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INTRODUÇÃO 
 

A origem da UFSJ foi a Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei – FUNREI, instituída pela Lei 
nº. 7.555, de 18 de dezembro de 1986. Posteriormente, tornou-se universidade através da Lei 10.425, de 19 de abril 

de 2002. 
 

As finalidades, objetivos, princípios, normas de organização e estrutura da Universidade Federal de São 

João del-Rei estão contidos no Estatuto, aprovado pelo Ministro da Educação, através da Portaria Ministerial no 

2.684, de 25/09/2003 (DOU de 26/09/2003). Em 18 de abril de 2011, o referido estatuto foi alterado pelo Conselho 
Universitário, sendo aprovado, em 2 de junho de 2011, pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação 

Superior do Ministério da Educação. 

 
 

Ao adotar o REUNI, projeto de Expansão das Universidades Federais do Governo Federal, a UFSJ criou  

três campi avançados, sendo implantados nos municípios de Ouro Branco/MG, Divinópolis/MG e Sete Lagoas/MG. 

Hoje a UFSJ oferece quarenta e nove cursos de graduação, sendo 45 na modalidade presencial e 04 na modalidade   
a distância. Na pós-graduação possui na modalidade stricto sensu 30 programas, com sete doutorados, vinte e seis 

mestrados acadêmicos e quatro mestrados profissionais, além de cursos lato sensu presenciais e a distância. 

 
A unidade de Auditoria Interna foi criada através da Resolução n° 1, do Conselho Diretor, de 05 de outubro 

de 1987. Atualmente, a referida unidade se encontra instituída com fundamento no Estatuto da  Universidade 

Federal de São João del-Rei – UFSJ, subordinando-se diretamente ao Conselho Diretor, conforme o disposto no art. 
4° da Resolução n° 19/2020, de 19/10/2020, do Conselho Universitário, que aprova o Regimento Interno desta 

unidade. Cabendo registrar que o referido regimento foi atualizado recentemente em atendimento às disposições 

contidas na Instrução Normativa SFC n°13, de 06/05/2020. 

 

A estrutura de recursos humanos da AUDIT é composta por três servidores do quadro técnico- 

administrativo, conforme demonstrado a seguir: 
 
 

Tabela 1 - Estrutura de recursos humanos da AUDIT 
 

Servidor Formação Cargo Ingresso na Unidade 

Simone Rocha Gonçalves Ciências Contábeis 

Especialização em Auditoria 
e Perícia Contábil 

Mestre em Administração 

Assistente em Administração Nomeada Chefe da Unidade de Auditoria 
Interna (AUDIT) através da Portaria n° 

33, de 30/01/2020. 

Lotada  no setor a partir de 03/05/2010, 
através da Portaria n° 449/2010. 

Paulo Fernando Cabral de 
Ávila 

Administração 
Especialização em Gerência 

Administrador Lotado no setor a partir de 08/08/2008. 

Mirella de Barros Diláscio Administração e Direito 

Especialização em Gestão 
Universitária 

Mestre em Administração 

Auxiliar em 
Administração 

Lotada no setor a partir de 27/09/2016 

*Afastada em tempo integral para cursar 

mestrado, a partir de 21/10/2019 até 17/03/2022-  

Portaria n° 543, de 17/10/2019, atualizada pela 

Portaria 420, de 14/09/2020- prorrogado pela 

Portaria nº411/2021, de 18/10/2021 (licença 

capacitação) 

Fernando Henrique 
Cavalcante Guerra 

Direito Assistente em 
Administração  

*celetista -cedido à UFSJ 

Lotado no setor a partir de 04/07/2021 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de São João Del- Rei (UFSJ) 

 
Praça Frei Orlando, 170 – Campus Santo Antônio – CSA Sala 3.07 CEP 36.307-352 

(32) 3379-5815 

 

 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – RAINT/2021 
 

 

Em cumprimento às normas estabelecidas na Instrução Normativa n° 05, de 27 de agosto de 2021, da 

Controladoria-Geral da União/Secretaria Federal de Controle Interno, apresentamos o RELATÓRIO ANUAL DE 
ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – RAINT, exercício de 2021, referente às atividades realizadas pela 

Unidade de Auditoria Interna da Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ. 

 
 

1. QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA, 

CONFORME O PAINT, REALIZADOS, NÃO CONCLUÍDOS E NÃO REALIZADOS 

 
A unidade de Auditoria Interna realizou os seguintes trabalhos no exercício de 2021, conforme  

demonstrado no quadro abaixo. Cabendo destacar que, no presente exercício, a AUDIT realizou 12 do total das 15 

ações previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2021. 

 

Dessa forma, a AUDIT cumpriu em torno de 80% as metas planejadas no PAINT. Contudo, cabe ressalvar 

que, em função das restrições impostas pela crise mundial de saúde decorrente da pandemia da COVID-19, algumas 
ações tiveram o planejamento readequado priorizando os processos eletrônicos e as ações com possibilidade de 

execução de forma remota. A partir do mês de outubro de 2021, os servidores da AUDIT retornaram aos trabalhos 

presenciais na UFSJ sob o regime de revezamento. 

 
Os resultados dos trabalhos foram apresentados em 06 (seis) Relatórios de Auditoria, com abrangência em 

recursos auditados da ordem de R$ 8.907.009, 20 (oito milhões, novecentos e sete mil, nove reais e vinte centavos). 

As demais ações foram documentadas em Plano de Providências Permanente, Ofícios, Memorandos Eletrônicos, 
Planilhas Eletrônicas, dentre outros. 
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Quadro 1 - Demonstrativo do quantitativo de trabalhos realizados ou não concluídos/realizados no exercício de 2021, conforme as atividades previstas no PAINT/2021  

Ação do PAINT Assunto/ Áreas e unidades 

auditadas 
Escopos examinados Cronograma executado/               

Alocação da Força de 

Trabalho 

Recursos 

Auditados 

Recursos humanos e 

materiais 

empregados 

N° do Documento-Relatório 

* Justificativa para a não execução da 

ação 

Ação 01 do PAINT/2021 – 

Elaboração dos Relatórios: 

RAINT,  PAINT e Parecer 

relativo a Prestação de 

Contas da UFSJ 

- Parecer/documento interno relativo a 

avaliação do Relatório de Gestão da 

UFSJ - exercício de 2020, em 

observância ao estabelecido na 

Instrução Normativa/TCU nº 84, de 

22/04/2020 e na Decisão Normativa 

TCU nº 187, de  09 de setembro de 

2020. 

 

-Elaboração do RAINT/2020 e do 

PAINT/2022. 

Análise do Processo de 

Prestação de Contas da UFSJ 

(Relatório de Gestão) - exercício 

de 2020, com emissão de 

documento interno para 

tramitação nos Conselhos 

Superiores da UFSJ 

04/01 a 11/03/2021 

RAINT 

176 h/h 

 

 

05/04 a 13/04/2021 

 Prestação de Contas 

07 dias x 8 h x 02 

servidores = 112 h/h 

 

 

01/11 a 30/11/2021 

PAINT 

 

112 h/h 

-x - x - x 02 servidores 

 Processo de 

Prestação de Contas; 

Elaboração do 

PAINT e RAINT 

 Legislação da CGU e 
do TCU 

 Computadores 

 Material de 
escritório 

Memo 92/2021,de 13/04/2021-  

Relatório de Gestão 2020 

 

 

Memo 57/2021, de 11/03/2021  

RAINT/2020 -  

aprovado através da Resolução CONDI 

nº 004, datada de 17 de março de 2021 

(Processo 23122.007054/2021-58- 

Parecer CONDI nº 004/2021, de 

17/03/2021). 

 

Memo 304/2021, de 1º/12/2021 

PAINT/2022- 

aprovado através da Resolução CONDI 

nº 015, datada de 15 de dezembro de 

2021 (Processo 23122.0044239/2021-43- 

Parecer CONDI nº 029/2021, de 

15/12/2021). 

Ação 02 do PAINT/2021 -

Consultoria nos processos 

de Tecnologia da 

Informação  

 

Consultoria no Núcleo de 

Tecnologia da Informação (NTINF) 

referente a fiscalização dos contratos 

da área de tecnologia da informação 

-x-x-x -x-x-x -x-x-x -x-x-x *A referida ação programada para o 

período de 25/01 a 12/02/2021, não foi 

realizada em virtude da situação de 

emergência mundial de saúde pública 

decorrente da COVID-19 que prejudicou 

o cronograma de atividades da Auditoria 

Interna também no exercício de 2021. 

Sendo as ações do PAINT iniciadas 

somente a partir de maio de 2021 em 

função do agravamento da pandemia no 

início do exercício. 

Ação 03 do PAINT/2021 - 

Auditoria com tema 

“Transparência” 

Auditoria com o tema 

“Transparência” realizada de acordo 

com avaliação das informações 

publicadas pela UFSJ no “Portal da 

Transparência -Acesso à 

Informação” 

Avaliação dos procedimentos 

adotados pela UFSJ referente a 

transparência de seus atos e se 

atendem aos requisitos 

estabelecidos pela legislação 

vigente - Lei 12.527/2011 - LAI 

e Decreto 8.777/2016 - Plano de 

Dados Abertos (PDA), dentre 

outros. 

24/06 a 16/07/2021 

136 h/h 

-x-x-x  2 servidores 

 Legislação aplicada de 

graduação 

 Papéis de trabalho 

 Computadores 

 Material de 

escritório 

Relatório de Auditoria 

RA 02/2021, de 02/08/2021 
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Ação 04 do 

PAINT/2021 - 

Auditoria na Pró- 

Reitoria de Assuntos 

Estudantis (PROAE) 

Auditoria de avaliação dos 

controles internos da Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis  (PROAE) referente  

às concessões de bolsas do auxílio 

emergencial destinado ao enfrentamento 

da  pandemia. 

 

Avaliação das rotinas inerentes à 

concessão de auxílios aos estudantes 

de graduação, através da análise de 

processos, editais de processos 

seletivos, documentos, verificação 

de controles, aplicação de 

questionários e conversas com os 

responsáveis pelo processo, sendo 

avaliados os controles da 

concessão dos auxílios 

emergenciais instituídos pela 

PROAE/UFSJ no enfrentamento 

da situação gerada pela pandemia. 

17/08 a 22/10/2021 

176 h/h 

R$ 2.249.600,00 

 
 02 servidores 

 Legislação aplicada à 

concessão de  bolsas aos 

estudantes de 

graduação 

 Papéis de trabalho 

 Computadores 

 Material de 

escritório 

Relatório de Auditoria  

RA 03/2021, de 22/12/2021 

Ação 05 do 

PAINT/2021- 

Auditoria na área de 

Gestão de Recursos 

Humanos  

Auditoria de avaliação das rotinas de 

pessoal da Pró-Reitoria de Gestão e 

Desenvolvimento de Pessoas (PROGP), 

tais como de verificação da consistência 

da folha de pagamento de pessoal, da 

regularidade dos processos de admissão, 

cessão, requisição, concessão de 

aposentadoria, instituição de pensão, 

concessão dos incentivos a qualificação, 

retribuição a titulação e adicionais de 

insalubridade e periculosidade, dentre 

outros. 

 

Análise de 05 processos de 

concessão de aposentadoria e 03 

processos de instituição de pensão 

civil; avaliação dos registros dos 

de admissão no sistema e- Pessoal 

e avaliação de 02 processos de 

admissão; avaliação da planilha de 

controle dos processos de 

exercício anterior,; avaliação da 

situação do processamento dos 

processos de reposição ao erário; 

e, avaliação da situação dos 

indícios existentes nos sistema e-

Pessoal do TCU 

25/10 a  10/12/2021 

 

148 h/h 

R$ 629.594,11 

 
 02 servidores 

 Processos de 

Concessão de 

Aposentadoria        e 

de Instituição de Pensão 

Civil; Atos de 

Admissão; Processos de 

exercício anterior e de 

reposição ao erário 

 Legislação aplicada 

 Papéis de trabalho 

 Computadores 

 Material de 

escritório 

Relatório de Auditoria      

RA 04/2021, de 29/12/2021 

Ação 06,  do 

PAINT/2021 - 

Auditoria na área de 

Gestão Orçamentaria, 

Financeira, Patrimonial e 

de Suprimento de Bens e 

Serviços - Regularidade 

dos procedimentos 

licitatórios 

Avaliação da Regularidade dos processos 

licitatórios, visando comprovar a 

legalidade, a economicidade, eficiência e 

eficácia dos atos administrativos - Setor de 

Compras e Licitações/ DIMAP/PROAD. 

Análise de 27  processos 

licitatórios,      sendo    10 

Pregões,    10  Dispensas,  07 

Inexigibilidades, por meio de 

análise documental. 

Cabe informar que os processos 

foram selecionados, levando em  

consideração a materialidade dos 

recursos envolvidos, assim como a 

relevância das contratações para o 

cumprimento dos objetivos 

organizacionais. 

 

01/10 a 07/12/2021 

 

112 h/h 

R$ 3.039.312,99 

 

 

 02 servidores 

 Processos 
Licitatórios 

 Legislação aplicada 

 Papéis de trabalho 

 Computadores 

 Material de 

escritório. 

Relatório de Auditoria 

RA 06/2021, de 30/12/2021 
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Ação 07,  do PAINT/2021 

-- Auditoria de avaliação do 

relacionamento das IFES com 

a Fundação de Apoio 

 

Avaliação se os requisitos  relativos à 

transparência nos relacionamentos com 

fundações de apoio estão sendo cumpridos 

pela UFSJ, assim como se a Fundação de 

Apoio está cumprindo tais critérios de 

transparência, por meio da análise dos 

contratos e convênios firmados com a 

FAUF. 

-x - x – x -x - x – x -x - x – x -x - x – x 
*Os trabalhos dessa ação 

apresentavam programação para o 

segundo semestre de 2021 (29/11 a 

07/12/2021). Contudo, em virtude 

das diversas ações do PAINT que 

foram reprogramadas pela AUDIT 

em razão da pandemia e, 

considerando, ainda, a  capacidade de 

pessoal reduzida da unidade, 

justifica-se a não execução da 

referida ação no exercício de 2021. 

Cabendo informar também que a 

Fundação de Apoio da UFSJ 

encontram-se em encerramento das 

atividades. 

Ação 08,  do PAINT/2021 

- Avaliação dos controles 

internos do Setor de 

Segurança Institucional - 

DIPRE/PROAD 

 

Avaliação dos controles internos do Setor 

de Segurança Institucional - 

DIPRE/PROAD quanto às atividades de 

segurança implementadas na UFSJ. 

Foram avaliados os controles 

internos do Setor de Segurança 

Institucional - DIPRE/PROAD, 

por meio da análise do processo de 

contratação de vigilantes 

(licitação/ 

contrato/fiscalização/pagamento); 

entrevistas com os gestores; coleta 

de dados sobre as atividades 

desenvolvidas; resoluções e 

demais informações pertinentes. 

22/11 a 20/12/2021 

128 h/h 
R$ 2.988.502,10  02 servidores 

 Processos 

Licitatórios 

 Legislação aplicada 

 Papéis de trabalho 

 Computadores 

 Material de 

escritório 

Relatório de Auditoria 

RA 05/2021, de 07/12/2021 

Ação 09,  do PAINT/2021 

- Consultoria quanto ao 

Arquivo Permanente da UFSJ 

 

 

Avaliação da situação documental da 

UFSJ, especificamente quanto aos 

arquivos de posse do Setor de Arquivo 

Permanente, com a proposição de 

orientações/recomendações aplicáveis à 

realidade da Universidade 

 

Foi  realizada visita in loco no 

Setor de Arquivo 

Permanente/entrevistas com os 

gestores responsáveis; avaliação 

dos controles, normativos, 

estrutura física e de pessoal, dentre 

outras informações relevantes na 

avaliação do objeto auditado. 

 

10/05 a 09/06/2021 

128 h/h 
-x - x – x  02 servidores 

 Avaliação da Gestão 

Documental 

 Legislação aplicada 

 Papéis de trabalho 

 Computadores 

 Material de 

escritório 

Relatório de Auditoria 

RA 01/2021, de 22/06/2021 

Ação 10 do 

PAINT/2021 -

Cumprimento das 

recomendações da 

Auditoria Interna 

Monitoramento das recomendações 

expedidas pela Unidade de Auditoria 

Interna (AUDIT), sendo avaliadas as 

providências adotadas pelas  unidades da 

UFSJ. 

Verificação da 

implementação das 

recomendações da AUDIT, 

inclusive das 

recomendações de anos anteriores 

em status de monitoramento, com 

a análise das providências 

informadas pelos gestores das 

unidades auditadas, utilizando  o  

sistema SIPAC - “Módulo de 

Auditoria e Controle”. 

02/01 a 30/12 

70 h/h 

-x - x – x  02 servidores 

 Legislação aplicada às

 auditorias realizadas 

 Sistema SIPAC 

 Computadores 

 Material de 

escritório. 

Plano de Providências Permanente -

PPP 
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Ação 11 do 

PAINT/2021 -

Atendimento das 

determinações dos 

Conselhos 

Verificar o cumprimento das decisões e 

recomendações expedidas pelos Conselhos 

Superiores da Instituição, com a finalidade 

de comprovar a aderência das normas nos 

procedimentos executados pelos setores 

-x - x – x 

 
-x - x – x -x - x – x -x - x – x * Não houve  no presente exercício 

determinação dos Conselhos Superiores 

no sentido de demandar à AUDIT a 

realização de trabalhos específicos. 

Ação 12 do PAINT/2021 - 

Acompanhamento da 

Legislação 

Comunicar às diversas unidades da UFSJ 

sobre as publicações e alterações de 

legislação que afetarão o modo de 

gerenciamento e realização das atividades 

no âmbito da instituição. 

Acompanhamento constante  

do Diário Oficial da União 

(DOU), dos boletins de 

jurisprudência, dentre outros 

meios, por meio da leitura diária 

das matérias de interesse para as 

unidades da UFSJ. 

02/01 a 30/12 

130 h/h 

O detalhamento do 
acompanhamento da 

legislação encontra-

se detalhado no item 

1.1 desse RAINT. 

-x - x – x  02 servidores 

 Conhecimento da 

Legislação aplicada ao 

contexto das IFES 

 Computadores 

 Material de 
escritório 

Memorandos Eletrônicos 

Ação 13 do PAINT/2021 - 

Cumprimento das 

determinações dos 

órgãos de controle 

Acompanhar a implementação das 

determinações/recomendações emitidas 

pelas instâncias de controle - Diversas 

unidades da UFSJ 

Avaliação do grau de atendimento 

(parcial ou total), com análise das 

justificativas e 

providências apresentadas nas 

manifestações dos gestores, por 

meio de acompanhamento período 

e de atendimento de demandas 

com prazos específicos. 

