 

A aquisição destes equipamentos é de vital importância para pesquisas na área de 
desenvolvimento genético de mudas florestais, ou seja, o objetivo é investigar, 
desenvolver novas tecnologias para fins de melhoramento de espécies agrícolas e 
florestais, desenvolver culturas e prover o controle efetivo de pragas e agente 
patogênicos. Em relação ao equipamento solicitado, informo que todas as 
especificações estão de acordo com as necessidades da pesquisa de Projeto, sendo 
adequado para os fins que se destinará: pesquisa na área de pesquisa e 
desenvolvimento dentro do Projeto Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Genético 
de Mudas Florestais Cidade das Águas Unesco-Hidroex-Biotev. 

 

Observa-se que as justificativas7 apresentadas pelo coordenador do TCT não identificam de forma 

individualizada a necessidade de aquisição dos equipamentos, nem como contribuiriam para as 

pesquisas. 

 

Constou do processo de prestação de contas (PC) e-mail enviado em 1/10/14, anteriormente ao 

processo de compras, pelo presidente da FAUF, J.L.P.S (CPF 677.211.506-63), ao Chefe de Gabinete 

da FAPEMIG, R.L.B.G (Masp 361.792-5): 

 

Conforme acordado, informo que o número do Convênio do Biotev é o TCT nº 
20.08/14. 

Como lhe disse, o Sr. Oddo, parceiro do grupo Português e com quem me reuni aí em 
BH, me informou que esses equipamentos poderiam ser importados por uma Trading 
do próprio grupo Português. Acontece que os equipamentos descritos no plano de 
trabalho são todos nacionais e não importados. Até aí acho que não tem problemas 
porque a Trading pode dar uma nota fiscal de vendas nacional sobre os produtos. 
Entretanto, me disse que teríamos que pagar antecipadamente alguns equipamentos 
porque esses terão que ser produzidos por encomenda. Outro detalhe é que pelo 
valor de alguns equipamentos teremos que fazer uma licitação e ele está achando que 
vai poder comprar com base em 3 orçamentos. 

Outra coisa que o Sr. Oddo me disse é que esses equipamentos serão doados para o 
Biotev e aí não encontrei nada disso no TO e em seus aditivos. 

Ou seja, vejo que teremos vários problemas na execução desse convênio e aí peço sua 
ajuda para confirmar se a nossa interpretação está correta e se teremos alguma 
exceção na execução desse convênio. 

 

                                                           
 

7 O Manual da FAPEMIG aponta para a necessidade de a justificativa técnica ser bem fundamentada relacionada ao objetivo da proposta 
(item 2.2), devendo compor o orçamento da proposta (item 1.5.1.1) 
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A auditoria solicitou esclarecimentos acerca do e-mail, por meio dos Ofícios SCAT/CGE nº 036/2015 e 

SCAT/CGE nº 043/2015, respectivamente, ao chefe de gabinete da FAPEMIG, R.L.B.G (Masp 361.792-

5), e ao presidente da FAUF, J.L.P.S (CPF 677.211.506-63). Em resposta, o primeiro, no Ofício 

GAB.PRE nº 036/2015, de 20/03/2015, solicitou que os questionamentos fossem respondidos pela 

FAUF.  

 

O presidente da FAUF, por sua vez, no Ofício nº 115/2015/FAUF, informou que o grupo português 

citado no e-mail “diz respeito à empresa Biotev”.  

 

No que tange aos procedimentos de aquisição que seriam realizados, o presidente da FAUF relatou: 

 

No final do mês de setembro de 2014, estávamos em Belo Horizonte tratando de outros 
compromissos quando recebemos um telefonema do Sr. Neif Chala solicitando que nos 
reuníssemos com o Sr. Odo, representante da empresa Biotev, segundo o Sr. Neif Chala, para 
tratar da execução do TCT. Em conversa com o Sr. Odo ele deixou parecer que os equipamentos 
seriam importados diretamente das empresas fabricantes dos equipamentos e com um processo 
simplificado de aquisição. Entendemos que aquela situação era porque o Sr. Odo talvez 
desconhecesse os procedimentos de aquisição e contratação com recursos públicos no Brasil e 
também porque desconhecia o plano de trabalho do TCT. Nessa reunião, tentamos apenas ouvir 
e entender todo o processo de execução do TCT, bem como saber o porquê do Governo de 
Minas conceder aquela contrapartida à empresa Biotev (...). 

Segundo informações repassadas pelo Sr. Neif Chala, responsável Sectes no TCT, esse projeto 
era fruto de uma negociação8 de Estado onde a empresa Biotev estava fazendo investimentos 
em Minas Gerais e, em contrapartida, receberia do Estado os equipamentos relacionados no 
Plano de Trabalho do TCT para montagem de um Centro de Pesquisa de Desenvolvimento 
Genético de Mudas Florestais. 