02/01 a 30/12 

120 h/h 

 

O detalhamento do 

acompanhamento 
das demandas dos 

órgãos de controle 

encontra-se 

detalhado nos itens 

3.2 e 3.3 do 

RAINT. 

-x - x – x  02 servidores 

 Legislação aplicada às

 auditorias realizadas 

 Sistemas e-Aud/CGU e 

Conecta/TCU 

 Computadores 

 Material de 

escritório 

Planos de Providências Permanente - 

PPP e  Ofícios 

Ação 14 do PAINT/2021 -

Elaboração do Programa de 

Gestão e Melhoria da 

Qualidade (PGMQ) 

 

Elaborar o Programa de Gestão e Melhoria 

da Qualidade (PGMQ) da Unidade de 

Auditoria Interna da UFSJ, contemplando 

toda a atividade de auditoria interna 

governamental, desde o seu gerenciamento 

até o monitoramento das recomendações 

emitidas, tendo por base os requisitos 

estabelecidos na IN n° 03/2017, os 

preceitos legais aplicáveis e as boas 

práticas nacionais e internacionais 

relativas ao tema 

Revisão do regimento interno da 

AUDIT em atendimento à 

Instrução Normativa SFC  n°13, 

de 06/05/2020, como passo inicial 

para fins de aderência da 

normatização aplicada ao 

Programa de Gestão e Melhoria da 

Qualidade (PGMQ) 

02/01 a 30/12 

 

30h/h 

-x - x – x  01 servidor 

 Legislação aplicada  

 Computadores 

 Material de 

escritório 

* A elaboração do Programa de Gestão 

e Melhoria da Qualidade (PGMQ) foi 

iniciada no exercício de 2021, 

contudo, diante das diversas demandas 

do PAINT a serem executadas  não foi 

possível avançar nas demais etapas 

necessárias para a execução e 

aprovação do PGMQ. Foi realizada 

capacitação da CGU sobre a 

metodologia IA-CM, de 14 a 

18/06/2021 (20horas), mais alguns 

estudos para elaboração do plano.   

Cabe informar que o Regimento 

Interno da Unidade Auditoria Interna 

(AUDIT) foi reformulado de acordo 

com a nova legislação e encontra-se 

aprovado pela Resolução CONSU nº 

19, de 19/10/2020. 

Ação 15 do PAINT/2021 - 

Contabilização dos 

Benefícios decorrentes das 

atividades da Auditoria 

Interna 

 

Contabilizar os benefícios financeiros e 

não financeiros decorrentes das atividades 

da auditoria interna, oriundas das 

recomendações expedidas a diversas 

unidades da UFSJ. 

Classificação e contabilização dos 

benefícios decorrentes da 

implementação das 

recomendações da Auditoria 

Interna, utilizando-se os 

parâmetros estabelecidos pela 

Instrução Normativa CGU 

nº04/2018 e normas aplicáveis. 

 

 

 

02/01 a 30/12 

 

80 h/h 

-x - x – x  01 servidor 

 Legislação aplicada às

 contabilização dos 

benefícios  da atividade 

de Auditoria Interna-

Instrução Normativa 

CGU nº04/2018 

 Sistema SIPAC 

 Computadores 

 Material de 

escritório 

Quadro de Contabilização 

dos Benefícios 

Total de Ações: 15 Total de ações executadas: 12 

Total de ações não executadas: 03 

Alocação da Força de Trabalho=>   1.628 h/h R$ 8.907.009,20    Total de Relatórios: 06 
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 A tabela abaixo relaciona o volume de recursos auditados em 2021, detalhados por programa/ação 

orçamentária. 

 
Tabela 2– Volume de recursos auditados por programa/ação  

Relatórios / Parecer de Auditoria 
 

Programa/ação Total auditado 

Relatório 04/2021 
 

 

170408- Pagamento de Pessoal Ativo da União 
 

108.561,10 

170409 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões Servidores Civis 521.033,01 

Relatórios 05/2021 e 06/2021 
 

 170417 – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior 6.027.815,09 

Relatório 03/2021 
 

189519- Assistência do estudante do ensino superior 2.249.600,00 

 

 

 R$ 8.907.009,20 

 

A seguir apresenta-se o volume de recursos auditados ao longo do exercício de 2021, conforme as metas 

estabelecidas no PAINT, em comparação com as despesas realizadas pela UFSJ em 2021, cuja execução foi da 
ordem de R$ 355.397.394,26 (trezentos e cinquenta e cinco milhões, trezentos e noventa e sete mil, trezentos e 

noventa e quatro reais e vinte e seis centavos). 

 
Tabela 3 – Volume de recursos auditados em 2021. 

 

 

Recursos executados pela UFSJ em 2021 

 

Recursos auditados pela AUDIT em 2021 

 

Percentual de recursos auditados 

 

R$ 355.397.394,26 

 

R$ 8.907.009,20 

 

2,50 % 

Fonte: Setor de Orçamento (SETOR) - Tesouro Gerencial - Dados informados para elaboração dos Indicadores do TCU 

 
   

1.1 – Legislação encaminhada às unidades da UFSJ 

Durante o exercício de 2021, a Auditoria Interna encaminhou Memorandos Eletrônicos às unidades da 

UFSJ, contendo publicações extraídas do Diário Oficial da União, referente à legislação aplicada ao contexto das 
universidades federais, com a finalidade de subsidiar os gestores sobre a mudança de normas e regulamentos. E, 

dessa forma,  pode contribuir para a aderência das práticas da Instituição aos normativos legais, de acordo com ação 

n°.10 do PAINT/2019 - Acompanhamento da Legislação. A relação da legislação que foi encaminhada às unidades 
em 2019 pode ser consultada na página da AUDIT em: 

https://ufsj.edu.br/audit/legislacao_enviada_as_unidades.php  

 
 

2. QUADRO DEMONSTRATIVO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA REALIZADOS SEM 

PREVISÃO NO PAINT. 

 
Cabe informar que a Unidade de Auditoria Interna (AUDIT) realizou somente 01 (um) trabalho sem 

previsão no PAINT, no exercício de 2021.  

 
Tabela 4 – Trabalhos realizados sem previsão no PAINT/2021 
 

Documento 

 

Demanda/Escopo avaliado 

Parecer de Auditoria nº 01/2021, datado de 

20/09/2021 

Análise da prestação de contas da FUNDAÇÃO KOELLREUTTER referente aos 

exercícios financeiros  de 2011 a 2021 para subsidiar a avaliação dos Conselhos 

Superiores quanto à proposta de encerramento das atividades da Fundação e transferência 

dos bens ao Centro de Referência Musicológica José Maria Neves- CEREM. 

 

 

https://ufsj.edu.br/audit/legislacao_enviada_as_unidades.php
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3. QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECOMENDAÇÕES EMITIDAS E IMPLEMENTADAS NO 

EXERCÍCIO, BEM COMO AS FINALIZADAS PELA ASSUNÇÃO DE RISCOS PELA GESTÃO, AS 

VINCENDAS, E AS NÃO IMPLEMENTADAS COM PRAZO EXPIRADO NA DATA DE ELABORAÇÃO 

DO RAINT 

No decorrer dos trabalhos da Auditoria Interna, ao dar cumprimento às ações planejadas no PAINT-2021, 

foram feitas recomendações, constantes dos Relatórios de Auditoria, sendo as mesmas registradas no sistema 

SIPAC para monitoramento de sua implementação. Cabe informar que foram emitidas no total 25 (vinte e cinco) 

recomendações, sendo 9 (nove) recomendações atendidas pelas unidades, antes da emissão do RAINT, enquanto 
que 16 (dezesseis) encontram-se em monitoramento e serão acompanhadas durante o exercício de 2022. Foram 

emitidas também 8 (oito) informações nos relatórios destinados às unidades auditadas. 

 
No quadro abaixo, demonstra-se o quantitativo de recomendações emitidas em 2021 e as já implementadas 

pelas unidades, antes da emissão do RAINT, assim como se apresenta o total de recomendações que serão 

monitoradas em 2022. 
 

Quadro 2 - Demonstrativo das recomendações emitidas em 2021 - implementadas ou em status de monitoramento 
 

Relatório n° Recomendações 

emitidas em 2021 

Informações 

emitidas em 2021 

Recomendações implementadas 

antes da emissão do RAINT 

Recomendações em 

monitoramento 

01/2021 9 0 4 5 

02/2021 6 0 0 6 

03/2021 2 3 2 0 

04/2021 3 4 1 2 

05/2021 4 0 2 2 

06/2021 1 1 0 1 

Total => 25 8 9 16 

 

Em relação às recomendações emitidas em anos anteriores (2017, 2018 , 2019 e 2020) e acompanhadas no 

exercício de 2021, informa-se que do total de 18 (dezoito) recomendações em monitoramento, restaram  13 (treze) 

recomendações a ser acompanhadas durante o exercício de 2022, conforme demonstrado abaixo. 
 

Quadro 3 - Demonstrativo das recomendações emitidas em anos anteriores e que serão monitoradas em 2022 

Relatório n° Recomendações emitidas em anos 

anteriores monitoradas em 2021 

Recomendações 

implementadas antes da 

emissão do RAINT 

Recomendações a serem monitoradas em 

2022 

01/2020 6 
6 0 

02/2020 4 
2 2 

03/2020 2 
2 0 

04/2020 4 
3 1 

 

Sub-Total => 16 
13 3 

    

03/2019 
2 0 2 

05/2019 
1 1 0 

08/2019 
2 2 0 

 

Sub-Total => 

5 3 2 

    

02/2018 2 1 1 

03/2018 2 2 0 
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As recomendações emitidas pela Auditoria Interna e a situação atualizada quanto à implementação das 

mesmas pelos gestores responsáveis, assim como o detalhamento do acompanhamento das recomendações emitidas 
em anos anteriores são apresentadas no item 3.1. Já nos itens 3.2 e 3.3 apresentam-se as demandas dos órgãos de 

controle recebidas no exercício de 2020 e as respectivas providências adotadas pela UFSJ para o atendimento das 

mesmas. 
 

3.1 Recomendações formuladas pela Unidade de Auditoria Interna da UFSJ 

O acompanhamento das recomendações emitidas pela Unidade de Auditoria Interna tem sido realizado 

através do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC/SIG), módulo de “Auditoria e 

Controle Interno. Na tabela abaixo, apresenta-se a relação das recomendações emitidas em 2021 e as informações 

sobre a implementação dessas recomendações pelas áreas responsáveis. 
 

 

 

 

 

 

04/2018 2 1 1 

08/2018 3 0 3 

11/2018 1 1 0 

16/2018 1 0 1 

Sub-Total => 11 5 6 

    

02/2017 2 0 2 

Sub-Total => 2 0 2 

TOTAL 34 21 13 
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Tabela 5- Relação das recomendações expedidas no exercício de 2021 

Relatório Nº. 01/2021 - AVALIAÇÃO DAS ROTINAS DO ARQUIVO PERMANENTE/SALOG/DIPRE/PROAD QUANTO À “GESTÃO 

DOCUMENTAL DA UFSJ” 

Constatações/Recomendações Informação sobre a implementação das recomendações 

Item 1- ACÚMULO DE PROCESSOS NO ARQUIVO PERMANENTE 

AGUARDANDO AVALIAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE PARA 

DESTINAÇÃO FINAL 
Na visita in loco realizada no Arquivo Permanente/SALOG/DIPRE/PROAD 

verificou-se a existência de grande número de processos sob guarda da unidade, 

sendo informado que constam um quantitativo de 12.352 processos 

acondicionados nos arquivos próprios (arquivos deslizantes). Encontram-se 

também alocados em prateleiras avulsas (fora do arquivo deslizante/proteção 

corta fogo), em função da falta de espaço físico na sala do Arquivo para 

acondicionar os documentos, cerca de 2.058 processos, aguardando avaliação por 

Comissão Permanente..  

Além desses processos, consta 547 processos sob guarda de diversas unidades 

organizacionais, cujos prazos de guarda corrente e intermediário foram 

completados, estando em estágio de destinação final. Entretanto, tais processos 

não foram recolhidos para avaliação e tratamento pela CPAD devido a situação 

da falta de espaço mencionada anteriormente. De acordo com os parâmetros 

fornecidos pelo sistema SIPAC há o indicativo de 406 processos classificados 

para guarda permanente e 141 para eliminação. Contudo, a CPAD deverá realizar 

uma triagem das informações dos processos de forma a reduzir possíveis 

inconsistências nos códigos registrados, dando o correto tratamento para todos os 

documentos. 

Estima-se que o procedimento de eliminação de processos não está sendo 

realizado na UFSJ há cerca de 15 anos, gerando um grande acúmulo de 

documentos para controle, tendo em vista que são abertos em média 4.000 

processos ao ano. A atual Comissão Permanente de Avaliação de Documentos 

(CPAD) foi nomeada, através da Portaria nº 30, de 29 de janeiro de 2021.  

Nesse sentido, devido ao elevado número de processos acondicionados no 

Arquivo e, que já se encontram classificados para análise de destinação final, e 

que haverá eliminação de parte desse quantitativo, faz-se necessário a priorização 

das atividades de avaliação pela CPAD de forma a realizar o devido tratamento, 

de acordo com os critérios aplicáveis à matéria, gerando liberação de espaço, 

racionalização e eficiência dos procedimentos. 

RECOMENDAÇÃO Nº 1.1 - Recomenda-se que a Comissão Permanente de 

Avaliação de Documentos-CPAD/UFSJ, nomeada pela Portaria nº 30/2021, 

proceda, com urgência, os trabalhos de avaliação dos processos alocados no 

Arquivo Permanente, dividindo a execução dessa atividade em extratos 

correspondentes ao período de 5 anos, de forma a se reduzir a massa documental 

sob guarda da unidade, assim como possa promover o adequado tratamento dos 

documentos da área meio, de acordo com a previsão contida no art. 10 do Decreto 

10.148/2019 e nas Resoluções do CONARQ.  

Manifestação da unidade: Em 26/07/2021, a Divisão de Prefeitura 

de Campus (DIPRE) apresentou a seguinte manifestação no SIPAC: 

Posicionamento: Concordo parcialmente 

“Inicialmente, esclarece-se que, com a aprovação do Regimento 

Interno da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos 

(CPAD) pelo Conselho Universitário da Universidade Federal de 

São João del-Rei (Consu/UFSJ), conforme Parecer 039/2021/Consu, 

resultando na Resolução nº 015, de 05 de julho de 2021, o grupo 

deverá sofrer alterações para atender aos incisos IV a VIII do Art. 5º 

e ao Art. 14 da Resolução supracitada. Em decorrência de tal fato, 

demanda-se tempo para ambientação dos novos membros, bem 

como para o término da atual atividade priorizada pela referida 

Comissão, quer seja mapeamento da aplicação de códigos de 

classificação de documentos pelas unidades organizacionais da 

UFSJ na protocolização de documentos avulsos e processos, com o 

objetivo de orientar quanto às adequações que viabilizem o tempo de 

guarda e eliminação corretos do acervo (em atendimento ao inciso II 

do art. 9º do Decreto nº 10.148, de 2 de dezembro de 2019), a 

implementação da tabela de Códigos e Temporalidade das atividades 

meio, instituída pelo Arquivo Nacional em 2020 (Portaria Conarq nº 

47, de 14 de fevereiro de 2020), e a revisão dos descritores para criar 

interface mais amigável e intuitiva para os usuários no Sistema 

Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (Sipac), com 

previsão para 20/10/2021. Cabe observar ainda que, em contraponto 

à descrição do item 1: Acúmulo de Processos no Arquivo 

Permanente Aguardando Avaliação da Comissão Permanente para 

(Destinação Final), onde consta “nesse sentido, devido ao elevado 

número de processos acondicionados no Arquivo e, que já se 

encontram classificados para análise de destinação final, e que 

haverá eliminação de parte desse quantitativo, faz-se necessário a 

priorização das atividades de avaliação pela CPAD de forma a 

realizar o devido tratamento, de acordo com os critérios aplicáveis à 

matéria, gerando liberação de espaço, racionalização e eficiência dos 

procedimentos”, a Resolução do Conselho Nacional de Arquivos 

(Conarq) nº 40, de 9 de dezembro de 2014, em seu Art. 1º, com 

redação dada pela Resolução nº 44 deste mesmo órgão, de 14 de 

fevereiro de 2020, versa que “A eliminação de documentos digitais e 

não digitais no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do SINAR 

ocorrerá depois de concluído o processo de avaliação e seleção 

conduzido pelas respectivas Comissões Permanentes de Avaliação 

de Documentos - CPAD e será efetivada quando cumpridos os 

procedimentos estabelecidos nesta Resolução”, condição reforçada 

no §1º do Art. 2º “A eliminação de documentos fica condicionada à 

análise, avaliação e seleção pela CPAD dos arquivos produzidos e 

acumulados pelo órgão ou entidade no seu âmbito de atuação, tendo 

em vista a identificação daqueles destituídos de valor, de acordo 

com a tabela de temporalidade e destinação de documentos e à 

aprovação do titular do órgão ou entidade produtor ou acumulador 

do arquivo (Redação dada pela Resolução nº 44, de 14 de fevereiro 

de 2020)”. 

 

Providências: 

“Desta forma, para cada extrato temporal, definiu-se o prazo de 8 

(oito) meses para avaliação, seleção e eliminação dos processos 

atualmente constantes no Arquivo do Setor de Apoio Logístico 

(Salog). Desta forma: Etapa 1: processos constantes no 

Arquivo/Salog com prazo de destinação final entre 2005 e 2009: - 

01/11/2021 a 30/04/2022: prazo para análise e seleção dos 

processos; - 01/05/2022 a 30/06/2022: prazo para elaboração e 

publicação da listagem de eliminação de documentos, edital de 

ciência de eliminação de documentos e termo de eliminação de 

documentos. Etapa 2: processos constantes no Arquivo/Salog com 

prazo de destinação final entre 2010 e 2014: - 01/07/2022 a 

31/12/2022: prazo para análise e seleção dos processos; - 01/01/2023 

a 28/02/2023: prazo para elaboração e publicação da listagem de 

eliminação de documentos, edital de ciência de eliminação de 

documentos e termo de eliminação de documentos. Etapa 3: 

processos constantes no Arquivo/Salog com prazo de destinação 

final entre 2015 e 2019: - 01/03/2023 a 31/08/2023: prazo para 

análise e seleção dos processos ; - 01/09/2023 a 31/10/2023: prazo 

para elaboração e publicação da listagem de eliminação de 

documentos, edital de ciência de eliminação de documentos e termo 
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de eliminação de documentos. Etapa 4: processos constantes no 

Arquivo/Salog com prazo de destinação final entre 2020 e 2023: - 

01/11/2023 a 30/04/2024: prazo para análise e seleção dos 

processos; - 01/05/2024 a 30/06/2024: prazo para elaboração e 

publicação da listagem de eliminação de documentos, edital de 

ciência de eliminação de documentos e termo de eliminação de 

documentos. Oportunamente, elucida-se que o prazo de dois meses 

para elaboração e publicação da listagem de eliminação de 

documentos, edital de ciência de eliminação de documentos e termo 

de eliminação de documentos pauta-se na Resolução Conarq nº 5, de 

30 de setembro 1996, que em seu art. 2º dispõe que “os editais para 

eliminação de documentos deverão consignar um prazo de 30 a 45 

dias para possíveis manifestações ou, quando for o caso, possibilitar 

às partes interessadas requererem, a suas expensas, o 

desentranhamento de documentos ou cópias de peças de processos”. 

* Prazo estimado: 30/06/2024 

 

Análise da AUDIT: PRORROGADA em 18/08/2021 - 

Considerando a manifestação da unidade, informando que 

estabeleceu um prazo de 8 (oito) meses para avaliação dos 

documentos referentes a cada extrato temporal de 5 (cinco) anos, 

contemplando os processos períodos de 2005 a 2019, a AUDIT 

prorroga o prazo de atendimento até 30/06/2024 para a 

implementação final das providências. Contudo, cabe informar que a 

auditoria fará acompanhamentos periódicos com o intuito de avaliar 

o grau de implementação da referida recomendação pela unidade. 

RECOMENDAÇÃO Nº 1.2 - Recomenda-se que, a partir dessa primeira fase de 

atuação da Comissão referente ao tratamento desses processos, seja estabelecida 

como rotina a realização dos trabalhos anualmente, mitigando a ocorrência de 

acúmulo de processos e, a consequente falta de espaço físico hoje existente. 

 

Manifestação da unidade: Em 26/07/2021, a Divisão de Prefeitura 

de Campus (DIPRE) apresentou a seguinte manifestação no SIPAC: 

Providências: 

“ATIVIDADE ANUAL A PARTIR DO EXERCÍCIO 2024 De 

acordo e para atendimento dos seguintes normativos: - Decreto nº 

10.148, de 2 de dezembro de 2019; - Resolução Conarq nº 40, de 9 

de dezembro de 2014, alterada pela Resolução Conarq nº 44, de 14 

de fevereiro de 2020; - Resolução Consu/UFSJ nº 015, de 05 de 

julho de 2021; Propõe-se o estabelecimento do seguinte cronograma 

anual, a partir do exercício 2024: - Novembro/xxxx: análise e 

seleção dos processos constantes no Arquivo/Salog, com prazo para 

destinação final até o ano xxxx; - Dezembro/xxxx e janeiro/xxxx+1: 

elaboração da listagem de eliminação de documentos, edital de 

ciência de eliminação de documentos e termo de eliminação de 

documentos dos processos constantes no Arquivo/Salog, com prazo 

para destinação final até o ano xxxx”. 

 

Análise da AUDIT: ATENDIDA em 18/08/2021- Considerando a 

manifestação da unidade, informando que acatará a recomendação 

com o estabelecimento de rotina anual, utilizando cronograma 

previamente definido para as fases de avaliação dos documentos, 

entende-se que a recomendação foi atendida pela unidade. 

RECOMENDAÇÃO Nº 1.3 - Sugere-se que seja reformulada a consulta 

apresentada pelo servidor do Arquivo quanto a aplicação da Portaria nº 47/2020, 

com inserção da fundamentação necessária para o caso e, que a mesma seja 

encaminhada via Ofício, assinado pela representante da CPAD, dirigida à área 

técnica e orientativa competente do Arquivo Nacional, de forma a embasar os 

procedimentos a ser adotados por essa comissão nos processos de avaliação para 

destinação final. 

Manifestação da unidade: Em 26/07/2021, a Divisão de Prefeitura 

de Campus (DIPRE) apresentou a seguinte manifestação no SIPAC: 

Posicionamento: Discordo 

“A Equipe de Gestão de Documentos da Coordenação-Geral de 

Gestão de Documentos do Arquivo Nacional, órgão do Ministério da 

Justiça e Segurança Pública, disponibilizou, em março de 2020, o 

terceiro item da “Série: Recomendações para gestão de documentos 

nos órgãos e entidades do Poder Executivo federal”, denominado 

“Recomendações para elaboração da listagem de eliminação de 

documentos arquivísticos pelos órgãos e entidades do Poder 

Executivo federal”, o qual orienta sobre a elaboração de Lista de 

Eliminação de Documentos (LED) a partir da Portaria nº 47, de 14 

de fevereiro de 2020. Conforme evidenciado nos trechos 

“2.CONTEXTUALIZAÇÃO" e "4. COMO UTILIZAR A TABELA 

DE EQUIVALÊNCIA" do referido documento, a Cpad/UFSJ deverá 

proceder a equivalência dos códigos e, quando necessário, a 

reclassificação dos processos, observando os novos Códigos de 

Classificação de Documentos (CCD) e prazos de guarda definidos 

pela Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos (TTDD) 

de 2020”. 

 

Análise da AUDIT: CANCELADA em 18/08/2021- Tendo em 

vista a nova informação trazida pela unidade no que concerne à 

Portaria 47/2021, anexando publicação de orientações do CONARQ, 

considera-se que a questão apresentada pelo 

Arquivo/SALOG/DIPRE e retratada no relatório de auditoria não 

possui aplicabilidade. Dessa forma, a referida recomendação foi 

cancelada. 
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RECOMENDAÇÃO Nº 1.4- Sugere-se que seja realizado o acompanhamento 

do resultado dos trabalhos das Comissões de Permanente de Avaliação de 

Documentos (CPAD) nomeadas com essa finalidade, dando suporte a eventuais 

intercorrências nesse processo e, evitando-se o acúmulo de processos gerado pela 

não efetividade dos trabalhos realizados pelas comissões anteriores, aplicadas as 

devidas responsabilizações, caso necessário. 

 

Manifestação da unidade: Em 25/01/2022, o Gabinete da Reitoria, 

apresentou a seguinte manifestação no sistema SIPAC: 

“A CPAD tem reuniões mensais com o gabinete da reitoria para 

atualização, alinhamento e acompanhamento”. 

 

Análise da AUDIT: ATENDIDA em 15/02/2022 - Tendo em vista 

a manifestação da unidade, informando que foi estabelecido fluxo de 

acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão 

Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD), com a realização 

de reuniões mensais com o Gabinete da Reitoria, a AUDIT 

considera que a recomendação foi atendida. 

ITEM 2- AUSÊNCIA DE NORMATIZAÇÃO INTERNA PARA O 

PROCESSO DE GESTÃO DOCUMENTAL NA UFSJ 

Após a execução dos exames, verificou-se a ausência de normas internas 

estabelecidas na UFSJ para o processo de Gestão Documental, além disso, a 

Universidade não possui Plano de Gestão Documental. 

A unidade citou a Ordem de Serviço nº 003/2014 que institui o Sistema Integrado 

de Gestão (SIG) na UFSJ e, define em seu artigo 3º a implantação do módulo 

“Protocolo”, a partir de 30/01/2014, com o objetivo de promover os fluxos de 

documentos e processos e instituir a comunicação interna eletrônica.  

Outro ponto a ser considerado também é que a abertura de processos, que antes 

era realizada somente na unidade Arquivo Permanente e pelas unidades de 

Protocolo, conforme previsto no art. 6º da O.S nº 03/2014, foi descentralizada 

para os usuários das demais unidades organizacionais.  

Diante do exposto e considerando possíveis de erros de aplicação e de 

interpretação, faz-se necessário a instituição de procedimentos padronizados para 

que os cadastros realizados pelos diversos usuários estejam compatíveis com as 

normas de classificação de documentos e as tabelas de atividades. A realização de 

capacitações/treinamentos, disponibilização de manuais ou cartilhas também deve 

se considerada. 

RECOMENDAÇÃO Nº 2.1- Recomenda-se que a unidade auditada, em 

conjunto com a CPAD, estabeleça um plano de Gestão Documental para 

aplicação no âmbito da UFSJ, assim como institua normatização interna, 

detalhando procedimentos diversos para a gestão dos documentos/processos, 

padronização para abertura de processos, classificação de documentos de acordo 

com as atividades , normas para guarda, recolhimento e avaliação de documentos, 

contemplando tanto os processos físicos quanto os processos eletrônicos e, 

considerando os requisitos da Lei de Acesso à Informação (LAI) e as normas 

arquivísticas aplicáveis ao contexto de uma Instituição Federal de Ensino 

Superior (IFES). 

Manifestação da unidade: Em 12/08/2021, a Divisão de Prefeitura 

de Campus (DIPRE) apresentou a seguinte manifestação no SIPAC: 

Posicionamento: Concordo 

 

“Entende-se que a criação de uma Política de Gestão Documental e 

Arquivística, por sua amplitude e relevância, deva ser previamente 

estruturada em aspectos essenciais, como a formação de equipe 

multidisciplinar capacitada e alinhada com as especificidades das 

várias unidades organizacionais, formalmente designada para este 

fim. Por esta razão, foi encaminhado ao Gabinete da Reitoria o 

Memorando Eletrônico 109/2021/Proad, sugerindo que seja 

nomeada uma comissão temporária para o desenvolvimento de tal 

atividade, com todo o suporte necessário fornecido pela equipe do 

Arquivo/Salog”. 

 

Prazo estimado: 31/12/2022 

 

Análise da AUDIT: PRORROGADA em 18/08/2021 - 

Considerando a manifestação da unidade, informando que iniciou as 

providências, solicitando nomeação de comissão multidisciplinar, 

através do Memo nº109/2021-PROAD, com a finalidade de criar 

uma política de gestão documental na UFSJ,  a AUDIT prorroga o 

prazo de atendimento até 31/12/2022. Contudo, cabe informar que a 

auditoria fará acompanhamentos periódicos com o intuito de avaliar 

o grau de implementação da referida recomendação pela unidade. 

RECOMENDAÇÃO Nº 2.2- Recomenda-se que no processo de revisão da 

Ordem de Serviço nº 003/2014, em atendimento às disposição do Decreto 

10.139/2019, sejam consultados os responsáveis pelo Arquivo e pela CPAD, de 

forma a garantir maior alinhamento entre a nova norma revisada e os 

procedimentos necessários para operacionalização da gestão documental por 

meio do módulo Protocolo do sistema SIPAC. 

Manifestação da unidade:  Em 25/01/2022, o Gabinete da Reitoria, 

apresentou a seguinte manifestação no sistema SIPAC: 

“As ordens de serviço da UFSJ foram revogadas e convertidas em 

portarias ou resoluções de acordo com o Decreto 10.139. A 

comissão de gestão de documentos está gerando uma resolução com 

prazo de execução em maio de 2022 para submissão ao conselho 

universitário.” 

 

Análise da AUDIT: PRORROGADA em 15/02/2021 -

Considerando a manifestação da unidade, informando que a 

Comissão de Gestão de Documentos está elaborando proposta de 

resolução a ser apresentada ao Conselho Universitário (CONSU) até 

maio de 2022, a AUDIT prorroga o prazo de atendimento para que a 

unidade possa comprovar a implementação da recomendação. 

RECOMENDAÇÃO Nº 2.3- Recomenda-se que a unidade auditada promova, 

em conjunto com a Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

(PROGP), ação de treinamento/capacitação destinada aos servidores da área e  

aos usuários das demais unidades organizacionais, preferencialmente na 

modalidade on-line, verificando a possibilidade de disponibilização das vídeo-

aulas e/ou apostilas/apresentações, realizando divulgação adequada de modo a 

alcançar a todos os demandantes destes serviços. 

Manifestação da unidade: Em 12/08/2021, a Divisão de Prefeitura 

de Campus (DIPRE) apresentou a seguinte manifestação no SIPAC: 

Posicionamento: Concordo  

 

“A partir da normatização criada pela comissão de que trata a 

recomendação 2.1, a equipe do Arquivo/Salog poderá agir na 

disseminação da Política de Gestão Documental e Arquivística da 

UFSJ por meio da oferta de cursos e disponibilização de materiais 

informativos”. 

Prazo estimado: 31/12/2023 

 

Análise da AUDIT: PRORROGADA em 18/08/2021 - 

Considerando a manifestação da unidade, informando que, a partir 

da criação das normas relativas à gestão documental e arquivística, a 

equipe do Arquivo/Salog poderá atuar nas capacitações destinadas 

aos servidores da UFSJ,  a AUDIT prorroga o prazo de atendimento 

até 30/06/2023, de forma que haja tempo hábil para preparação e  

seleção dos temas relevantes a serem transmitidos aos demais 

usuários. Contudo, cabe informar que a auditoria fará 

acompanhamentos periódicos com o intuito de avaliar o grau de 

implementação da referida recomendação pela unidade. 
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ITEM 3- NECESSIDADE DE APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO 

ARQUIVO PERMANENTE  

Conforme evidenciado ao longo desse trabalho de auditoria, observou-se  que há 

necessidade de aprimoramento da estrutura do Arquivo Permanente, 

especialmente, quanto dois pontos considerados mais críticos, a saber:  

- Lotação de profissional no cargo de arquivista, para exercício das funções e 

atividades inerentes ao cargo, de forma a auxiliar, coordenar e orientar os 

procedimentos relativos a Gestão Documental, uma vez que, atualmente, a UFSJ 

necessita de criação de normas internas, maior padronização, tratamento e 

avaliação de documentos, capacitação da equipe do Arquivo e dos usuários das 

diversas unidades organizacionais. A única servidora nesse cargo exerce suas 

atividades na Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PROGP), 

estando responsável pelos trabalhos do Assentamento Funcional Digital (AFD) e 

também compõe a Comissão de Avaliação de Documentos (CPAD). Sendo esse 

ponto detalhado no item “Estrutura de Recursos Humanos do Arquivo 

Permanente”. 

- Espaço físico adequado de forma a receber os processos e documentos da área 

meio, uma vez que atual sala em que funciona o Arquivo não comporta mais 

processos, conforme detalhado no tópico “Instalação do Arquivo Permanente”. 

RECOMENDAÇÃO Nº 3.1 - Recomenda-se que a PROGP adote as medidas 

necessárias de forma que a servidora possa concluir, o mais breve possível, os 

seus trabalhos de coordenação e orientação do AFD, deixando a cargo da equipe 

responsável a operacionalização das rotinas nesse módulo, considerando em sua 

avaliação que a remoção pleiteada pelo SALOG/DIPRE pode contribuir para a 

reestruturação do Arquivo Permanente, e consequentemente, uma adequada 

gestão documental na UFSJ, garantindo racionalização, eficiência, eficácia e 

transparência. 

Manifestação da unidade: Em agosto de 2022, a Pró-Reitoria de 

Gestão de Desenvolvimento de Pessoas (PROGP) apresentou as 

seguintes  manifestações no SIPAC: 

 

“Orientação e treinamento sobre o AFD às equipes da PROGP na 

operacionalização das rotinas nesse módulo dos documentos 

produzidos pelas unidades, com descentralização das atividades, 

sendo cada unidade responsável pela digitalização e upload. Quanto 

ao legado assim que liberado o retorno presencial vamos preparar o 

cronograma para concluir a demanda”. 

 

“De ordem e em atendimento ao interesse do expediente 

administrativo, a servidora Miriane da Conceição Fiuza, arquivista 

da UFSJ, foi convocada para atendimento exclusivo às necessidades 

do Setor de Arquivo da UFSJ. Portanto, a servidora foi removida 

para o Setor de Apoio Logístico para atendimento exclusivo ao 

Serviço de Arquivo e comissões relacionadas, por tempo 

indeterminado, conforme solicitação contida no Memorando 

Eletrônico 121/2021 - GABIN. Sendo assim, a PROGP efetivou a 

alteração de lotação da servidora no dia 06/08/2021, conforme 

Memorando Eletrônico 297/2021 - PROGP. Ressaltamos que não foi 

possível a conclusão pela servidora do trabalho relativo ao legado do 

AFD, que depende do retorno presencial para execução das 

atividades. Sendo assim, a PROGP ainda necessita do auxílio da 

servidora para conclusão da demanda”. 

 

Análise da AUDIT: ATENDIDA em  10/08/2021 - Tendo em vista 

a manifestação da unidade, informando que a servidora no cargo de 

Arquivista foi lotada no SALOG/DIPRE/PROAD a partir de agosto 

de 2022, a AUDIT considera que a referida recomendação foi 

atendida. 

RECOMENDAÇÃO Nº 3.2 - Sugere-se que a Gestão Superior avalie a 

conveniência e oportunidade, de realizar reforma da sala 2.30 (antigo Laboratório 

de Hidráulica), fornecendo os recursos necessários, conforme proposto pela 

Divisão de Prefeitura de Campus (DIPRE), de forma que o Arquivo Permanente 

possa contar também com o novo local para comportar os arquivos produzidos 

pela atividade-meio e, possibilitando a realização de futuros estudos no sentido 

que esse espaço possa atender às necessidades dos demais arquivos da UFSJ e/ou 

atividades administrativas julgadas relevantes. 

Manifestação da unidade: Em 24/01/2022, a PROAD apresentou a 

seguinte manifestação no SIPAC: 

“Com a disponibilização da sala 2.30 (antigo Laboratório de 

Hidráulica) para o Setor de Arquivo, foi feita uma visita técnica pelo 

engenheiro civil da UFSJ em que foi constatada a necessidade de 

reforma do piso. A sala possui abaixo do piso, um espaço em que era 

armazenada água para o antigo laboratório. Com isso, o piso atual 

não suportaria o peso dos móveis e dos arquivos a serem alocados na 

referida sala. Também foi verificada a necessidade de retirada de 

uma estrutura antiga existente no espaço, utilizada pelo antigo 

laboratório. Diante da análise técnica pela DPROB, está em trâmite 

a assinatura de um aditivo de contrato para início da reforma no mês 

de fevereiro/2022”. 

 

Análise da AUDIT: PRORROGADA em 11/02/2022 - 

Considerando a manifestação da unidade, informando que foi 

realizado estudo técnico pela Divisão de Projetos e Obras (DPROB) 

com  previsão de início de reforma da sala 2.30, em fevereiro de 

2022, para atendimento das necessidades do Arquivo 

Permanente/SALOG/DIPRE, a AUDIT prorroga o prazo de 

atendimento de forma que haja tempo hábil para que a PROAD 

possa comprovar a adoção das medidas pretendidas. 