 

O fato de a FAUF ter deixado a cargo do coordenado do TCT a realização das cotações de preço 

caracteriza descumprimento da obrigação prevista na cláusula supracitada do TCT. Ademais, a 

fundação concorreu, conforme exposto no item 3.1.2.4 a seguir, para o vício do procedimento de 

compra, uma vez que não foram respeitados os princípios da impessoalidade, da moralidade e da 

economicidade.  

  

                                                           
 

8 A auditoria verificou a existência do Protocolo de Intenções nº 34/2012, publicado no Diário Oficial do Estado em 15/05/2012, firmado 
entre o Estado de Minas Gerais, e a YTI-Yser Timberland Investimentos Ltda., representada pelos sócios Bernardo Ernesto Simões Moniz da 
Maia (CPF 229.434.258-50) e Firmino Antônio Guerreiro Vieira Monteiro Rocha (CPF 229.434.218-63). 
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3.1.2.4 – Do vínculo entre sócios das empresas envolvidas na aquisição dos 

equipamentos 

 

Levantaram-se informações quanto à existência de relação entre o coordenador do TCT e os sócios 

das empresas que apresentaram propostas, inclusive quanto às pessoas e ao grupo português 

citados no e-mail de 1/10/14. 

 

Verificou-se que a empresa contratada, a SRN, apresenta como diretores Bernardo Ernesto Simões 

Moniz da Maia (CPF 229.434.258-50) e o próprio coordenador do TCT, Firmino Antônio Guerreiro 

Vieira Monteiro Rocha (CPF 229.434.218-63), sendo que ambos também integram a 

administração/quadro societário da empresa BIOTEV, instituição executora do TCT. Quanto à 

empresa Brastrading, a qual apresentou proposta no processo de compras, constatou-se que seu 

sócio e administrador é o Odo Adão Filho (CPF 640.499.146-20).  

 

Detectou-se, ainda, relação profissional entre o coordenador do TCT (Firmino), Bernardo e Odo, uma 

vez que esses são diretores da empresa Yser Participações Energia S.A9.  

 

As empresas Yser, BIOTEV e SRN estão localizadas no mesmo endereço no município de São Paulo 

(Av. Moema, nº 300, bairro Moema) e o endereço da SRN na página da rede social Facebook é de 

Portugal. 

 

Ademais, Bernardo e Firmino têm nacionalidade portuguesa, sendo, portanto, possivelmente, a 

empresa Yser e as demais empresas ligadas a esses diretores o grupo português mencionado no e-

mail de 01/10/2014. 

 

Demonstra-se na Figura 4 a relação entre as empresas e pessoas referentes ao TCT 20.08/2014: 

  

                                                           
 

9 Ressalta-se que a empresa Yser Timberland Investimentos Energy LTDA tem também como sócia a empresa YPE Yser Participações 
Energia S.A 
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Figura 4 – Relação das pessoas e empresas referentes ao TCT com coordenador do TCT 

 
Fonte: TCT, consultas à Junta Comercial e informações obtidas via internet 

 

Assim, verifica-se que Firmino, coordenador do TCT e presidente10 da empresa BIOTEV (instituição 

executora do TCT), realizou cotação de preço junto à própria empresa, a SRN, e junto à empresa do 

Odo, o qual é diretor da empresa Yser, assim como o referido coordenador.  

 

Diante o exposto, conclui-se que a relação entre os sócios Firmino (CPF 229.434.218-63), Bernardo 

(CPF 229.434.258-50) e Odo (CPF 640.499.146-20) inviabilizou o caráter competitivo do 

procedimento licitatório ou análogo, infringindo os princípios administrativos da impessoalidade, da 

moralidade e da economicidade.  

 

3.1.2.5 – Dos valores de aquisição dos equipamentos  

 

Mediante solicitação de compra, justificativa técnica e declarações emitidas pelo coordenador do 

TCT e presidente da BIOTEV à FAUF, a Assessoria Jurídica desta entidade manifestou-se favorável à 

contratação via dispensa de licitação e celebração do Contrato de Fornecimento nº 163/2014 com a 

empresa SRN. 

                                                           
 

10 Nos documentos referentes ao TCT Firmino Antônio Guerreiro Vieira Monteiro Rocha (CPF 229.434.218-63) assina como presidente da 
Biotev, constando também nos documentos que ele faz parte da direção administrativa 
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No intuito de verificar a compatibilidade do preço dos equipamentos com o valor de mercado, a 

equipe de auditoria realizou pesquisas para obtenção de orçamentos, em março e abril de 2015, 

junto a fornecedores de equipamentos laboratoriais. 

 

Dos seis itens adquiridos pela FAUF foram obtidos orçamentos de quatro deles, sendo que em 

relação a apenas dois apurou-se cotações em Real. Os custos desses dois itens, “sistema para análise 

de proteínas DNA e RNA” e “sequenciador de genoma”, representam, respectivamente, 21% (R$ 

990.000,00) e 74% (R$ 3.498.000,00) da aquisição efetuada (R$ 4.748.136,00). Na Tabela 4 

demonstram-se as diferenças entre os valores de aquisição e os valores de mercado. 