Total de Recomendações: 09   (*sendo  01 Cancelada)  

Situação => ATENDIDAS: 03  CANCELADA: 01  EM MONITORAMENTO:05=>PRORROGADAS:05  REGISTRADAS: 0   REITERADAS:0 

 

Relatório Nº. 02/2021 - AUDITORIA COM TEMA “TRANSPARÊNCIA” 

Constatações/Recomendações Informação sobre a implementação das recomendações 

ITEM 1- VERIFICAÇÃO DA PÁGINA ACESSO À INFORMAÇÃO 

Após análise detalhada da página de Transparência da UFSJ, foi verificado 

que para ter acesso às informações é necessário  ter um conhecimento 

aprofundado da estrutura da Universidade, pois as informações se 

encontram publicadas em links que dão acessso às páginas das diversas 

áreas/unidades administrativas. Observou-se que UFSJ realiza publicidade 

dos seus atos, contudo, muitos desses conteúdos encontram-se espalhados 

em subpáginas de seu site, devendo ser realizada uma revisão geral de 

conteúdos com as seguintes finalidades: redução de informações 

replicadas, cita-se a título de exemplo, o conteúdo “Portal da 

Transparência”, publicado na página da Reitoria, sendo que esses mesmos 

dados já são publicados em  “Processos de Contas Anuais”, dentre outros 

casos de informações replicadas e/ou de conteúdo similar pelas diversas 

unidades; tornar o acesso aos conteúdos mais amigável, com inserção de 

ícones de forma a melhorar o aspecto gráfico da navegaçao dos dados; na 

indicação direta para acesso aos dados do Portal da Transparência do 

Governo Federal, aplicar filtros e disponibilizar passo a passo de 

facilitação aos dados pelos cidadãos, dentre outros citados no decorrer da 

avaliação dos 12 itens obrigatórios. 

Manifestação da unidade: Em 08/11/2021, o GABIN apresentou a 

seguinte informação no sistema SIPAC: 

“A página tem sido constantemente atualizada. Os itens do Portal da 

Transparência foram adicionados ao sitio da UFSJ”. 

 

Em 25/02/2022, a Unidade de Ouvidoria apresentou a seguinte 

manifestação no sistema SIPAC: 

Posicionamento: Concordo parcialmente 

Justificativa: A desatualização das informações no site da UFSJ referentes 

à Transparência Ativa é um passivo que não é novidade e já se arrasta por 

vários anos. A atual coordenação da Ouvidoria - unidade que também 

engloba os encargos do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) - 

nomeada em 2021 pela PORTARIA Nº 139, DE 15 DE ABRIL DE 2021, 

já realizou esse diagnóstico e tem ciência da demanda de reformulação das 

páginas de sua esfera de atuação. O Gabinete da Reitoria foi informado da 

necessidade de se discutir a competência sobre a gestão de algumas 

subpáginas do site da UFSJ, visto que a implementação da Lei de Acesso à 

Informação é um compromisso institucional e, por extensão, ao conjunto 

de seus servidores e não apenas de uma unidade. É sabido, também, sobre 
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RECOMENDAÇÃO Nº 1.1- Recomenda-se que a unidade responsável 

pela atualização da página da UFSJ, no prazo de 60 dias, realize um estudo 

das informações constantes do portal de “Acesso à Informação” de acordo 

com os requisitos da Lei n° 12.527/2011 e do Decreto 7.724/2012, assim 

como se fundamente nos pontos apresentados neste diagnóstico realizado 

pela Auditoria Interna (AUDIT), promovendo a adequação das 

informações disponibilizadas em atendimento à Transparência Ativa, no 

que concerne a atualização dos dados, pertinência das informações, 

facilitação do acesso para os links disponibilizados, utilização de 

linguagem cidadã e de melhoria do aspecto gráfico de sua página, dentre 

outros aspectos julgados relevantes. 

a impossibilidade da Ouvidoria/SIC assumir o compromisso de realizar 

todas as adequações necessárias em curto prazo. É importante mencionar 

que a nossa equipe conta apenas com um servidor (o Ouvidor-Geral) e, 

segundo a Reitoria, não há previsão de reforço de pessoal para a 

Ouvidoria-UFSJ. Portanto, todas as ações precisam ser pensadas a médio e 

longo prazo. 

 

Providências: A desatualização das informações no site da UFSJ referentes 

à Transparência Ativa é um passivo que não é novidade e já se arrasta por 

vários anos. A atual coordenação da Ouvidoria - unidade que também 

engloba os encargos do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) - 

nomeada em 2021 pela PORTARIA Nº 139, DE 15 DE ABRIL DE 2021, 

já realizou esse diagnóstico e tem ciência da demanda de reformulação das 

páginas de sua esfera de atuação. O Gabinete da Reitoria foi informado da 

necessidade de se discutir a competência sobre a gestão de algumas 

subpáginas do site da UFSJ, visto que a implementação da Lei de Acesso à 

Informação é um compromisso institucional e, por extensão, ao conjunto 

de seus servidores e não apenas de uma unidade. É sabido, também, sobre 

a impossibilidade da Ouvidoria/SIC assumir o compromisso de realizar 

todas as adequações necessárias em curto prazo. É importante mencionar 

que a nossa equipe conta apenas com um servidor (o Ouvidor-Geral) e, 

segundo a Reitoria, não há previsão de reforço de pessoal para a 

Ouvidoria-UFSJ. Portanto, todas as ações precisam ser pensadas a médio e 

longo prazo. O prazo para atendimento desta recomendação é até o final do 

primeiro semestre de 2022. O Núcleo de Tecnologia da Informação 

(NTINF) será notificado pela Ouvidoria para que seja ampliado o acesso à 

gestão das páginas que compõem o rol de competências do SIC-UFSJ. 

Adicionalmente, reuniões serão agendadas junto à Reitoria para a definição 

de responsáveis pela gestão das páginas de transparência ativa que podem 

ser descentralizadas, de forma a não causar sobrecargas de trabalho para a 

reduzidíssima equipe da Ouvidoria. (Prazo estimado: 30/06/2022) 

 

Análise da AUDIT: PRORROGADO em 15/03/2022- Tendo em vista a 

manifestação da Ouvidoria no sentido que as providências necessárias para 

fins de descentralização das subpáginas do “Portal da Transparência da 

UFSJ” demandarão um tempo maior de modo que as informações sejam 

atualizadas por cada uma das unidades responsáveis, após a definição de 

tal atribuição, prorroga-se o prazo de atendimento da referida 

recomendação até 30/06/2022. Dessa forma, a AUDIT realizará novo 

acompanhamento de forma que sejam comprovadas a adoção das 

providências pretendidas. 

RECOMENDAÇÃO Nº 1.2- De forma a atender a recomendação 

anterior, sugerimos consulta das páginas da Universidade Federal de 

Lavras (UFLA) e da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL), na busca 

de avaliar a aplicação de boas práticas adotadas em relação ao 

cumprimento das informações disponibilizadas no “Acesso à Informação” 

considerando que, atualmente, essas IFES apresentam cumprimento dos 49 

itens avaliados pela Controladoria-Geral da União (CGU) por meio do 

Sistema de Transparência Ativa (STA). 

Manifestação da unidade: Em 25/01/2022, o GABIN apresentou a 

seguinte informação no sistema SIPAC: 

“Os itens solicitados foram adicionados ao site da UFSJ na pagina 

principal.  A ouvidoria estará fazendo as avaliações do sistema.” 

 

Em 25/02/2022, a Unidade de Ouvidoria apresentou a seguinte 

manifestação no sistema SIPAC: 

Posicionamento: Concordo parcialmente 

Justificativa: A atual coordenação da Ouvidoria - unidade que também 

engloba os encargos do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) - 

nomeada em 2021 pela PORTARIA Nº 139, DE 15 DE ABRIL DE 2021, 

recebeu o Sistema de Transparência Ativa (STA) em completo 

descumprimento. Ou seja, a UFSJ não cumpria nenhum dos 49 itens. Em 

2021 realizamos o primeiro preenchimento do STA sob nossa 

responsabilidade e, com algumas modificações pontuais no site da UFSJ, 

saímos do 0 (zero) para o cumprimento integral de 18 (dezoito) itens e o 

cumprimento parcial de 6 (seis). Ainda estamos distantes do ideal, mas 

alguns passos já foram dados. 

Providências: A atual coordenação da Ouvidoria - unidade que também 

engloba os encargos do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) - 

nomeada em 2021 pela PORTARIA Nº 139, DE 15 DE ABRIL DE 2021, 

recebeu o Sistema de Transparência Ativa (STA) em completo 

descumprimento. Ou seja, a UFSJ não cumpria nenhum dos 49 itens. Em 

2021 realizamos o primeiro preenchimento do STA sob nossa 

responsabilidade e, com algumas modificações pontuais no site da UFSJ, 

saímos do 0 (zero) para o cumprimento integral de 18 (dezoito) itens e o 

cumprimento parcial de 6 (seis). Ainda estamos distantes do ideal, mas 

alguns passos já foram dados. Quanto à sugestão de consulta aos websites 

da Universidade Federal de Lavras (UFLA) e da Universidade Federal de 

Alfenas (UNIFAL), não possuímos nenhuma objeção quanto a isso. Todas 

as boas práticas e experiências podem ser levadas em consideração. (Prazo 

estimado: 30/06/2022) 

 

Análise da AUDIT:  PRORROGADO em 15/03/2022- Tendo em vista a 

manifestação da Ouvidoria, esclarecendo que realizou em algumas 

modificações no site da UFSJ, em 2021, obtendo o cumprimento integral 

de 18 (dezoito) itens e o cumprimento parcial de 6 (seis) itens no sistema 
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STA da CGU e, que serão adotadas medidas para fins de melhoria do 

índice apresentado pela UFSJ em relação aos requisitos de Transparência 

avaliados pela CGU, prorroga-se o prazo de atendimento da referida 

recomendação até 30/06/2022. Dessa forma, a AUDIT realizará novo 

acompanhamento de forma que sejam comprovadas a adoção das 

providências pretendidas. 

ITEM 2- SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA ATIVA (STA)- PAINEL 

DE MONITORAMENTO DA LAI PELA CGU 

Em consulta à listagem fornecida no anexo do Of. 691/2020, com dados do 

sistema atualizados até 16/10/2020, a UFSJ ocupava a posição 284 dentre o 

total de 305 órgãos federais e apresentava a pontuação zero quanto ao 

cumprimento dos 49 quesitos avaliados, sendo que sete IFES também 

apresentavam-se na mesma condição.Observa-se ainda que 02 (duas) IFES 

mineiras ocupavam as duas primeiras colocações no ranking apresentado, 

sendo a Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) e a Universidade 

Federal de Alfenas (UNIFAL), com pontuação 48 e 47, respectivamente. 

Outra situação a se destacar é o caso da Universidade Federal de Lavras 

(UFLA), que  ocupava a 136 posição na ocasião da listagem fornecida e, 

atualmente encontra-se e 1º lugar quanto ao cumprimento dos itens da 

Transparência Ativa, de acordo com comunicação realizada na palestra do 

TCU durante o 53º Fonaitec 

RECOMENDAÇÃO Nº 2.1- Recomenda-se que a unidade de Ouvidoria 

realize atualização das informações preenchidas para atendimento da 

Transparência Ativa da UFSJ no sistema STA/CGU, após finalizado o 

processo de revisão e atualização da página de “Acesso a Informação” 

proposta na recomendação 1.1 desse relatório e, observados 

detalhadamente os pontos apresentados no Of. Circular nº 77/2020-CGU 

que regulamenta a matéria. 

Manifestação da unidade: Em 31/01/2022, o GABIN apresentou a 

seguinte informação no sistema SIPAC: 

“Encaminhar essa demanda para atendimento da ouvidoria” 

Em 25/02/2022, a Unidade de Ouvidoria apresentou a seguinte 

manifestação no sistema SIPAC: 

Posicionamento: Concordo parcialmente 

Justificativa: Conforme resposta à recomendação anterior, a atual 

coordenação da Ouvidoria recebeu o Sistema de Transparência Ativa 

(STA) em completo descumprimento. Ou seja, a UFSJ não cumpria 

nenhum dos 49 itens. Em 2021 realizamos o primeiro preenchimento do 

STA sob nossa responsabilidade e, com algumas modificações pontuais no 

site da UFSJ, saímos do 0 (zero) para o cumprimento integral de 18 

(dezoito) itens e o cumprimento parcial de 6 (seis). O status atual é 

decorrente da atuação da Ouvidoria/SIC durante o último preenchimento 

(2021), o que nos leva a acreditar que a data de consulta mencionada na 

recomendação (05/07/2020) está incorreta - por imprecisão ou erro de 

digitação, visto que no ano de 2020 ainda perdurava a situação de 

descumprimento total do STA por parte da UFSJ. 

Providências: Conforme resposta à recomendação anterior, a atual 

coordenação da Ouvidoria recebeu o Sistema de Transparência Ativa 

(STA) em completo descumprimento. Ou seja, a UFSJ não cumpria 

nenhum dos 49 itens. Em 2021 realizamos o primeiro preenchimento do 

STA sob nossa responsabilidade e, com algumas modificações pontuais no 

site da UFSJ, saímos do 0 (zero) para o cumprimento integral de 18 

(dezoito) itens e o cumprimento parcial de 6 (seis). O status atual é 

decorrente da atuação da Ouvidoria/SIC durante o último preenchimento 

(2021), o que nos leva a acreditar que a data de consulta mencionada na 

recomendação (05/07/2020) está incorreta - por imprecisão ou erro de 

digitação, visto que no ano de 2020 ainda perdurava a situação de 

descumprimento total do STA por parte da UFSJ. Para atendimento à 

recomendação, a partir do próximo preenchimento, a Ouvidoria/SIC 

emitirá memorandos para a gestão da UFSJ notificando sobre a 

necessidade de adequação ou implementações de recursos ao site para o 

pleno cumprimento dos itens do STA. (Prazo estimado: 30/06/2022) 

 

Análise da AUDIT: PRORROGADO em 15/03/2022- Tendo em vista a 

manifestação da Ouvidoria, esclarecendo que realizou em algumas 

modificações pontuais no site da UFSJ, em 2021, obtendo o cumprimento 

integral de 18 (dezoito) itens e o cumprimento parcial de 6 (seis) itens no 

sistema STA da CGU e, que serão adotadas as medidas necessárias por 

ocasião do novo preenchimento das informações no sistema da CGU, tais 

como a emissão de Memorandos de notificação à gestão, prorroga-se o 

prazo de atendimento da referida recomendação até 30/06/2022. Dessa 

forma, a AUDIT realizará novo acompanhamento de forma que sejam 

comprovadas a adoção das providências pretendidas. 

 

RECOMENDAÇÃO Nº 2.2- Recomenda-se que a Autoridade de 

Monitoramento da LAI na UFSJ utilize os dados fornecidos pelo Painel de 

Monitoramento/CGU em seus diagnósticos e realize alertas à Gestão, 

sempre que possível, para os casos que necessitem de aprimoramentos e 

correções para atendimento dos requisitos da Transparência Ativa, de 

acordo com as atribuições previstas nos art. 40 da LAI e 67 do Decreto 

7.724/2012. 

Manifestação da unidade: Em 25/01/2022, o GABIN apresentou a 

seguinte informação no sistema SIPAC: 

“A ouvidoria ja foi informada para tomada de providencias” 

Em 25/02/2022, a Unidade de Ouvidoria apresentou a seguinte 

manifestação no sistema SIPAC: 

Posicionamento: Discordo 

Justificativa: No âmbito da UFSJ, os encargos de Ouvidor, gestor do SIC e 

Autoridade de Monitoramento de Implementação da Lei de Acesso à 

Informação (LAI) atualmente recaem sobre um só servidor. A Autoridade 

de Monitoramento, prevista na LAI, no art. 40, é a responsável por 

verificar o cumprimento da referida lei na instituição. Conforme o Art. 67 

do Decreto n° 7.724/2012, "o dirigente máximo de cada órgão ou entidade 

designará autoridade que lhe seja diretamente subordinada para exercer as 

seguintes atribuições: I - assegurar o cumprimento das normas relativas ao 

acesso à informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos da Lei nº 

12.527, de 2011; II - avaliar e monitorar a implementação do disposto 

neste Decreto e apresentar ao dirigente máximo de cada órgão ou entidade 

relatório anual sobre o seu cumprimento, encaminhando-o à Controladoria-

Geral da União; III - recomendar medidas para aperfeiçoar as normas e 

procedimentos necessários à implementação deste Decreto;" Portanto, há 

um conflito na acumulação do encargo de Autoridade de Monitoramento 

pelo Gestor do SIC. A descentralização é imprescindível para que a 

atribuição de monitorar seja empreendida com a independência e a eficácia 

necessárias. Sugerimos que a unidade de Auditoria Interna recomende à 

alta gestão da UFSJ a separação desses encargos para o efetivo 

cumprimento da LAI.  
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Análise da AUDIT: PRORROGADO em 15/03/2022- Considerando 

manifestação da Ouvidoria, apresentando ressalva no sentido de que é 

atribuída ao Ouvidor a função de Autoridade de Monitoramento da LAI, 

além desse servidor ser responsável pela atualização dos dados no sistema 

STA da CGU referente à avaliação dos requisitos de Transparência, a 

AUDIT reforça o entendimento que a gestão deve buscar realizar a 

segregação das citadas funções, assim que for possível dada a situação de 

recursos humanos escassos enfrentada pela UFSJ. Dessa forma, a AUDIT 

prorroga o prazo de atendimento da recomendação, até 30/06/2022, para 

que sejam comprovadas as medidas adotadas pela atual Autoridade de 

Monitoramento da LAI, considerando as demais informações apresentadas 

para o atendimento da recomendação 2.1 constante do referido relatório. 

ITEM 3 - PLANO DE DADOS ABERTOS 

Quanto ao Plano de Dados Abertos, verificou-se informação na página 

“Transparência” que a UFSJ tem elaborado, desde 2017, o seu Plano de 

Dados Abertos (PDA), documento norteador para a abertura dos dados 

produzidos pela instituição. Contudo, não consta publicação do PDA 

referente ao biênio 2021/2022. Nesse sentido, conforme informado 

anteriormente foi nomeada nova comissão de Dados Abertos, por meio da 

Portaria UFSJ nº 272, de 14/07/2021 para autuação no período de 

02/08/2021 a 01/11/2021.  

RECOMENDAÇÃO Nº 3.1 -  Recomenda-se que a Comissão nomeada 

pela Portaria nº 272/2021 adote as providências necessárias para 

elaboração, aprovação e publicação do Plano de Dados Abertos da UFSJ, 

promovendo a avaliação dos dados abertos divulgados no Portal da UFSJ, 

atualização dos dados, em conformidade com às disposições do Decreto nº 

8.776/2016, da LAI e das orientações da Controladoria-Geral da União 

atinentes à matéria. 