 

Tabela 4 - Valores de aquisição X Valores apurados em pesquisa de mercado (equipamentos) 

    R$ 

Equipamento Marca/Modelo 
Valor de aquisição 

SRN (A) 
 Cotação da 

Auditoria (B) 
Diferença  

(A - B) 

Sistema para análise de 
proteínas DNA e RNA 

Agilent Bioanalyzer 
2100 

990.000,00 112.924,50 877.075,50 

Sequenciador de genoma (NGS) 
Applied Biosystems 

3500XL  
3.498.000,00 552.014,00 2.945.986,00 

Total 4.488.000,00 664.938,50 3.823.061,50 

Fonte: FAUF e cotações realizadas junto às empresas Agilent Technologies, em 7/4/15, e Life Technologies, em 2/4/15, conforme marcas e 

modelos especificados no Ofício FAUF nº 088/2015 

 

Verifica-se, portanto, que a FAUF pagou R$ 3.823.061,50 a maior pela aquisição dos equipamentos, 

afrontando as disposições do inciso II11, parágrafo único, art. 20 do Decreto nº 43.635/2003 e do 

inciso III12, parágrafo único, art. 26 da Lei nº 8.666/1993. 

 

Conforme especificações técnicas definidas pelo coordenador do TCT no documento “Características 

técnicas dos equipamentos projeto Biotev”13, o “sistema para análise de proteínas DNA e RNA” 

canalizava para a marca/modelo “Labchip GX PerkinElmer” e o “sequenciador de genoma” referia-se 

ao modelo “HiSeq2500 illumina”. No entanto, as marcas/modelos dos itens comprados, segundo 

informações constantes do Ofício FAUF nº 088/2015, foram, respectivamente, “Agilent Bioanalyzer 

                                                           
 

11 Art. 20 do Decreto 43.635/2003. Parágrafo único. Se o convenente for entidade privada, deverá, na execução das despesas, adotar 

procedimentos análogos aos previstos nas leis de licitações e contratos aplicáveis à Administração Pública Estadual, devendo o processo 
ser instruído com os seguintes elementos (...) II - justificativa do preço, comprovando a sua compatibilidade com o preço de mercado; 

12 Art. 26 da Lei 8.666/1993. Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será 

instruído, no que couber, com os seguintes elementos: (...) III – Justificativa do preço; 

13 O documento integra o Anexo I do contrato de fornecimento nº 163/2014 celebrado entre a FAUF e a empresa SRN. 
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2100” e “Applied Biosystems 3500XL”. 

 

3.1.2.6 – Da importação dos equipamentos  

 

Considerando que os equipamentos encomendados são importados, segundo informações prestadas 

pala FAUF no Ofício nº 088/2015, a Lei nº 8.010/90, que trata sobre importações de bens destinados 

à pesquisa científica e tecnológica, dispõe: 

 
Art. 1º - São isentas dos impostos de importação e sobre produtos industrializados e 
do adicional ao frete para renovação da marinha mercante as importações de 
máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, bem como suas partes e peças de 
reposição, acessórios, matérias-primas e produtos intermediários, destinados à 
pesquisa científica e tecnológica. 

 

Neste sentido, o Manual da FAPEMIG, no item 2.2.9, estabelece que:  

 

O valor do material importado deverá ser cotado no país fornecedor e seu preço FOB 
deve constar no formulário específico. Despesas com seguro e instalação do 
equipamento - passagens e diárias - devem estar incluídas no preço do equipamento, 
previsto na proposta de projeto. Despesas com o transporte e equipamento nacional - 
frete - poderão ser previstas em serviços de terceiros. 

 
Não obstante tal dispositivo, a aquisição de equipamentos previstos no TCT não foi precedida de 

cotação de preços no país fornecedor. 

 

Em resposta ao Ofício SCAT/CGE nº 037/2015, por meio do qual se questionou a não utilização do 

benefício da Lei nº 8.010/1990, a FAUF informou: 

 

Não havia previsão no Plano de Trabalho do Projeto aprovado pela FAPEMIG de 
recursos suficientes destinados às despesas acessórias de importação que cobrissem o 
custo da operação que gira em torno de 20% do bem. Além disso, o Programa Importa 
Fácil Ciências é limitado ao valor de U$ 10, 000.00. 

 

Conforme o item 2.2.4 do Manual da FAPEMIG, essas despesas devem ser previstas no TCT de forma 

proporcional ao valor total dos itens a serem importados.  

 

Segundo informações contidas no site do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico), “as importações acima de US$ 10 mil também estão isentas dos impostos, porém 
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deverão ser processadas no regime normal de importação”. “A cota global anual fixada pelo 

Ministério da Fazenda é de US$ 500 milhões/ano”. 

 

Portanto, a FAUF não esclareceu os motivos pelos quais não importou diretamente os equipamentos, 

assim como não apresentou fundamentação para aquisição no mercado interno. 

 

 

3.1.2.7 – Da entrega dos equipamentos 

 

O Contrato nº 163/2014 entre a FAUF e a SRN determinou em sua Cláusula Quarta que “o prazo 

limite para entrega dos equipamentos é de 180 dias (cento e oitenta dias) a partir do pagamento, 

ressalvada a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado”. 

 

Com emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) nº 115 pela SRN, no total de R$ 4.748.136,00, a FAUF 

efetuou pagamento antecipado à empresa, autorizado pelo Superintendente de Captação de 

Recursos e Suporte a Projetos da SECTES/MG, N.F (Masp 1.275.481-8). Como o pagamento ocorreu 

em 14/11/14, o prazo para entrega dos equipamentos expirou em 13/5/15. 

 

Assim sendo, solicitou-se, em 14/05/15, que a FAUF confirmasse o recebimento dos equipamentos, 

indicando o local onde se encontravam ou apresentasse a justificativa para o não recebimento.  

 

Em resposta, na mesma data, o Presidente da FAUF se manifestou: 

 

Informamos que os equipamentos não foram entregues até a data pactuada, 
13/05/2015. Desta forma, a Fundação notificou a empresa que a partir da presente 
data a mesma encontra-se em mora na entrega dos bens adquiridos sendo aplicado o 
disposto na cláusula 8a. do Contrato 163/2014, conforme correspondência FAUF No. 
155/2015 anexa. 

Por oportuno, informamos ainda que em 27/04/2015 a Fundação enviou à empresa 
contratada a correspondência No.129/2015, anexa, informando da data de 
vencimento do prazo pactuado e que os mesmos deverão ser entregues no endereço 
da Fundação 

 

Verifica-se, portanto, que a empresa SRN Comercial e Importadora e Exportadora S.A não entregou 

os equipamentos estipulados no contrato celebrado no montante de R$ 4.748.136,00, pagos 

antecipadamente. 
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3.1.3 – Inconformidades  

 

a) Controvérsia sobre quais normativos legais são aplicáveis aos termos de cooperação técnica - 

TCT firmados pela FAPEMIG, bem como ausência de citação da legislação aplicável à celebração e 

gestão desses instrumentos no “Manual da FAPEMIG”; (Constatação 3.1.1) 

b) Inobservância do Decreto nº 46.281/2013 quanto ao registro dos instrumentos de natureza 

financeira celebrados pela FAPEMIG no sistema SIGCON/MG; (Constatação 3.1.1) 

c) Ausência de fundamentação do preço e de especificações técnicas dos itens constantes do plano 

de trabalho do TCT; (Constatação 3.1.2.1) 

d) Ausência de detalhamento das despesas operacionais da FAUF no Plano de Trabalho do TCT e na 

prestação de contas parcial, bem como do critério para definição do percentual dessa despesa; 

(Constatação 3.1.2.2) 

e) Ausência de justificativa técnica para aquisição dos equipamentos; (Constatação 3.1.2.3) 

f) Descumprimento da CLÁUSULA SEGUNDA (Das Obrigações) do Termo de Cooperação Técnica 

20.08/2014 pela FAUF, uma vez que as cotações de preços junto ao mercado para aquisição dos 

equipamentos foram realizadas pelo coordenador do TCT (BIOTEV); (Constatação 3.1.2.3) 

g) Fraude na contratação do fornecedor SRN face a: definição antecipada da forma de aquisição dos 

equipamentos; realização de cotações de preço pelo coordenador do TCT junto à sua empresa 

(SRN) e à empresa Brastrading, que tem como sócio o Sr. Odo, o qual, juntamente como o 

coordenador, são sócios da empresa Yser; apresentação de proposta de preço pela SRN 

coincidente com os valores constantes do Plano de Trabalho do TCT; (Constatações 3.1.2.3 e 

3.1.2.4) 

h) Aquisição de equipamentos com superfaturamento de R$ 3.823.061,50 conforme cotações 

realizadas no mercado pela equipe de auditoria; (Constatação 3.1.2.5) 

i) Não utilização da prerrogativa da Lei nº 8.010/1990, que isenta na importação de bens 

destinados à pesquisa científica e tecnológica o Imposto de Importação, o Imposto sobre 

Produtos Industrializados e o adicional ao frete para renovação da marinha mercante, buscando 

um custo menor de aquisição dos equipamentos importados; (Constatação 3.1.2.6) 
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j) Não entrega dos equipamentos, no valor R$ 4.748.136,00, pela empresa SRN até a data de 

vencimento do prazo contratual. (Constatação 3.1.2.7) 