Manifestação da unidade: Em 25/01/2022, o GABIN apresentou a 

seguinte informação no sistema SIPAC: 

“Foram nomeados novos membros via portaria para composição da 

comissão de dados abertos através da Portaria 31 de 2022 em anexo. A 

orientações e recomendações devem ser passadas diretamente para a 

ouvidoria”. 

Em 25/02/2022, a Unidade de Ouvidoria apresentou a seguinte 

manifestação no sistema SIPAC: 

Posicionamento: Concordo parcialmente. 

Justificativa: Tal como informado na resposta à primeira recomendação, a 

equipe da Ouvidoria/SIC da UFSJ conta apenas com um servidor (o 

Ouvidor-Geral) e, segundo a Reitoria, não há previsão de reforço de 

pessoal para a unidade. Essa condição estrutural, agravada pela pandemia 

de COVID-19 que forçou a adoção do regime de trabalho remoto pela 

UFSJ durante todo o ano de 2021, levou à impossibilidade de execução da 

Portaria nº 272/2021. Visando a adequação deste item, a Ouvidoria sugeriu 

ao Gabinete da Reitoria a confecção de nova portaria para a execução dos 

trabalhos. Tal sugestão foi acatada, culminando na publicação da 

PORTARIA Nº 031, DE 21 DE JANEIRO DE 2022, que nomeou uma 

nova Comissão para a elaboração do PDA – Plano de Dados Abertos da 

Universidade Federal de São João del-Rei para o período 2022-2024. 

Providências: Tal como informado na resposta à primeira recomendação, a 

equipe da Ouvidoria/SIC da UFSJ conta apenas com um servidor (o 

Ouvidor-Geral) e, segundo a Reitoria, não há previsão de reforço de 

pessoal para a unidade. Essa condição estrutural, agravada pela pandemia 

de COVID-19 que forçou a adoção do regime de trabalho remoto pela 

UFSJ durante todo o ano de 2021, levou à impossibilidade de execução da 

Portaria nº 272/2021. Visando a adequação deste item, a Ouvidoria sugeriu 

ao Gabinete da Reitoria a confecção de nova portaria para a execução dos 

trabalhos. Tal sugestão foi acatada, culminando na publicação da 

PORTARIA Nº 031, DE 21 DE JANEIRO DE 2022, que nomeou uma 

nova Comissão para a elaboração do PDA - Plano de Dados Abertos da 

Universidade Federal de São João del-Rei para o período 2022-2024. A 

primeira reunião da nova comissão aconteceu em 15 de fevereiro de 2022, 

às 10h da manhã, via videoconferência. Acredita-se que o novo PDA deva 

ser aprovado até o final do primeiro semestre. 

Análise da AUDIT: PRORROGADO em 15/03/2022- Tendo em vista a 

manifestação da unidade, esclarecendo que em função da pandemia os 

trabalhos da comissão nomeada pela Portaria 272/2021 foram prejudicados 

e que foi nomeada nova comissão por meio da Portaria nº 31, de 

21/01/2022, com previsão de aprovação do PDA até o final do primeiro 

semestre, prorroga-se o prazo de atendimento da referida recomendação até 

30/06/2022. Dessa forma, a AUDIT realizará novo acompanhamento de 

forma que sejam comprovadas a adoção das providências pretendidas. 

ITEM 4- CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 

Analisada a Carta de Serviços da UFSJ publicada no menu “Serviços”, 

disponível no endereço https://ufsj.edu.br/carta_servicos/ , observou-se 

que, conforme situação identificada em relação ao item “Ações e 

Programas” da página “Acesso à Informação”, os links indicados levam a 

navegação dos conteúdos constantes nas páginas das Pró-Reitorias, 

dificultando a localização pelos usuários dos serviços e das informações 

necessárias e exigindo, em alguns casos, o conhecimento do 

funcionamento da Universidade para acessar tais conteúdos. Além disso, 

verificou-se que alguns dos links indicados não estão funcionando. 

RECOMENDAÇÃO Nº 4.1 -  Recomenda-se que seja instituída comissão 

com a finalidade de atualizar as informações referente à Carta de Serviços 

do Cidadão da UFSJ, em conformidade com às disposições do Decreto nº 

9.094/2017, das Leis nºs 13.460/2017 e 14.129/2021 e da legislação 

aplicável à matéria, com a proposição de novo documento, no prazo de 60 

dias, contendo informações claras e precisas em relação a cada serviço 

prestado, prazos de atendimento, procedimentos, canais de atendimento e 

mecanismos de avaliação dos serviços, dentre outras informações julgadas 

pertinentes. 

 

Manifestação da unidade: Em 25/01/2022, o GABIN apresentou a 

seguinte informação no sistema SIPAC: 

“A ouvidoria está em processo de atualização do sistema e avaliação da 

criação da carta de serviços da UFSJ. Eles poderão dar mais detalhes do 

cronograma”. 

Em 25/02/2022, a Unidade de Ouvidoria apresentou a seguinte 

manifestação no sistema SIPAC: 

Posicionamento: Concordo parcialmente. 

Justificativa: Conforme abordado anteriormente, a equipe da 

Ouvidoria/SIC da UFSJ conta apenas com um servidor (o Ouvidor-Geral) 

e, segundo a Reitoria, não há previsão de reforço de pessoal para a 

unidade. Isso faz com que as demandas de rotina (como o atendimento ao 

cidadão, o acolhimento de manifestações via FalaBR e o processo de 

obtenção de respostas junto às unidades) sempre concorram com as 

demandas de planejamento da unidade, num cenário de tempo escasso e 

recursos limitados. Portanto, a remodelação da Carta de Serviços da UFSJ, 

que também é um passivo herdado das antigas gestões da UFSJ, não foi 

possível até o momento. 

Providências: Conforme abordado anteriormente, a equipe da 

Ouvidoria/SIC da UFSJ conta apenas com um servidor (o Ouvidor-Geral) 

e, segundo a Reitoria, não há previsão de reforço de pessoal para a 

unidade. Isso faz com que as demandas de rotina (como o atendimento ao 

https://ufsj.edu.br/carta_servicos/
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cidadão, o acolhimento de manifestações via FalaBR, o processo de 

obtenção de respostas junto às unidades, entre outras tarefas) sempre 

concorram com as demandas de planejamento da unidade, num cenário de 

tempo escasso e recursos limitados. Portanto, a remodelação da Carta de 

Serviços da UFSJ, que também é um passivo herdado das antigas gestões 

da UFSJ, não foi possível até o momento. Em virtude das grandes 

demandas e desafios que se colocam no horizonte para a Ouvidoria-SIC da 

UFSJ, não é possível incluir a remodelação da Carta de Serviços como 

uma meta para o primeiro semestre deste ano. Estima-se que seja possível 

constituir uma comissão para essa finalidade e dar início aos trabalhos até 

o final do segundo semestre de 2022. 

Análise da AUDIT:  PRORROGADO em 15/03/2022- Tendo em vista a 

manifestação da unidade, esclarecendo que em função de haver somente 

um servidor lotado na Ouvidoria, atualmente, para o atendimento das 

diversas demandas não foi possível iniciar os trabalhos relacionados a 

elaboração da nova Carta de Serviços ao Cidadão/Usuário em 

conformidade com os parâmetros vigentes, prorroga-se o prazo de 

atendimento da referida recomendação até 30/12/2022. Dessa forma, a 

AUDIT realizará novo acompanhamento de forma que sejam comprovadas 

a adoção das providências pretendidas.  

Total de Recomendações: 6 => 06 Recomendações 

Situação => ATENDIDAS: 0    EM MONITORAMENTO:   06   => PRORROGADAS: 06   REGISTRADAS: 0     REITERADAS:0 

Relatório Nº. 03/2021 - AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS DA PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (PROAE) 

QUANTO À CONCESSÃO DE BOLSAS E AUXÍLIOS EMERGENCIAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA.  

 

Constatações/Recomendações Informação sobre a implementação das recomendações 

1-INFORMAÇÕES SOBRE PROCESSO DE CONCESSÃO DOS 

AUXÍLIOS EMERGENCIAIS (FLUXOS, CRITÉRIOS ADOTADOS) 

Informação: 

Consideradas as informações fornecidas pela unidade, assim como 

verificados os documentos comprobatórios apresentados e os elementos 

apontados para dar suporte às respostas, a AUDIT entende que a PROAE 

apresenta rotinas padronizadas, com fluxos definidos para cada modalidade 

de concessão de auxílio emergencial, dando transparência aos atos 

inerentes aos Editais em sua página eletrônica. Observou-se que existem 

critérios estabelecidos para seleção dos alunos beneficiários em cada uma 

das modalidades de auxílio, estando em consonância com os parâmetros do 

Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), destinado ao 

atendimento dos discentes de comprovada vulnerabilidade 

socioeconômica. Sendo assim, avalia-se que essa etapa do processo de 

concessão dos auxílios encontra-se formalizada de forma satisfatória. 

Manifestação da unidade:  A unidade registrou ciência da informação 

apresentada. 

2-AVALIAÇÃO DOS CONTROLES DA CONCESSÃO DOS 

AUXÍLIOS EMERGENCIAIS 

Informação: 

Consideradas as informações fornecidas pela unidade, assim como 

verificados os documentos comprobatórios apresentados e os elementos 

apontados para dar suporte às respostas, a AUDIT entende que o processo 

“concessão de auxílios emergenciais” possui controles adequados, porém 

aprimoráveis. Observou-se que, apesar de não haver um sistema 

informatizado próprio para o gerenciamento das concessões desses 

auxílios, a PROAE buscou se organizar, estabelecendo controles por meio 

de planilhas eletrônicas compartilhadas e utilizando a base de dados 

existentes nos sistemas da UFSJ em relação a comprovação das dados dos 

discentes, controles das contrapartidas exigidas nos editais. Contudo, a 

AUDIT detectou algumas inconsistências de natureza formal relatadas, no 

item 3 do relatório, para as quais foram apresentadas recomendações para 

mitigar as ocorrências. Sendo assim, a unidade deve ser atentar para as 

implementações das correções necessárias. 
 

Manifestação da unidade:  A unidade registrou ciência da informação 

apresentada. 

ITEM 1 - CRITÉRIOS PARA INSERÇÃO NO PROGRAMA 

AUXÍLIO 

Informação: 

Durante os exames realizados por esta Auditoria, no que tange a amostra 

selecionada para avaliação dos critérios estabelecidos para a concessão do 

Auxílio de Inclusão Digital, nas modalidades de Acesso à internet e de 

Aquisição de equipamento, verificou-se as seguintes situações em relação a 

comprovação dos pré-requisitos pelos estudantes, a saber: - 15 (quinze) 

alunos ingressaram pelo tipo de vaga AF-1 do SISU, ou seja, constava do 

sistema CONTAC informação sobre o tipo de vaga do estudante (AF1A, 

AF1A2, AF1B e AF1B2), comprovando que o estudante possui renda per 

capita familiar de até um salário mínimo e meio, após verificação pelo 

Serviço Social da PROAE ou por empresa contratada para a prestação do 

serviço com essa finalidade; - 2 (dois) alunos foram contemplados pelo 

Processo de Avaliação Socioeconômica - PASE; e - 1(um) aluno 

contemplado pelo “Auxílio Emergencial” da PROAE. Cabe informar que 

não houve necessidade de apresentar registro do CADÚNICO para os 

referidos casos, uma vez que os estudantes já estavam contemplados dentro 

Manifestação da unidade:  A unidade registrou ciência da informação 

apresentada. 
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dos critérios de renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. 

Considerando a manifestação apresentada pela unidade e a verificação da 

documentação comprobatória, entende-se que as concessões dos auxílios 

de Inclusão Digital da PROAE/UFSJ observaram os critérios estabelecidos 

pelo Decreto n° 7.234/2010, ao qual dispõe sobre o Programa Nacional de 

Assistência Estudantil- PNAES. 

ITEM 2 - Divergências encontradas na documentação apresentada no 

Edital nº 002-2020, modalidade - Auxílio Inclusão Digital - acesso à 

internet 
Após a conferência da documentação enviada pela Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis (PROAE), em resposta a Solicitação de Auditoria nº 

04-2021, verificou-se que o termo apresentado pela aluna de matrícula n° 

202550100 não correspondia ao termo de compromisso, anexo, ao Edital 

nº002-2020 - modalidade - Auxílio Inclusão Digital - acesso à internet 

RECOMENDAÇÃO Nº 2.1 - Recomenda-se que a PROAE solicite a 

citada estudante o envio do Termo de Compromisso, anexo ao Edital nº 

002-2020- modalidade acesso à internet, comprovando a regularização da 

situação a essa Auditoria. 

Manifestação da unidade: Em 19/01/2022, a unidade apresentou a 

seguinte manifestação, via sistema : “A estudante de matrícula n° 

202550100 atendeu à cobrança da Proae enviando o termo de compromisso 

preenchido e assinado. Anexamos o documento para comprovação.”  

 

Análise da AUDIT: ATENDIDA em 07/02/2022 – Em face de 

monitoramento, considerando a manifestação da unidade, bem como o 

documento comprobatório, em anexo, ao sistema de monitoramento, 

entende-se que a recomendação foi atendida pela unidade.   

ITEM 3.1- Divergência identificada na planilha “Controle de 

devolução de equipamentos” - DIAAF 

Após a conferência da documentação enviada pela Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis (PROAE), em resposta a Solicitação de Auditoria nº 

04-2021, constatou-se que o aluno de matrícula n° 205350002, constante 

da planilha “Controle de devolução de equipamentos” não solicitou o 

auxílio inclusão digitalmodalidade equipamento, sendo observada que a 

planilha apresentava uma inconsistência quando da inserção dos dados 

desse estudante. Sendo esse fato informado pela própria unidade auditada 

em sua manifestação. 

RECOMENDAÇÃO Nº 3.1 - Recomenda-se que a PROAE retifique a 

informação na planilha de “Controle da Devolução de equipamentos 

programa inclusão digital da PROAE, comprovando a regularização da 

situação a esta Auditoria.. 

Manifestação da unidade: Em 19/01/2022, a unidade apresentou a 

seguinte manifestação, via sistema:  

 

“A  informação constante da planilha de Controle de Devolução de 

Equipamentos, do programa inclusão digital ofertado pela PROAE, foi 

retificada.” 

 

Análise da AUDIT: ATENDIDA em 07/02/2022- Em face de 

monitoramento, considerado a manifestação da unidade, bem como a 

retificação apresentada na planilha de controle de devolução de 

equipamentos do programa de inclusão digital da PROAE, Edital 03/2020 

– modalidade aquisição de equipamento, a qual retirou o nome do aluno 

citado na recomendação e também vem utilizando para controle 

permanente da gestão, uma vez que identificamos inclusão de novas 

informações. Assim, ante o exposto, entende-se que a recomendação foi 

atendida pela unidade. 

Total de Recomendações: 2 => 02 Recomendações  Total de informações: 03 

Situação => ATENDIDAS: 02    EM MONITORAMENTO:   0   => PRORROGADAS:  0   REGISTRADAS: 0     REITERADAS:0  

Relatório Nº. 04/2021 - AVALIAÇÃO DAS ROTINAS DA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS   

Constatações/Recomendações Informação sobre a implementação das recomendações 

ITEM 1- PROCESSOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES             

1.1 SITUAÇÃO DOS PROCESSOS                                                  

Informação:                                  

Da análise dos processos de aposentadoria e de pensões, constatou-seque 

os processos avaliados apresentaram a documentação necessária de forma a 

fundamentar os atos concessórios, com situação Regular, sem ressalvas, 

conforme registrado, na tabela 7, do referido relatório. 

Manifestação da unidade: A unidade registrou ciência da informação 

apresentada. 

 

1.2- REGISTRO DOS ATOS NO SISTEMA E-PESSOAL                            

CONSTATAÇÃO:                                                                                              

Da verificação dos registros dos 23 atos de aposentadorias e pensões 

formalizados no exercício de 2021 foram identificadas algumas 

ocorrências, tendo o SEAPE prestado os devidos esclarecimentos. Após a 

análise da manifestação da unidade, a AUDIT constatou que houve o 

descumprimento do prazo em relação ao ato nº127756/2021 referente a 

concessão de pensão. 

RECOMENDAÇÃO Nº 1.2 -. Recomenda-se ao SEAPE/DIPES adotar 

mecanismos adicionais de controle, nos casos em que o cadastro das 

informações necessitem de providências por parte do gestor de pessoal 

antes do envio do ato, mitigando eventuais casos de descumprimento dos 

prazos no sistema “e-Pessoal”, conforme estabelecido pelo art. 7º da IN nº 

78/2018-TCU. 

Manifestação da unidade: Em 04/03/2022, a DIPES apresentou a 

seguinte manifestação, no sistema SIPAC:  

“O prazo de 90 dias para envio é referente ao primeiro envio pela gestão de 

Pessoal, a contar da vigência do ato. E nesse caso não houve perda de 

prazo, conforme explicado na justificativa anterior. As devoluções dos atos 

feitas pelo TCU para eventuais explicações não respeitam o prazo de 90 

dias, ocorrendo inclusive com alguma frequência após o referido trimestre. 

Em que pese não ter havido atrasos no envio inicial dos atos, alertamos que 

o reduzido número de servidores habilitados no Setor para execução de 

todas as tarefas tem dificultado sobremaneira o atendimento de todas as 

rotinas em menor espaço de tempo.” 

 

Análise da AUDIT: ATENDIDA em 16/03/2022- Considerando a 

manifestação da unidade, por meio da qual esclareceu-se que no caso 

citado não houve descumprimento do prazo uma vez que os 90 dias 

estabelecidos pela IN TCU 78/2018 são aplicáveis somente ao primeiro 

envio do ato no sistema e, que, apesar de uma estrutura de recursos 

humanos reduzida, o Setor de Aposentadorias (SEAPE) tem envidado 

esforços no cumprimento das demandas sob sua responsabilidade, estando 

ciente e de acordo com a recomendação ora apresentada para fins de 

melhorias de suas rotinas, a AUDIT considera que a recomendação 

encontra-se atendida. 
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ITEM 2: PROCESSOS DE ADMISSÃO REALIZADOS POR MEIO 

DE CONCURSO PÚBLICO                                                                      

2.1 SITUAÇÃO DOS PROCESSOS                                                 

Informação:         

Após o exame dos 02 (dois) processos relativos à admissão de docentes 

para o cargo do Magistério Superior e lotação nos Departamentos DCTEF 

e DECIS, verificou-se que foi respeitada a ordem de classificação dos 

concursos homologados (CPD 51/2018 e 47/2018), sendo comprovada a 

desistência dos candidatos nomeados para as vagas, anteriormente, e, que 

fizerem opção por não tomar posse. Foi observado que foram respeitados 

os prazos de nomeação, de posse e entrada em exercício pelos docentes,  

conforme estabelecido na Lei 8.112/90. Após a verificação dos processos, 

a AUDIT constatou que os critérios para apuração dos resultados foram 

observados pelas bancas examinadoras e que os procedimentos adotados 

pelo SECOP encontravam-se de acordo. 