 

3.1.4 – Recomendações 

 

À FAPEMIG: 

 

a) Solicitar à Advocacia-Geral do Estado (AGE) manifestação quanto ao aparente conflito de normas 

aplicáveis aos TCT; (Inconformidade 3.1.1, “a”) 

b) Registrar os TCT e demais instrumentos de natureza financeira celebrados pela FAPEMIG no 

sistema SIGCON/MG para fins de acompanhamento, coordenação e controle nos termos do 

Decreto nº 46.281/2013; (Inconformidade 3.1.1, “b”) 

c) Descrever detalhadamente no “Plano de Aplicação de Recursos” do Plano de Trabalho dos TCT os 

itens a serem adquiridos, apresentando justificativas para a fixação dos preços que compõem o 

valor total do TCT; (Inconformidade 3.1.2.1 , “c”); 

d) Detalhar nos planos de trabalhos dos TCT celebrados pela FAPEMIG as despesas operacionais das 

fundações de apoio, exigindo sua comprovação nas prestações de contas; (Inconformidade 

3.1.2.2, “d”) 

e) Apresentar o critério adotado pela FAPEMIG para estabelecer o percentual de despesa 

operacional nos TCT, uma vez que a Deliberação do Conselho Curador nº 31, de 17/6/08, define 

que será de até cinco por cento; (Inconformidade 3.1.2.2, “d”) 

f) Instruir os TCT com justificativas técnicas que demonstrem a necessidade para aquisição dos 

itens previstos no Plano de Trabalho; (Inconformidade 3.1.2.3, “e”) 

g) Fiscalizar as fundações de apoio quanto ao cumprimento das atribuições pactuadas nos TCT, a 

fim de justificar o recebimento de recursos a título de despesas operacionais; (Inconformidade 

3.1.2.3, “f”) 

h) Encerrar o TCT 20.08/2014 e exigir à FAUF a devolução do montante de R$ 8.000.000,00, 

atualizados monetariamente, referente à: 

 Descumprimento da CLÁUSULA SEGUNDA do TCT: R$ 250.000,00 referentes às despesas 

operacionais; 
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 Não entrega dos equipamentos constantes da NF-e nº 115 no valor de R$ 4.748.136,00; 

 Saldo remanescente do TCT no valor de R$ 3.001.864,00; 

No insucesso, proceder à instauração de tomada de contas especial, nos termos da Lei 

Complementar nº 102/2008 e da Instrução Normativa TCE nº 003/2013, bem como comunicar as 

inconformidades à Advocacia-Geral do Estado para adoção de providências judiciais cabíveis; 

(Inconformidades 3.1.2.2, 3.1.2.3, 3.1.2.4, 3.1.2.5, 3.1.2.6, 3.1.2.7 “d”, “f”, “g”, “h”, “i” e “j”)  

i) Instaurar processo administrativo punitivo, nos termos do art. 45 do Decreto nº 45.902/2012, 

que institui o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração 

Pública Estadual (CAFIMP), em desfavor das empresas e instituições: SRN Comercial Importadora 

e Exportadora S.A, Biotev- Biotecnologia Vegetal Ltda., FAUF – Fundação de Apoio à Universidade 

Federal de São João Del Rei; e Brastrading Comércio Importação e Exportação Ltda.; 

(Inconformidade 3.1.2.3 e 3.1.2.4, “g”) 

j) Incluir no instrumento jurídico cláusula específica exigindo que as instituições gestoras que 

administram recursos públicos consultem ao CAFIMP antes do processo de contratação dos 

fornecedores;  

k) Justificar a necessidade de se ter instituição gestora como partícipe, quando a instituição 

executora é um órgão/entidade da administração pública estadual, como, por exemplo, no caso 

do TCT 20.08/2014 em que a Hidroex era, a princípio, a responsável pela execução técnica do 

Termo; 

 

À FAPEMIG e à SECTES: 

 

l) Promover ações de transparência, por parte da FAPEMIG e SECTES, quanto à gestão dos recursos 

transferidos por meio de TCT e demais instrumentos de natureza financeira com vistas a atender 

a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011; Decreto nº 45.969/2012), estabelecendo ação 

conjunta com as instituições gestoras, as quais também estão subordinadas aos normativos de 

transparência. 
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4 – CONCLUSÃO  

 

A auditoria realizada consistiu em avaliar a gestão dos recursos financeiros na implementação da 

ação governamental “Cidade das Águas” pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior (SECTES), juntamente com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 

(FAPEMIG), buscando, ainda, verificar a regularidade dos instrumentos celebrados quanto aos 

aspectos legais e econômicos.  

 

Identificaram-se inconformidades relativas à deficiência na fiscalização dos contratos, ausência de 

motivação e especificação técnica para aquisição de equipamentos, superfaturamentos, não entrega 

de equipamentos, dentre outras. Tais fatos revelaram inobservância de normas e princípios que 

regem a administração pública, ineficácia de controles internos nos processos de aquisição de 

equipamentos e serviços que possibilitaram a ocorrência de fraude, resultando em prejuízo ao erário 

no montante de R$ 4.998.136,00, o que representa um percentual de 100% de execução irregular 

dos recursos efetivamente utilizados do TCT 20.08/2014, conforme Tabela 5.  

 
Tabela 5 – Inconformidades na execução dos recursos públicos aplicados no Projeto “Cidade das Águas” 

Inconformidade Valor (R$) 

 Falta de entrega dos equipamentos pela empresa SRN Comercial Importadora e Exportadora 
S.A constantes da NFe nº 115 na execução do Termo de Cooperação Técnica nº 20.08/2014; 

4.748.136,00 

 Pagamento indevido à Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João Del Rei (FAUF) 
pela falta de detalhamento e comprovação de despesas operacionais na prestação de contas 
parcial do Termo de Cooperação Técnica nº 20.08/2014; 

250.000,00 

Total das inconformidades 4.998.136,00 

Total dos recursos executados no TCT 20.08/2014 4.998.136,00 

 

Evidenciou-se, também, o descumprimento de deveres funcionais por parte de servidores envolvidos 

na gestão de materiais e serviços, no exercício de suas atividades, por conduta comissiva ou 

omissiva, que lesaram o patrimônio público, cabendo, por parte desta Controladoria-Geral, sua 

responsabilização por meio de instauração de procedimentos administrativos disciplinares, bem 

como a instauração de tomadas de contas especiais e processos administrativos punitivos contra 

fornecedores pelos órgãos e entidades envolvidos. 
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Por fim, deverão a SECTES, e a FAPEMIG adotar as medidas necessárias com vistas a sanar as falhas 

descritas neste Relatório de Auditoria e implantar mecanismos de controle que evitem a recorrência 

das inconformidades apontadas, informando à Controladoria-Geral do Estado, no prazo de 30 (trinta) 

dias contados a partir do primeiro dia útil subsequente à entrega deste relatório, sobre as 

providências adotadas conforme estabelecido no § 1º, art. 2º da Resolução Conjunta AUGE/SEPLAG 

nº 001/2010, de 19/3/10 c/c o art. 1º da Resolução AUGE nº 014/2010, de 22/10/10.  

 

Subcontroladoria de Auditoria e Controle de Gestão/Controladoria-Geral do Estado, em Belo 

Horizonte, aos 17 de agosto de 2015. 

 

 

DÉBORA PINTO SEVERINO 
Auditor - MASP 1.336.628 

 

 

URIEL BRANDÃO DE REZENDE ALVIM SEGUNDO 

Diretor da DCAE/SCAT/SCG 
 

 

 

HENRIQUE HERMES GOMES DE MORAIS 

Superintendente da SCAT/SCG 
 

 

 

EDUARDO FAGUNDES FERNANDINO 

Subcontrolador - SCG/CGE 
 

 

De acordo: 

 

 

MÁRIO VINÍCIUS CLAUSSEN SPINELLI 
Controlador-Geral do Estado 
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5 – APÊNDICES 

 

Apêndice 1 

Unidades integrantes do Complexo “Cidade das Águas” 

 

Edificação Especificação 

1 - Condomínio Temático 
6 blocos para abrigar pesquisadores de universidades e realizar teleconferências entre as 
instituições de ensino.  

2 - Quadras Esportivas 

(Vila Olímpica) 

1 campo de futebol oficial; 1 quadra de tênis de saibro; 1 quadra de futebol society;1 
pista de atletismo com 8 raias; vestiários. 

3 - Instituto Cousteau Não foi licitado. 

4 - Praça da Cultura Não foi licitado. 

5 - UEMG 6 prédios de 3 pavimentos com 30 salas para 30 alunos.  

6 - Piscina Coberta Piscina olímpica aquecida. 

7 - Ginásio Poliesportivo 
Composto por 5 quadras, arquibancadas com 2.080 lugares, vestiários, banheiros, salões 
de aquecimentos, depósitos, consultórios, lanchonetes e escritórios. 

8 - Boulevard 

 

Avenida principal para trânsito de pedestres, com pavimentação em piso intertravado, 
serviços de paisagismo, obras de arte no entorno e espelho d´água em canal aberto. 

9 - HIDROEX Parte administrativa. 

10 - Laboratórios 

Composto de 3 blocos com 2 pavimentos cada, interligados por 2 rampas. Previstos 
laboratórios de química, física e biologia, salas de aula convencionais, laboratório de 
informática, estúdios de TV e rádio, biblioteca multimídia, salas multiuso, vídeo 
conferência, sanitários e parte administrativa.  

11 - Restaurante Não foi licitado. 

12 - Alojamentos Antigos Prédios existentes de apenas 1 pavimento (quartos para professores). 