Manifestação da unidade: A unidade registrou ciência da recomendação 

apresentada. 

2.1- Registro dos atos de admissão no sistema E-Pessoal do TCU 

Informação:                                                                                                 

No que se refere ao registro dos atos de admissão, a AUDIT verificou se o 

SECOP tem realizado os lançamentos no sistema “E-Pessoal”e se os 

prazos para envio ao TCU estão sendo respeitados, conforme estabelecido 

no art. 7° da IN TCU n° 78/2018. Sendo assim, após as análises observou-

se que em relação aos 2 (dois) processos auditados, houve cumprimento 

dos prazos. Em relação à situação dos atos no sistema “e-Pessoal”, 

verificou-se que os mesmos se encontravam no estágio “Aguardando 

manifestação do controle interno”, até o momento de realização dos 

exames. 

Manifestação da unidade: A unidade registrou ciência da recomendação 

apresentada. 

ITEM 3 - PROCESSOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR              

Informação:                                                                                                  

No exercício de 2021, observou-se que foram formalizados 193 processos 

de Pagamento de Exercício Anterior, até a data de realização dessa ação de 

auditoria, representando um montante de R$ 1.175.570,38, conforme 

informações disponibilizadas pela DIPES, em 04/11/2021, por meio da 

planilha de controle - Anexo 3”- enviada à AUDIT. Cabe informar que 61 

processos instruídos em 2021, apresentam valores acima de 5 mil reais, e, 

aguardam a liberação de dotação orçamentária pelo Ministério da 

Economia, para efetivação do pagamento aos servidores. Da análise dessa 

planilha verificou-se já haviam sido efetivados os pagamentos de 94 

processos de exercício anterior, representando em torno de 50% dos 

processos dessa natureza. Em relação aos objetos desses processos 

constatou-se que a grande parcela se refere a pagamentos de progressão 

funcional. No relatório de 2020, a AUDIT recomendou que o 

SEPAG/DIPES envidasse esforços no sentido de diminuir o passivo de 

processos de pagamento de exercício anterior em processamento, por meio 

de priorizações das demandas e realização de força tarefa, o que foi 

comprovado pela unidade, sendo a recomendação considerada atendida. 

Manifestação da unidade: A unidade registrou ciência da recomendação 

apresentada. 

ITEM 4 - PROCESSOS DE REPOSIÇÃO AO ERÁRIO 

CONSTATAÇÃO 

Conforme consulta realizada na planilha de controle disponibilizada pela 

DIPES- “Anexo 3”, observa-se que foram formalizados 47 processos de 

reposição ao erário, no exercício de 2021. Cabendo ressaltar que, até o 

momento de realização dos trabalhos de auditoria, observou-se que 

somente 5 processos haviam sido pagos e concluídos pelo SEPAG/DIPES, 

restando o quantitativo de 42 processos em aberto. Constava, ainda, 

informação na planilha indicando o aceite para realização do desconto em 

folha em 14 desses processos. 

Diante do exposto e, considerando a existência do quantitativo de 

processos de reposição ao erário em aberto, a AUDIT reforça a 

recomendação expedida no exercício de 2020, entendendo que devem ser 

adotados mecanismos adicionais pela unidade de forma a diminuir o 

passivo existente, inclusive de anos anteriores. Sendo assim, segue a 

seguinte recomendação de forma a mitigar os riscos envolvidos nos 

processos dessa natureza 

RECOMENDAÇÃO 4.1- Recomenda-se que a DIPES institua novos 

mecanismos de forma a aprimorar o processamento dos pagamentos na 

modalidade de reposição ao erário, contribuindo para a redução do passivo 

existente de processos em aberto, resguardadas às disposições da 

Orientação Normativa que regulamenta os procedimentos a ser adotados 

pelos órgãos da administração pública federal. 

Manifestação da unidade: Em 04/03/2022, a DIPES apresentou a 

seguinte informação no sistema SIPAC: 

“Cabe salientar que os fatos geradores das Reposições ao Erário tem razões 

diversas, fugindo do controle dos setores envolvidos. As equipes trabalham 

constantemente em conjunto a outros setores para se evitar situações tais 

como a de servidores que tem previsão de exoneração não recebam seus 

rendimentos integrais, tendo em vista que a exoneração acontecerá após o 

prazo para processamento da folha de pagamento vigente, conforme 

estabelecido pelo Ministério da Economia. Outros fatores geradores de 

Reposição ao Erário são decorrentes da desinformação do servidor afetado, 

a qual sofre fiscalização regular periódica e então só assim se da ciência do 

referido débito. Quanto ao passivo e ao acumulo de processos dessa 

natureza, cabe novamente salientar que necessitamos atuar paralelamente 

entre o passivo da gestão anterior sem afetar os relativos à movimentação 

atual, que foi extremamente afetada com o trabalho remoto em virtude da 

pandemia. Ressalta-se também que é necessário concentrar esforços em 

cumprir o cronograma da folha de pagamento, que é sempre muito curto, 

para que nenhum servidor seja prejudicado em virtude de detrimento de 

tempo gasto com Reposição ao Erário. Somente em raros momentos de 

sistema fechado prioriza-se a rotina de reposição, mas nos empenharemos 

sempre em minimizar os fatos geradores para que não ocorra mais nenhum 

acumulo. Quanto a mudança de colunas nas planilhas de controle, essas 

ocorrem ano a ano com a finalidade de aprimorar o controle de cada 

processo, justamente como foi também instruído por essa auditoria. Faz-se 

necessário também o registro que atualmente o SEPAG é composto por 4 

operadores de folha de pagamento e 1 chefe de setor para demandas de 

pagamento de cerca de 1803 beneficiários, com recorrentes prazos curtos 

para processamento de folha, prestação de contas a Órgãos controladores, 

aprimoramento e atualização das rotinas. É relevante considerar que há um 

número de efetivo abaixo do necessário no processamento para tantas 

demandas, em que momento algum reduz os esforços da equipe em colocar 

todos os processos passivo em dia”. 
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Análise da AUDIT: REGISTRADA EM 16/03/2022-   Considerando a 

resposta da unidade, informando sobre as medidas já implementadas e 

sobre a dificuldades enfrentadas no processamento das demandas 

existentes para encerramento dos processos de reposição ao erário 

concomitante com a execução das rotinas da folha de pagamento, a AUDIT 

registra a presente manifestação, acompanhando os desdobramentos dos 

trabalhos realizados pela DIPES/PROGP na redução do passivo de 

processos dessa natureza,  oportunamente. 

ITEM 5 - MONITORAMENTO DOS INDÍCIOS DO SISTEMA “E- 

PESSOAL”                                                                               

CONSTATAÇÃO                                                                                   

Após consulta ao sistema “e-Pessoal” do Tribunal de Contas da União - 

TCU - módulo “Indícios”, a AUDIT observou que constavam as seguintes 

situações para as ocorrências identificadas no sistema em relação à folha de 

pagamento da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) em 2021,  

14 casos de acumulação irregular de cargos, 01 caso de dedicação 

exclusiva desrespeitada, 03 situações de Servidor/Empregado mantido em 

folha de pagamento como inativo, apesar de o respectivo ato de 

aposentadoria/reforma ter sido julgado ilegal ou inepto e as 05 ocorrências 

mencionadas de pagamento do auxílio alimentação em duplicidade. 

Infere-se que a unidade envidou esforços para a apresentação de 

esclarecimentos, quanto as informações descritas na tabela 11, no entanto, 

cabe ressalvar que as ações tomadas pela gestão foram iniciadas somente 

após notificação desta Auditoria, o que resta evidenciado a ausência de um 

procedimento/controle interno administrativo formalizado e instituído na 

gestão, a fim de acompanhar e apresentar as justificativas necessárias para 

o atendimento dos indícios no sistema “e-Pessoal” do TCU. Além disso, 

cabe alertar a PROGP acerca dos indícios classificados pelo TCU como 

“Em monitoramento”, tabela 12, os quais ainda estão em situação de 

avaliação pelo Tribunal e a qualquer tempo, retornam aos status de 

“Aguardando esclarecimento”. Nesse sentido, cabe orientar que, a PROGP 

atue de forma preventiva nesses casos, considerando que devem ser 

tratados ainda como indícios pendentes e que carecem, ainda, de 

ações/medidas a serem tomadas pela gestão. 

RECOMENDAÇÃO Nº 5.1 - Recomenda-se que a PROGP institua novos 

mecanismos de forma a aprimorar o acompanhamento dos indícios 

apresentados no sistema “E-Pessoal” do TCU, regulamentando em sua 

gestão a indicação de um setor ou servidor responsável por esta atribuição, 

contribuindo para a redução de indícios classificados pelo TCU como 

“aguardando esclarecimento”e “em monitoramento”, assim como para o 

cumprimento dos prazos de envio das respostas no referido sistema. 

Manifestação da unidade: Em 03/02/2022, a PROGP apresentou a 

seguinte manifestação no sistema SIPAC: 

 

 “Em atendimento à recomendação 5.1. do Relatório de Auditoria nº 

4/2021, a PROGP informa que já vem estudando alternativas para 

implementação de novos mecanismos de acompanhamento dos indícios 

apresentados no sistema “e-pessoal” do TCU. Importante mencionar que 

esta Pró-Reitoria acaba de passar por uma mudança de gestão e busca 

recomposição de sua equipe de trabalho para a distribuição mais definitiva 

das atribuições. Tão logo essa recomposição seja iniciada, será direcionado 

a um setor/unidade a atribuição de acompanhamento do sistema de forma a 

contribuir para a redução de indícios classificados pelo TCU como 

“aguardando esclarecimento” e “ em monitoramento”, assim como para o 

cumprimento dos prazos de envio das respostas no referido sistema.” 

 

Análise da AUDIT: PRORROGADA em 15/02/2022- Considerando a 

manifestação apresentada pela PROGP, a AUDIT prorroga o prazo de 

atendimento para que a mesma possa comprovar a adoção das medidas 

pretendidas. 

Total de Recomendações: 3 => 03 Recomendações   Total de Informações: 4 => 04 Informações  

Situação => ATENDIDAS: 01   EM MONITORAMENTO:   02  => PRORROGADAS:  01   REGISTRADAS: 01    REITERADAS: 0  

Relatório Nº. 05/2021 - AVALIAÇÃO DO SETOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - SSEGI-DIPRE-PROAD   

Constatações/Recomendações Informação sobre a implementação das recomendações 

ITEM 1: APRIMORAMENTO DA INSTRUÇÃO DA 

DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DO PROCESSO ELETRÔNICO 

DE FISCALIZAÇÃO 

Conforme mencionado, após a análise dos autos de fiscalização do 

Contrato nº 21/2021 referente a prestação de serviços de vigilância, 

observou-se grande zelo por parte da equipe de fiscalização no 

acompanhamento mensal das verbas devidas aos funcionários contratados.  

Contudo, verificou-se que o processo eletrônico nº 23122.016441/2021-85 

apresentava, em torno de 2500 páginas, referente aos atos de fiscalização 

da competência 05/2021, quando os serviços foram iniciados, até a 

competência 10/2021, em que foram realizados os trabalhos da auditoria. 

Sendo observado que alguns documentos inseridos encontram-se repetidos 

ou contendo detalhamento de informações gerais da empresa contratada, 

assim como observou-se que alguns desses documentos referem-se a 

controles internos do Setor de Segurança, os quais podem ser mantidos em 

arquivos próprios, realizados os devidos backup de segurança, estando 

disponíveis para fins de futuras consultas quando houver necessidade 

RECOMENDAÇÃO 1.1: Recomenda-se que, nos futuros procedimentos, 

a equipe de fiscalização do Contrato n° 021/2021, realize um estudo da 

documentação necessária para subsidiar os relatórios e documentos 

expedidos pela fiscalização, assim como da documentação que pode ser 

arquivada no próprio setor, realizadas as devidas cópias de segurança, 

substituindo por declarações dos fiscais, no sentido de que a documentação 

foi devidamente conferida e analisada, de forma a garantir eficiência e 

transparência aos atos de fiscalização dessa natureza. 

Manifestação da unidade: Em 19/01/2022, o SSEGI apresentou a 

seguinte informação no sistema SIPAC: 

 “ toda documentação necessária para subsidiar os relatórios da equipe de 

fiscalização já vem sendo solicitada mensalmente à contratada, a qual a 

disponibiliza em meio digital. No entanto, a partir de janeiro de 2022, 

serão incluídos no processo de fiscalização apenas os termos de 

recebimento provisório e definitivo, os comprovantes de FGTS e INSS dos 

colaboradores terceirizados, assim como ofícios de notificação. Os demais 

documentos serão devidamente pontuados nos respectivos termos com a 

menção de que estarão disponíveis em arquivo próprio do setor. Os 

documentos serão arquivados em nuvem devido à segurança de backup 

dessa tecnologia, em conta própria do Setor de Segurança, sendo acessível 

a todos os envolvidos.” 

 

Análise da AUDIT: ATENDIDA em 16/02/2022 - Considerando a 

manifestação do Setor de Segurança Institucional (SSEGI), informando 

que o processo de fiscalização passará a ser instruído apenas os Termos de 

Recebimento Provisório e Definitivo, os comprovantes de FGTS e INSS e 

os ofícios de notificação, estando os demais documentos arquivados em 

nuvem e disponíveis para as consultas necessárias e, após verificação dos 

autos processos nº 23122.016441/2021-85 ( documentos das ordens 190 a 

195), a AUDIT considera que a recomendação encontra-se atendida pela 

unidade.  
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RECOMENDAÇÃO 1.2: Sugere-se que o Gestor do Contrato n° 

021/2021 repasse a orientação às equipes de fiscalização dos campi 

avançados, responsáveis pela fiscalização dos serviços de vigilância, de 

acordo com recomendação anterior, assim como avalie a conveniência e 

oportunidade, de aplicar essa orientação na fiscalização dos contratos de 

execução indireta sob sua responsabilidade, nos casos julgados 

pertinentes.. 

 

Manifestação da unidade: Em 19/01/2022,  o SSEGI apresentou a 

seguinte informação no sistema SIPAC: 

 

“Os gestores dos demais contratos dos campi avançados serão 

comunicados acerca da orientação proposta, assim como os demais fiscais 

dos contratos vinculados à Divisão de Prefeitura de Campus.”  

 

Análise da AUDIT: ATENDIDA em 15/02/2022 - Considerando a 

manifestação da Unidade, a qual relatou que repassou a orientação as 

demais equipes de fiscalização, bem como a comprovação, em anexo, a 

AUDIT considera que a recomendação encontra-se atendida. 

ITEM 2: ADEQUAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA 

UNIDADE/CRIAÇÃO DE UMA POLÍTICA DE SEGURANÇA 

INSTITUCIONAL 

Conforme mencionado, o Setor de Segurança Institucional (SSEGI), 

subordinado à Divisão de Prefeitura de Campus (DIPRE), foi criado 

através da Resolução CONSU nº37/2016, sendo as atribuições do setor 

estabelecidas com a inclusão do art. 10 no Regimento Interno da Pró-

Reitoria de Administração (PROAD). Contudo, considerando a atual 

estrutura organizacional da UFSJ, as atividades desempenhadas pelo 

referido setor alcançam somente os campi da Sede sob os quais a DIPRE 

possui atribuição de gerenciamento das atividades. Além disso, o termo 

‘Segurança Institucional” abrange um conjunto de medidas agrupadas em 

diferentes segmentos tais como segurança de recursos humanos, do 

material, das instalações e áreas e segurança de informação, sendo que as 

atividades do SSEGI são exercidas na esfera patrimonial.  

RECOMENDAÇÃO 2.1: Recomenda-se que a Pró-Reitoria de 

Administração (PROAD) proceda o estudo da solicitação apresentada pelo 

SSEGI para fins de adequação das atribuições e nomenclatura do setor, no 

que diz respeito à abrangência das atividades de segurança sob 

responsabilidade da Divisão de Prefeitura de Campus (DIPRE), 

encaminhando o pedido para avaliação do Conselho Superior, de forma a 

resguardar a unidade de eventuais responsabilizações. 

Manifestação da unidade: Em 10/02/2022,  a PROAD apresentou a 

seguinte informação no sistema SIPAC: 

 

“Referente a esta recomendação do item "2.1" do Relatório de Auditoria nº 

5/2021 que ora respondemos, registramos o seu atendimento com a 

providência de elaboração do Anteprojeto de Resolução que tem como 

Ementa: "Reestrutura o Setor de Segurança Institucional (SSEGI) da 

Divisão de Prefeitura de Campus da Sede (DIPRE), conferindo-lhe nova 

nomenclatura, nova sigla e redefinindo suas atribuições; altera as 

Resoluções nº 016/2009/CONSU e nº 002/2015/CONSU; revoga a 

Resolução nº 037/2016/CONSU", o qual será enviado para análise e 

aprovação do Conselho Universitário por meio do processo nº 

23122.004455/2022-37. Enviamos como anexo a esta resposta o arquivo 

do Anteprojeto de Resolução em referência.” 

 

Análise da AUDIT: PRORROGADA em 15/02/2022 - Considerando a 

manifestação da PROAD, informando que elaborou proposta de resolução 

para as adequações das atribuições e nomenclatura do Setor de Segurança 

Institucional (SSEGI) e que enviará o documento para apreciação do 

CONSU, a AUDIT prorroga o prazo para atendimento da recomendação 

para que a unidade possa comprovar o atendimento de implementação da 

referida recomendação. 

RECOMENDAÇÃO 2.2: Sugere-se que a Gestão Superior, em conjunto 

com a Pró-Reitoria de Administração (PROAD), institua mecanismos de 

forma a promover a elaboração de uma Política de Segurança Institucional, 

considerando a estrutura organizacional da UFSJ como um todo, assim 

como a abrangência relacionada às atividades de segurança para aprovação 

de tal expediente. 

Manifestação da unidade:  A gestão está estudando as alternativas viáveis 

para o atendimento da recomendação. 