13 - Biblioteca Prédio de 3 andares com área de construção de 3.973 m2. 

14 - Alojamentos 
São 4 prédios do tipo 1 e 3 prédios do tipo 2 (todos com 4 pavimentos), com capacidade 
total para acolher 548 pessoas. 

15 - Estacionamento Estacionamento em piso intertravado, com capacidade, cada um, estimada em 100 vagas.  

16 - Alojamento dos 
Pesquisadores 

(Não consta na Figura 1) 

Edificação com 1 pavimento, contendo 6 quartos para 2 pessoas, com banheiros 
privativos. 

Fonte: SITE HIDROEX 
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Apêndice 2 

Termos de Cooperação Técnica celebrados pela FAPEMIG para o Projeto “Cidade das Águas” 

 

Nº TCT Finalidade Valor (R$) 

16.070/2010 Realização de oficinas e reuniões técnicas sobre agricultura irrigada. 101.613,00 

17.026/2011 Fortalecimento da Fundação Unesco Hidroex para sua creditação internacional. 2.605.837,00 

17.049/2011 Diagnóstico das bacias hidrográficas Ribeirão Frutal e Córrego Bebedouro. 2.651.526,00 

17.053/2011 Projeto urbanístico e paisagístico da Cidade das Águas (Jaime Lerner). 801.142,00 

18.006/2012 Produção de adubo organomineral de biossólido a partir do lodo da ETE. 910.623,00 

18.007/2012 
Projetos executivos de engenharia para: “Cidade da Ciência e do Conhecimento”; 
“Casa das Águas” e “Observatório das Águas/Inhotim”. 

7.529.993,00 

18.010/2012 Formação profissional orientada para o mercado.  2.458.344,00 

18.015/2012 
Construção dos prédios da Biblioteca, do Laboratório/EAD, dos Alojamentos dos 
Pesquisadores e dos Alojamentos 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B e 2C. 

46.500.000,00 

19.003/2013 
Projetos de engenharia para a “Cidade das Águas” e para a “Cidade da Ciência e do 
Conhecimento” e projetos complementares. 

1.742.220,00 

19.005/2013 

Construção do Espaço Ecocidadania, da cobertura da Vila Olímpica, do Espaço 
Cousteau, do Núcleo de Referência e Inovação em Recursos Hídricos (NURI), 
adequação do Anfiteatro e implantação de obras complementares da 1º etapa da 
obra Cidade das Águas. 

46.760.000,00 

19.015/2013 Gestão estratégica do Polo de Excelência em Recurso Hídricos Unesco-Hidroex. 299.868,00 

19.040/2013 
Implantação de 3 unidades Unesco-Hidroex do programa “educação para as águas” 
em Buritizeiro, Diamantina e Uberaba. 

2.300.000,00 

19.042/2013 
Implantação do programa de capacitação em “sustentabilidade socioeconômica e 
ambiental” para equipe técnica da Fundação Hidroex e seus parceiros. 

600.000,00 

19.053/2013 
Construção da rede física do projeto “floresta escola” Unesco Hidroex: alojamentos, 
casa de diretoria, casa de funcionários, espaço saber lazer (quiosque e lanchonete), 
laboratórios, guarita e galpão. 

6.300.000,00 

20.08/2014 
Aquisição de equipamentos altamente tecnológicos para implantação do Centro de 
Pesquisa e Desenvolvimento Genético de Mudas Florestais na Cidade das Águas. 

8.400.000,00 

20.10/2014 Implantação do Núcleo de Ciências Ambientais do Unesco-Hidroex em Frutal. 865.678,00 

Total 130.826.844,00 

Fonte: FAPEMIG 
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Apêndice 3 

Execução dos recursos financeiros destinados ao Projeto “Cidade das Águas” 

 

Contratante Nº Contrato Finalidade 
Valor (R$)  

Contratado Executado 

DEOP 

CT-052/11 

Construção dos prédios da Biblioteca, do 
Laboratório/EAD, do Alojamento dos 
Pesquisadores e dos Alojamentos 1A, 1B, 1C, 
1D, 2A, 2B e 2C. 

69.335.050,97 62.470.880,93 

CT-036/13 Construção da vila olímpica. 21.924.693,35 17.905.897,06 

CT-162/13 
Edificações, infraestrutura e obras de arte 
especiais. 

49.223.545,96 23.568.233,81 

CT-166/13 
Implantação do complexo do condomínio 
temático. 

16.389.000,00 11.062.575,00 

CT-037/13 Reforma do prédio do anfiteatro; 1.049.552,63 1.047.938,52 

CT-082/10 Reforma e ampliação do prédio da reitoria. 4.883.982,21 4.883.982,21 

CT-107/09 Construção de 30 salas de aula. 8.150.877,42 8.150.877,42 

Subtotal 170.956.702,54 129.090.384,95 

SECTES 

Diversos 
Aquisição de materiais e equipamentos para 
as unidades integrantes do Complexo Cidade 
das Águas. 

12.334.961,28 8.476.886,51 

Diversos 
Aquisição de equipamentos e serviços para 
implantação Núcleo de Referência e Inovação 
em Irrigação - NURII em Frutal. 

1.649.180,77 1.649.180,77 

Subtotal 13.984.142,05 10.126.067,28 

Fundações de 
Apoio 

Diversos Aquisição de equipamentos e serviços. 37.566.844,00 17.890.675,00 

Total 222.507.688,59 157.107.127,23 

Fonte: SECTES/FAPEMIG/DEOP 
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Apêndice 4 

Responsabilidades referentes ao TCT 20.08/2014 após a celebração dos termos aditivos (TA) 

 

Instituição Obrigações 
Responsáveis pela assinatura do TCT e/ou 

coordenação/execução 

FAPEMIG 

Descentralizar os recursos à SECTES 

M.N.B – CPF 257.786.506-63 (Presidente) 
Receber, conferir e analisar a prestação de contas 
apresentada pela instituição gestora 

Aplicar as penalidades cabíveis caso algum dos 
partícipes descumpram cláusulas do TCT 

SECTES 

Repassar os recursos descentralizados pela FAPEMIG 
à instituição gestora 

N.R.S – CPF 302.222.906-25 (Secretário); L.A.L – Masp 
1.274.317-5 (Chefe de Gabinete – assina 1º TA pelo 
Secretário); V.J.G – Masp 1.164.770-8 (Secretário 
Adjunto – assina 2º TA pelo Secretário); N.F (Masp 
1.275.481-8; CPF 031.558.018-67) – Superintendente 
de Captação de Recursos e Suporte a Projetos e 
responsável SECTES pela gestão do projeto do TCT 

Responsabilizar-se solidariamente pela coordenação 
técnica do objeto 

Orientar, acompanhar e aprovar a execução física do 
Projeto 

BIOTEV¹ 
 

Executar tecnicamente o objeto por meio do 
coordenador 

F.A.G.V.M.R – CPF 229.434.218-63 (Presidente BIOTEV 
e coordenador do TCT) 

Responsabilizar-se pela coordenação técnica do 
objeto 

Orientar, acompanhar e aprovar a execução física do 
Projeto 

Responsabilizar-se pela utilização dos recursos 
financeiros, respondendo solidariamente com a 
instituição gestora pela aplicação desses recursos 

HIDROEX² 

Acompanhar as ações previstas no Plano de Trabalho 

O.E.A.B – CPF 007.156.206-06 (Presidente) 
Responsabilizar-se solidariamente pela coordenação 
técnica do objeto 

Atuar como entidade colaborativa e beneficiária das 
atividades desenvolvidas no projeto 

FAUF³ 

Exercer a gestão dos recursos após a autorização do 
coordenador 

J.L.P.S (CPF 677.211.506-63) Adotar procedimentos análogos à licitação 

Submeter à FAPEMIG a prestação de contas dos 
recursos Recebidos 

Nota: 1 – instituição executora; 2 – instituição interveniente; 3 – instituição gestora 
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Apêndice 5 

Execução dos recursos do TCT 

 

Item Valor (R$) Histórico 

Descentralizações 

5.000.000,00 

27/8/14 - descentralização da FAPEMIG para SECTES/MG 

15/9/14 - repasse da SECTES/MG para FAUF (conta bancária específica do 
projeto) 

3.000.000,00 

19/12/14 - descentralização da FAPEMIG para SECTES/MG 

22/12/14 - repasse da SECTES/MG para a FAUF (conta bancária específica do 
projeto) 

Total 8.000.000,00 Total descentralizado para o projeto 

Rendimentos 38.172,34 
Rendimento de aplicação em poupança relativo ao período de outubro/2014 
a janeiro/2015 

Total das Receitas 8.038.172,34 Total de recursos do projeto até a data de 31/1/15 

Despesas 

354,36 
7/11/14 - pagamento à Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais relativo à 
publicação de dispensa de licitação (art. 26 da Lei 8.666/93) 

4.748.136,00 
13/11/14 - pagamento da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) nº 115 à empresa SRN 
Comercial Importadora e Exportadora S/A referente a 6 equipamentos 
adquiridos 

250.000,00 
18/11/14 - valor referente à "despesa operacional" transferido da conta 
bancária específica do projeto para conta da FAUF 

Total 4.998.490,36 Total gasto no projeto até 31/1/15 (prestação de contas parcial) 

Total Líquido 3.039.681,98 Saldo em 31/1/15 

Nota: os recursos creditados na conta específica do projeto foram imediatamente aplicados em poupança, conforme prevê o §4º do 
art. 116 da Lei 8.666/93 

Fonte: Prestação de Contas do TCT 20.08/2014 
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