 

 

Análise da AUDIT: PRORROGADA 

 

 

Total de Recomendações: 4 => 04 Recomendações 

Situação => ATENDIDAS: 02   EM MONITORAMENTO:  02   => PRORROGADAS:  02   REGISTRADAS: 0    REITERADAS:0 

Relatório Nº. 06/2021 - AVALIAÇÃO DA REGULARIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS  

 

Constatações/Recomendações Informação sobre a implementação das recomendações 

 

ITEM 1 – CONTRATAÇÕES DIRETAS REALIZADAS PELA UFSJ 

1.1INFORMAÇÃO                                                                                 

Para realização dos trabalhos, selecionou-se para análise 10 processos de 

dispensa e 07 processos de Inexigibilidade, considerando a materialidade e 

a relevância dos objetos dessas contratações, sendo auditados o montante 

de recursos de R$ 119.728,70  e de R$ 936.493,06, respectivamente. Após 

análise dos processos,  observou-se que foram atendidos os requisitos da 

Lei nº 8.666/1993 para a formalização das contratações diretas avaliadas, 

não sendo apresentadas ressalvas. 

Após verificação da página do SECOL/DIMAP/PROAD, comprovou-se 

que a unidade realizou melhorias na divulgação dos dados das contratações 

emergencias de enfrentamento da pandemia, bem como que foi 

providenciada a inserção de link para acesso direto no banner localizado na 

página principal da UFSJ “ Coronavírus - COVID-19”, em atendimento às 

sugestões apresentadas no Relatório de Auditoria nº 03/2020. 

Manifestação da unidade: A unidade registrou ciência da informação. 
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 Recomendações de exercícios anteriores 
 

 

 

Em relação às recomendações expedidas nos relatórios de auditoria do ano de 2020, verificou-se que do 
total de 16 (dezesseis) recomendações em status de monitoramento,  13 (treze) recomendações foram atendidas 

pelas unidades responsáveis, após novos monitoramentos no exercício de 2021, restando 03 (quatro) 

recomendações a ser monitoradas no exercício de 2022, conforme apresentado na tabela abaixo: 

 

ITEM 2 – CONTRATAÇÕES REALIZADAS PELA UFSJ POR 

MEIO DE PREGÃO ELETRÔNICO                                                           

2.1 CONSTATAÇÃO                                                                                

Selecionou-se para análise 10 processos na modalidade pregão, de acordo 

com a materialidade e a relevância dos objetos licitados para o 

cumprimento dos objetivos organizacionais, assim como contratações 

destinadas à manutenção das atividades e conservação dos campi da UFSJ 

referente a 2021, sendo auditados os recursos da ordem R$ 1.983.091,23. 

Após análise dos processos, a AUDIT observou que foram atendidos os 

requisitos da Lei 8.666/1993,  Decreto 10.520/2002, Decreto 7.892/2013, 

Decreto 10.024/2019, não sendo apresentadas ressalvas. Observou-se que, 

de uma forma geral, no decorrer dos anos, houve uma crescente 

preocupação com a formalização adequada, sendo, por diversas vezes, 

solicitados aos demandantes esclarecimentos, com intuito de melhorar os 

Termos de Referência, a pesquisa de preços e a instrução dos autos, além 

da padronização dos documentos e disponibilização dos modelos e 

referências na página da unidade. Destaca-se que a atuação da Comissão de 

Planejamento da Contratação (COPLAC) vem contribuindo, também, para 

as melhorias verificadas nos processos licitatórios da UFSJ, através da 

realização do acompanhamento dos estudos preliminares e do 

gerenciamento de riscos de cada processo licitatório apresentado pelas 

áreas demandantes. 

Em que pese terem sido verificadas melhorias nas ações, faz-se necessário 

buscar um planejamento mais amplo das necessidades de todos os campi 

da UFSJ, conforme apontado pela Auditoria Interna em avaliações 

anteriores. Da análise das contratações do exercício de 2021,  observou-se 

novamente a existência de demandas pontuais na UFSJ, para atender a 

determinado Campus, sem levar em consideração se a mesma pode 

contemplar os demais Campi da Instituição. Sendo assim, com base no 

documento Plano Anual de Contratações (PAC), a área responsável pela 

execução das contratações deve buscar a adoção de novos mecanismos de 

forma que as contratações sejam planejadas para toda a UFSJ, evitando a 

pulverização e discrepância nas licitações dos diversos Campi. Além disso, 

entende-se que através da padronização das regras haverá melhoria nos 

controles, propiciando uma consecução mais econômica e vantajosa de 

seus fins, servindo como instrumento de racionalização da atividade 

administrativa, redução de custos e otimização da aplicação de recursos. 

RECOMENDAÇÃO nº 2.1 -  Recomenda-se que a DIMAP/PROAD, 

com o auxílio da Comissão de Planejamento da Contratação (COPLAC), 

faça um estudo com intuito de identificar os diversos contratos que 

possuem objetos similares, variando apenas o Campus, de forma a indicar 

a instrução de uma licitação única, por lotes, retratando às necessidades e a 

realidade de cada Campus, garantido mais eficiência, economicidade dos 

processos licitatórios.                                                         

Manifestação da unidade: Em 03/03/2022, a DIMAP apresentou a 

seguinte manifestação no sistema SIPAC: 

Posicionamento: Concordo parcialmente. 

Justificativa: A Comissão de Planejamento da Contratação (COPLAC) tem 

buscado analisar as demandas que são apresentadas pelos diversos campi 

da UFSJ no intuito de orientar e contribuir para que os processos 

licitatórios sejam otimizados. De acordo com a IN 40/2020 todos os 

processos licitatórios necessitam da realização dos Estudos Técnicos 

Preliminares e, ao longo da elaboração desses estudos e a partir do contato 

dos membros da COPLAC com as áreas requisitantes, há uma tentativa de 

se indicar as melhores alternativas para encaminhamento das licitações. 

Porém, existem determinados fatores que impedem que a 

DIMAP/PROAD, juntamente com a COPLAC, consigam orientar no 

sentido de unificar as demandas, conforme descrito a seguir: 1) 

Contratações com prazo de vigência distintos - existem situações que o 

contrato de um campus tem data de vigência divergente dos outros campi. 

Nessas situações a unificação da demanda é inviável, tendo em vista que o 

campus que terá o contrato vencido ficará descoberto dos serviços até 

aguardar o vencimentos dos contratos dos outros campi. 2) Situações que 

envolvem rescisão contratual. 3) Determinadas contratações surgem de 

demandas pontuais, que existem apenas em um dos campi que compõem a 

instituição. 4) Há situações em que conseguimos unificar a demanda, 

porém, após contratação não se obtém êxito com algum dos fornecedores. 

Exemplo foi a contratação que ocorreu recentemente de fornecimento com 

instalação de divisórias, bancadas, armários e balcões (processo 

23122.024071/2020-79 Pregão 23/2021). Neste processo a demanda de 

todos os campi foi unificada, porém, ao longo da execução, a empresa que 

ganhou para o Campus Sete Lagoas apresentou um desempenho 

satisfatório, já dos campi São João del Rei, que foi outro fornecedor, 

ocorreram problemas na execução, o que poderá levar à necessidade de 

nova contratação para atender apenas um dos municípios de atuação da 

UFSJ. Diante do exposto, gostaria de esclarecer que concordamos com a 

recomendação apresentação de unificação das demandas para uma melhor 

contratação com ganhos de escala e melhor aplicabilidade dos recursos, 

porém, existem determinados fatores que impossibilitam a unificação dos 

objetos. Cabe salientar também que a DIMAP/PROAD e nem a COPLAC 

possuem informações de todos os contratos vigentes, considerando que o 

acompanhamento é realizado pelos fiscais , juntamente com o SECOC. 

 

Providências: A providência a ser adotada é a busca contínua por parte da 

DIMAP/PROAD, COPLAC e SECOL, pela identificação de objetos que 

apresentam características que possibilitam a unificação, com o intuito de 

otimizar as contratações da UFSJ. Ao serem identificados tais objetos, os 

requisitantes serão orientados com o objetivo se realizar uma única 

licitação com a inclusão das demandas de todos os campi que compõem a 

UFSJ. 

 

Análise da AUDIT: REGISTRADA em 16/03/2022-  Considerando a 

manifestação apresentada pela DIMAP/PROAD, que irá atuar de forma 

contínua na identificação de contratações que  possibilitem a unificação 

das demandas dos campi da UFSJ,  em ação conjunta com SECOL, 

COPLAC e PROAD, bem como orientará os requisitantes para a 

formalização de licitação única, a AUDIT informa que a implementação 

das medidas serão acompanhadas, oportunamente, em futuras avaliações. 

A AUDIT registra ciência das considerações apresentadas pela unidade 

quanto aos fatores dificultadores que impossibilitam a unificação de 

determinados objetos. 

Total de Recomendações: 01 Recomendação   Total de Informações: 01 Informação 

Situação => ATENDIDAS: 0  EM MONITORAMENTO: 01  => PRORROGADAS: 0   REGISTRADAS: 01    REITERADAS: 0 
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Tabela 6 – Recomendações dos Relatórios do ano de 2020  monitoradas pela AUDIT no exercício de 2021 

Relatório Nº. 01/2020 - AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS DA PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO (PROEN) QUANTO 

À CONCESSÃO DE BOLSAS 

Constatações/Recomendações Informação sobre a implementação das recomendações 

Constatação nº 1.1- Divergências identificadas entre a data de 

vigência registrada nos Termos de Compromisso dos candidatos 

selecionados e o cadastro realizado no sistema SIPAC para o 

pagamento das bolsas de Monitoria 

Após análise da documentação comprobatória do processo seletivo 

destinado à concessão de bolsas de monitoria e consulta ao sistema de 

pagamento, foram identificadas situações de divergência entre as datas 

de vigência registradas nos Termos de Compromisso (instrumentos 

jurídicos - assinados pelos candidatos selecionados para o recebimento 

das bolsas de monitoria) e as informações cadastradas no sistema 

SIPAC. Observou-se que houve preenchimento dos Termos de 

Compromisso pelas coordenadorias de cursos de graduação, contendo 

datas de vigência em desacordo com o calendário do semestre letivo 

(início e término), registro incorreto quanto ao início/término das 

atividades do bolsista, data do termo posterior ao início da vigência e 

ainda data do termo de compromisso antes do início da seleção. 

 

RECOMENDAÇÃO Nº 1.1 - Recomenda-se que o SEACA/PROEN 

emita comunicado às coordenadorias dos cursos de graduação de forma 

a orientar quanto à necessidade de realizar o preenchimento correto do 

período de vigência nos Termos de Compromisso em conformidade que 

os parâmetros adotados pela Pró-Reitoria no pagamento das bolsas. 

Manifestação da unidade: Em 21/12/2020, a PROEN apresentou a seguinte 

manifestação no SIPAC: 

“As Coordenadorias recebem um arquivo denominado: Orientações (Conforme 

anexo I) junto à divulgação do resultado do processo de monitoria. O SEACA irá 

trabalhar melhor essas orientações reforçando a importância das Coordenadorias 

e dos discentes se atentarem ao preenchimento dos dados, a fim de minimizar 

esses erros”. 

 

Análise da AUDIT: PRORROGADA em 21/12/2020- Considerando a 

manifestação da unidade, informando que as coordenadorias recebem orientações 

no momento de divulgação do resultado do processo de monitoria e, que o 

SEACA irá trabalhar melhor essas orientações, reforçando a importância do 

preenchimento dos dados, a AUDIT prorroga o prazo de atendimento da 

recomendação, devendo realizar novo acompanhamento durante o exercício de 

2021.  

 

Nova manifestação da unidade: Em 09/09/2021, a PROEN apresentou nova 

manifestação no SIPAC: 

“Em cumprimento à recomendação sugerida pela Auditoria Interna, o SEACA 

refez o arquivo de orientações reforçando a necessidade das Coordenadorias se 

atentarem para as informações prestadas (ANEXO 1).”  

 

Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 10/09/2021 - 

Considerando a manifestação da unidade informando que emitiu novo 

comunicado às coordenadorias dos cursos de graduação, através do documento 

“Orientações Gerais para a monitoria” (anexo), reforçando a necessidade de se 

atentarem quanto aos dados a ser preenchidos nos termos de compromisso e 

planilhas enviadas ao SEACA, a AUDIT considera que a referida recomendação 

foi atendida. 

Constatação n° 3.1: Ausência de registro na documentação dos 

candidatos selecionados de forma a comprovar as ocorrências 

durante a vigência do processo seletivo  

Foram identificadas algumas situações para as quais ensejaram o pedido 

de informações complementares pela Auditoria Interna de forma a 

entender as ocorrências/alterações efetivadas durante o período de 

vigência do processo seletivo, tais como: ausência de comprovação de 

desistência do primeiro candidato aprovado para fins de convocação dos 

próximos candidatos selecionados; não localização do pagamento no 

sistema em virtude da ausência de informação sobre a desistência do 

monitor durante o período de vigência da bolsa; em alguns casos de 

renovação de bolsas não houve registro da informação na documentação 

comprobatória, levando ao entendimento que faltava a ata de seleção; 

dentre outras. Sendo verificado que tal fato se deu, sobretudo, por não 

constar observações e registros na documentação enviada pelas 

coordenadorias dos cursos de graduação, e, que compõe o arquivo físico 

do SEACA/PROEN. 

RECOMENDAÇÃO Nº 3.1- Recomenda-se que o SEACA/PROEN 

oriente as coordenadorias dos cursos de graduação de forma que o termo 

de desistência seja anexado ao Termo de Compromisso do próximo 

candidato convocado, fins de dirimir possíveis dúvidas e dar 

transparências às ações. 

Manifestação da unidade: Em 21/12/2020, a PROEN apresentou a seguinte 

manifestação no SIPAC: 

“O SEACA irá fazer a solicitação para que, além da Coordenadoria, nós 

possamos ter uma cópia desse documento, conforme orientação recebida”. 

 

Análise da AUDIT: PRORROGADA em 21/12/2020- Considerando a 

manifestação da unidade, informando que o SEACA irá solicitar junto às 

coordenadorias uma cópia do termo de desistência, a AUDIT prorroga o prazo de 

atendimento da recomendação, devendo realizar novo acompanhamento durante 

o exercício de 2021. 

 

Nova manifestação da unidade: Em 09/09/2021, a PROEN apresentou nova 

manifestação no SIPAC: 

“Em atendimento à recomendação, o SEACA passou a solicitar o e-mail com a 

desistência do candidato selecionado, justificando assim, a convocação do 

próximo colocado. Em anexo, seguem alguns e-mails como forma de 

exemplificar que o procedimento está sendo adotado pelo Setor (ANEXO 2)”  

 

Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 10/09/2021 - 
Considerando a manifestação da unidade, informando que o SEACA passou a 

solicitar e-mail registrando a desistência do candidato selecionado, justificando 

novas convocações e verificados os comprovantes da adoção do procedimento 

(anexos), a AUDIT considera que a referida recomendação foi atendida. 

Constatação Nº 4.1 - Inconsistências identificadas na documentação 

comprobatória do processo seletivo  

Foram identificados algumas inconsistências na documentação 

comprobatória dos candidatos selecionados no processo seletivo de 

concessão de bolsas de monitoria, a exemplo de: ausência de assinatura 

nos Termos de Compromisso; divergências de data;, ausência de notas 

em atas de seleção; ausência de classificação dos selecionados; o 

número do edital não consta da ata de seleção; documentos arquivados 

em documentação pertencente ao outro candidato; termo de monitoria 

voluntária, sem contudo, ter sido registrado/comprovado a realização da 

seleção, em razão de falta de padronização entre os procedimentos 

adotados pelos cursos, dentre outras. 

 

RECOMENDAÇÃO Nº 4.1- Recomenda-se que o SEACA/PROEN 

oriente as coordenadorias dos cursos de graduação de forma a evitar as 

ocorrências identificadas por ocasião dos trabalhos de auditoria. 

Manifestação da unidade: Em 21/12/2020, a PROEN apresentou a seguinte 

manifestação no SIPAC: 

“O SEACA irá aprimorar as Orientações que são repassadas às Coordenadorias, 

para reforçar a necessidade de se atentarem tanto ao preenchimento das 

informações quanto ao envio de documentos completos”. 

 

Análise da AUDIT: PRORROGADA em 21/12/2020 -Considerando a 

manifestação da unidade, informando que o SEACA irá repassar essas 

orientações às coordenadorias, reforçando a importância do preenchimento dos 

dados e envio da documentação completa, a AUDIT prorroga o prazo de 

atendimento da recomendação, devendo realizar novo acompanhamento durante 

o exercício de 2021.  

 

Nova manifestação da unidade: Em 09/09/2021, a PROEN apresentou nova 

manifestação no SIPAC: 

“Em cumprimento com a recomendação sugerida, o SEACA passou a verificar 

todos os arquivos e a notificar as Coordenadorias, por e-mail, para correção, 

sempre que necessário. Em anexo, seguem  alguns       e-mails como forma de 

exemplificar que o procedimento está sendo adotado pelo Setor (ANEXO 3)”.  
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Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 10/09/2021 -

Considerando a manifestação da unidade, informando que o SEACA passou a 

verificar todos os arquivos e notificar as coordenadorias através de e-mail em 

casos de correção, conforme comprovantes da adoção do procedimento (anexos), 

a AUDIT considera que a referida recomendação foi atendida.  

RECOMENDAÇÃO Nº 4.3- Recomenda-se que o SEACA/PROEN 

oriente as coordenadorias dos cursos de graduação de forma a se buscar 

uma padronização dos procedimentos a serem adotados para a seleção 

das bolsas voluntárias, dando transparência para os atos realizados. 

 

Manifestação da unidade: Em 21/12/2020, a PROEN apresentou a seguinte 

manifestação no SIPAC: 

“Na minuta para alteração da Resolução de Monitoria (Anexo II) consta agora a 

formalização da figura do monitor voluntário. Essa proposta passará por 

aprovação junto à Congregação antes de ser encaminhada ao CONEP. Mas já 

seguindo as orientações da Auditoria, as Coordenadorias foram orientadas a 

padronizar o processo e a lançar a vaga em edital, conforme modelo 

disponibilizado na página do setor (Anexo III). Assim, passa a existir, mesmo 

que para voluntários uma seleção, o que garante mais transparência ao processo”. 

 

Análise da AUDIT: PRORROGADA em 21/12/2020- Considerando a 

manifestação da unidade, informando que elaborou minuta de alteração da 

resolução de monitoria, passando a constar a figura do monitor voluntário nos 

processos seletivos e, que a proposta passará por aprovação junto à Congregação 

e pelo CONEP , a AUDIT prorroga o prazo de atendimento, realizando novo 

acompanhamento durante o exercício de 2021. 

 

Nova manifestação da unidade: Em 09/09/2021, a PROEN apresentou a 

seguinte manifestação no SIPAC: 

“Foi submetida e aprovada na Congregação a proposta de Resolução do 

Programa de Monitoria com a inserção da figura do monitor voluntário, bem 

como suas atribuições. Foi criado o Capítulo III que trata exclusivamente dessa 

modalidade e deixa claro que esse monitor, assim como o monitor remunerado, 

obrigatoriamente deve passar por processo de seleção.A proposta segue agora 

para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONEP para apreciação. Logo 

que for aprovada nessa instância, será amplamente divulgada. Até que isso 

ocorra, o SEACA manteve no modelo de edital disponibilizado para as 

Coordenadorias a coluna destinada a essa categoria, apontando para a 

necessidade de manter a seleção nos dois casos. (ANEXO 4 -Proposta de 

Resolução e modelo de edital).” 

 

Análise da AUDIT: PRORROGADA em 10/09/2021- Considerando a 

manifestação da unidade, informando que a proposta de Resolução do Programa 

de Monitoria, constando a figura do monitor voluntário, foi aprovada pela 

Congregação e que seguirá para apreciação pelo CONEP, a AUDIT prorroga o 

prazo de atendimento da referida recomendação, até 31/12/2021, de forma que 

haja tempo hábil para aprovação do normativo pelo conselho competente. 

 

Novo monitoramento: Em 10/01/2022, a PROEN anexou ao SIPAC a 

Resolução CONEP nº 23/202, de 20/10/2021. 

 

Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 04/02/2022- Tendo em 

vista a nova manifestação da PROEN, por meio da qual foi apresentada a 

Resolução CONEP n°023/2021, aprovada em 20/10/2021, regulamentando o 

Programa de Monitoria da UFSJ, a AUDIT entende que a referida recomendação 

foi atendida pela unidade. 

Constatação nº 5.1 - Ausências de atas de seleção de forma a 

comprovar a realização do processo seletivo  

Da análise da documentação física referente ao processo seletivo de 

concessão de bolsas, não foram localizadas diversas atas de seleções 

referente às disciplinas dos cursos de graduação, para as quais houve 

oferta de monitoria no primeiro e no segundo semestre de 2019, de 

forma a subsidiar a documentação comprobatória dos candidatos 

selecionados para o recebimento dessas bolsas e dar transparência 

quanto aos atos realizados. 

RECOMENDAÇÃO Nº 5.1 - Recomenda-se que o SEACA/PROEN 

oriente as coordenadorias dos cursos de graduação de forma a evitar as 

ocorrências identificadas por ocasião dos trabalhos de auditoria e 

abstenha-se de realizar pagamentos sem a devida documentação 

comprobatória. 

Manifestação da unidade: Em 21/12/2020, a PROEN apresentou a seguinte 

manifestação no SIPAC: 

“O SEACA irá aprimorar as Orientações que são repassadas às Coordenadorias, 

para reforçar a necessidade de se atentarem tanto ao preenchimento das 

informações quanto ao envio de documentos completos”. 

 

Análise da AUDIT: PRORROGADA em 21/12/2020- Considerando a 

manifestação da unidade, informando que o SEACA irá repassar essas 

orientações às coordenadorias, reforçando a importância do preenchimento dos 

dados e envio da documentação completa, a AUDIT prorroga o prazo de 

atendimento da recomendação, devendo realizar novo acompanhamento durante 

o exercício de 2021.  

 

Nova manifestação da unidade: Em 09/09/2021, a PROEN apresentou nova 

manifestação no SIPAC: 

“Na conferência dos documentos o SEACA passou a notificar as 

Coordenadorias, por e-mail, sempre que constatada alguma inconsistência, para 

correção imediata Em anexo, seguem alguns         e-mails como forma de 

exemplificar que o procedimento está sendo adotado pelo Setor (ANEXO5). Na 

proposta de resolução (ANEXO 4) foi acrescido o art. 19 que reforça, dentre as 

competências das coordenadorias, o envio da documentação devidamente 

preenchida e assinada. Assim, a informação constante no arquivo das 

Orientações passa a ser integrada também na Resolução”. 

 

Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 10/09/2021-

Considerando a manifestação da unidade, informando que o SEACA passou a 
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verificar todos os arquivos e notificar  as coordenadorias através de e-mail em 

casos de correção, conforme comprovantes da adoção do  procedimento 

(anexos), a AUDIT considera que a referida recomendação foi atendida.  

Constatação Nº 7.1 - Divergências identificadas entre o período de 

vigência registrada nos Termos de Compromisso dos candidatos 

selecionados para as bolsas de Apoio Acadêmico e os respectivos 

pagamentos 

Da análise dos dados constantes nos Termos de Referências e as 

informações existentes no SIPAC, observou-se divergências advindas 

do período de vigência em relação aos respectivos pagamentos. 

RECOMENDAÇÃO Nº 7.1 - Recomenda-se que o SEACA/PROEN 

abstenha-se de realizar pagamentos de formas distintas da constante dos 

instrumentos jurídicos celebrados. 

Manifestação da unidade: Em 21/12/2020, a PROEN apresentou a seguinte 

manifestação no SIPAC: 

“O SEACA irá aprimorar as Orientações que são repassadas às Coordenadorias, 

para reforçar a necessidade de se atentarem tanto ao preenchimento das 

informações quanto ao envio de documentos completos”. 

 

Análise da AUDIT: PRORROGADA em 21/12/2020- Considerando a 

manifestação da unidade, informando que o SEACA irá repassar essas 

orientações às coordenadorias, reforçando a importância do preenchimento dos 

dados e envio da documentação completa, a AUDIT prorroga o prazo de 

atendimento da recomendação, devendo realizar novo acompanhamento durante 

o exercício de 2021.  

 

Nova manifestação da unidade: Em /09/2021, a PROEN apresentou nova 

manifestação no SIPAC: 

“Em cumprimento à recomendação sugerida, o SEACA refez o arquivo de 

orientações apontado no Anexo 1, reforçando a necessidade das coordenadorias 

se atentarem para os dados informados. Paralelo a isso, como forma de entender 

melhor como as secretarias dos cursos de graduação recebem as orientações e 

informações passadas pelo SEACA, foi elaborado pelo setor um instrumento de 

avaliação on-line, com o intuito de aprimorar o Programa. Além das instâncias 

que o SEACA possui contato mais direto (coordenadorias e secretarias), o 

instrumento possibilita também aos monitores, aos alunos assistidos pelo 

Programa e aos docentes orientadores realizar uma avaliação mais global. As 

respostas obtidas em todas as instâncias mencionadas serão discutidas entre o 

SEACA e a PROEN, a fim de aprimorar o Programa. Abaixo segue o link 

divulgado por e-mail. (ANEXO 6) https://forms.gle/kz9p3jL8qVKeSECc7 Foi 

utilizado ainda para divulgação do instrumento de avaliação o instagram do setor: 

SOUUFSJ, a Ascom, o DCE e as redes sociais da PROEN. O instagram 

SOUUFSJ foi utilizado também para a publicação de “perguntas frequentes” 

sobre a atividade de monitoria, a fim de dirimir possíveis dúvidas dos discentes 

quanto aos procedimentos do Programa”. 

  

Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 10/09/2021 -

Considerando a manifestação da unidade informando que emitiu novo 

comunicado às coordenadorias dos cursos de graduação, através do documento 

“Orientações Gerais para a monitoria” (anexo), reforçando a necessidade de se 

atentarem quanto aos dados a ser preenchidos nos termos de compromisso e 

planilhas enviadas ao SEACA, a AUDIT considera que a referida recomendação 

encontra-se atendida. Destaca-se ainda que a unidade responsável tem buscado 

melhorias no processo de concessão de bolsas ao realizar pesquisas junto ao 

público envolvido/interessado (alunos assistidos, monitores e docentes 

orientadores), com a possibilidade de se identificar pontos de aprimoramento. 

TOTAL DE RECOMENDAÇÕES: 14 RECOMENDAÇÕES  ACOMPANHAMENTO EM 2021: 06 RECOMENDAÇÕES 

 

Situação=>  ATENDIDAS: 06    EM MONITORAMENTO:  0  => PRORROGADAS: 0  REGISTRADAS: 0  REITERADAS: 0 

Relatório Nº. 02/2020 - AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD) QUANTO À 

CESSÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS 

Constatações/Recomendações Informação sobre a implementação das recomendações 

CONSTATAÇÃO Nº 2.1: INFORMAÇÕES SOBRE OS 

CONTROLES PARA UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DA 

UFSJ 

Avaliados os controles adotados pelas unidades e a normatização 

interna, que regulamenta a utilização dos espaços físicos da UFSJ, 

observa-se que a norma vigente foi aprovada no ano de 2007 (Resolução 

CONDI nº14/2007- modificada quanto a algumas especificidades dos 

teatros), tendo por  parâmetros a estrutura física e operacional da UFSJ à 

época. Na ocasião a estrutura da Universidade não contava com campi 

fora da Sede e, ainda, os próprios campi da Sede não possuíam as 

edificações atuais e sua comunidade apresentava um público bem 

menor. Além disso, a norma define competência pelo controle pela 

utilização das dependências somente à Divisão de Prefeitura de Campus 

(DIPRE), vinculada à Sede, sem tratar das demais estruturas dos outros 

campi.  

Registra-se manifestação do SALOG/DIPRE no sentido de ter 

iniciado trabalhos de elaboração de nova normatização quanto à 

utilização dos espaços físicos. E, manifestação dos gestores dos campi 

avançados confirmando que os procedimentos adotados utilizam como 

base a Resolução CONDI 14/2007.  

Outro aspecto observado refere ao recolhimento das taxas através 

de Guia de Recolhimento a União (GRU) o qual não é apresentado 

expressamente nessa resolução. Verifica-se ainda diversas disposições 

na resolução sobre a afixação de cartazes nas dependências da UFSJ, 

Manifestação da unidade: Em 04/01/2021, a PROAD apresentou a seguinte 

manifestação no SIPAC: 

“Em atendimento a recomendação nº 2.1- Relatório nº 02-2020- Avaliação dos 

controles de cessão de espaços físicos, informo que a resolução está em 

elaboração e discussão”. 

 

Análise da AUDIT: PRORROGADA em 08/01/2021- Tendo em vista a 

manifestação da PROAD no sentido que a proposta de resolução está em 

elaboração e discussão pelas unidades competentes, a AUDIT prorroga o prazo 

de atendimento até 31/03/2021, realizando, oportunamente, o acompanhamento 

da implementação da recomendação. 

 

Nova manifestação da unidade: Em 10/09/2021, a PROAD apresentou a 

seguinte manifestação no sistema SIPAC:“Em relação aos atos normativos 

internos que regem a utilização das dependências físicas da UFSJ, informamos 

que, quando iniciamos efetivamente os trabalhos para atualização da Resolução 

CONDI/UFSJ nº 014/2007, que fixa normas para utilização das dependências da 

UFSJ e dá outras providências (modificada pelas Resoluções CONDI/UFSJ nº 

005/2009 e nº 016/2017), deparamo-nos com a necessidade de 

CONSOLIDAÇÃO desta Resolução com a Resolução CONDI/UFSJ nº 

005/2009, que estabelece normas para o uso de dependências físicas com 

recursos audiovisuais na UFSJ pela comunidade acadêmica externa, fixa taxas de 

utilização e dá outras providências (modificada pelas Resoluções CONDI/UFSJ 

nº 016/2017 e nº 018/2017), a qual também necessita passar por uma atualização 
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certamente, para o atendimento de uma demanda ocorrida para o 

momento em que a norma foi elaborada.  

Tais aspectos destacados acima reforçam a necessidade de se realizar 

uma revisão das normas, de forma a contemplar todos os campi e suas 

particularidades, assim como promover melhorias e aprimoramentos dos 

controles da utilização dos espaços físicos. 

RECOMENDAÇÃO Nº 2.1- Recomenda-se à PROAD a proposição de 

novo normativo referente a utilização dos espaços físicos da UFSJ, 

contemplando às especificidades da atual estrutura física e operacional 

da UFSJ, assim como definindo novos controles e procedimentos de 

forma a garantir os princípios da economicidade, eficiência, eficácia e 

transparência do uso do patrimônio da UFSJ. 

e, por envolver recursos audiovisuais, a competência para a sua atualização é do 

Setor de Tecnologia Informacional e Educacional (SETEC/PROEN). A 

consolidação, neste caso, é indispensável para contribuir com a otimização do 

sistema normativo da UFSJ. Otimização esta determinada pelo Decreto nº 

10.139/2019. Diante disso, a PROAD acionou a PROEN para um trabalho 

conjunto em busca desta finalidade, o qual, entretanto, demanda mais tempo para 

conclusão, tendo em vista que a consolidação dos normativos, por si só já é um 

trabalho complexo, principalmente neste caso que a consolidação envolve cinco 

Resoluções de assunto correlato, que são as Resoluções CONDI/UFSJ nº 

014/2007, nº 005/2009, nº 016/2017 e nº 018/2017, tratadas acima, e ainda a 

Resolução CONDI/UFSJ nº Resolução CONDI/UFSJ nº 001/2015, que 

estabelece o valor mínimo por metro quadrado para a cessão de espaço físico não 

edificado nas unidades educacionais da UFSJ em São João del-Rei. Ademais, 

estão envolvidas neste trabalho seis unidades, quais sejam: PROAD, SECEX-

PROAD, DIPRE, SALOG, PROEN e SETEC, o que dificulta o desenvolvimento 

ágil do trabalho. Contudo, em relação à proposta textual consolidada, 

desenvolvida no SALOG e que vem sendo aprimorada com o apoio das demais 

unidades já mencionadas, já assumiu a forma de anteprojeto de Resolução e a 

pretensão é de apresentá-lo ao Conselho competente no mês de outubro de 2021. 

Insta informar que a PROAD e suas subunidades já finalizaram a elaboração da 

redação deste anteprojeto, para o qual, na parte textual que aplicável ao 

SETEC/PROEN, o chefe deste setor foi consultado para desenvolvimento dos 

dispositivos deste princípio de norma. Neste momento, a PROAD e suas 

subunidades estão cuidando de procederem a uma última análise do texto 

normativo, que, logo que concluírem, encaminharão o anteprojeto para a 

PROEN, possibilitando que, junto ao SETEC, esta Pró-Reitoria possa também 

realizar sua última análise. Posteriormente, será o anteprojeto enviado para a 

apreciação do CONDI. Em anexo a esta providência, enviamos o anteprojeto, no 

ponto em que se encontra atualmente, para conhecimento deste Setor de 

Auditoria. Ressaltamos, entretanto, que o atual texto ainda poderá, se necessário, 

passar por ajustes. É o que temos a informar quanto à providência que vem sendo 

tomada”. 

 

Análise da AUDIT: PRORROGADA em 10/09/2021- Considerando a 

manifestação da PROAD, informando que a proposta de Resolução atinente à 

cessão dos espaços físicos encontra-se finalizada (arquivo anexo) e, que será 

enviada para análise da PROEN quanto às disposições sobre a utilização dos 

espaços contendo recursos audiovisuais geridos pelo SETEC/PROEN, com 

previsão de envio  do normativo ao CONSU, devidamente revisado, até o mês de 

outubro, a AUDIT prorroga o prazo de atendimento da referida recomendação, 

até 31/12/2021, de forma que haja tempo hábil para aprovação do normativo pelo 

conselho competente. 

 

Novo monitoramento: PRORROGADA em 07/02/2022 - Considerando a 

última manifestação da PROAD, em 10/09/2021, informando que a proposta de 

Resolução encontrava-se finalizada com previsão de envio do normativo para 

apreciação do Conselho Superior competente, até o mês de outubro, e, verificado 

que o processo nº 23122.013745/2021-91 - "Minuta de Resolução - Normas para 

cessão e utilização das dependências físicas da UFSJ" - constou da pauta da 

reunião do CONDI realizada em 15/12/2021, a AUDIT prorroga o prazo de 

atendimento da referida recomendação, até 31/05/2021, uma vez que para sanar 

um dos pontos em discussão definiu-se que a proposta do normativo seria 

apresentada na próxima reunião do CONDI prevista para o dia  20/04/2022 

RECOMENDAÇÃO Nº 3.4.2 - Recomenda-se à DIPRE acompanhar 

os trâmites relacionados à alteração contratual no que diz respeito à 

disposição contida na cláusula quarta, na qual houve contestação por 

parte do Banco do Brasil, comprovando-se a efetivação da respectiva 

alteração do instrumento contratual.  

 

Manifestação da unidade: Em 16/12/2020, a DIPRE apresentou a seguinte 

manifestação no SIPAC: 

“A fiscalização contratual notificou o Banco do Brasil a solicitar a alteração da 

cláusula quarta, e vai comprovar junto à AUDIT, oportunamente, quando se 

efetivar a respectiva alteração”. 

 

Análise da AUDIT: PRORROGADA em 21/12/2020 - Considerando a 

manifestação da unidade no sentido de que notificou o Banco do Brasil e que vai 

comprovar quando a alteração for efetivada, a AUDIT prorroga o prazo de 

atendimento da recomendação até 29/01/2021 para que sejam apresentadas as 

providências atualizadas. 

 

Nova manifestação da unidade: Em 10/02/2021, a DIPRE apresentou nova 

manifestação no sistema SIPAC, a saber: 

“O Banco do Brasil informou que está elaborando a minuta com a solicitação de 

alteração da cláusula quarta do contrato de concessão e assim que estiver 

disponibilizada será encaminhada à UFSJ”. 

 

Novo posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 18/02/2021 - Tendo 

em vista a nova manifestação da DIPRE, no sentido que o Banco do Brasil está 

elaborando minuta de alteração da referida cláusula, a AUDIT prorroga o prazo 

da recomendação até 30/04/2021 para que sejam comprovadas as medidas 

adotadas. 
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Nova manifestação da unidade: Em 10/09/2021, a unidade responsável 

apresentou a seguinte manifestação no sistema SIPAC: 

“Enviamos, na data de 09/10/2020, ao Banco do Brasil, a solicitação com o 

pedido de reformulação da cláusula quarta do contrato da Permissão de Uso 

225/2008 que configura "dispositivo contratual abusivo", para análise e eventual 

termo aditivo. Obtivemos a resposta do Banco do Brasil, na data de 04/01/2021, 

que a minuta da alteração com pedido de mudança da clausula contratual estaria 

em confecção e seria entregue assim que disponibilizada. No entanto, até a 

presente data essa minuta não foi enviada à Divisão de Prefeitura, mas, será 

novamente reforçada a cobrança para resolução da questão. Informamos, 

oportunamente, que o Banco do Brasil está adimplente com os pagamentos dos 

aluguéis”. 

 

Novo posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 10/09/2021- 

Considerando a atualização apresentada pela unidade no sistema SIPAC, 

informando que o Banco do Brasil não enviou a minuta de alteração da cláusula 

quarta, até o presente momento, e, que irá reforçar a cobrança junto a essa 

instituição, a AUDIT prorroga o prazo proposto para que seja comprovado ao 

atendimento da referida recomendação.  

 

 

Novo monitoramento:  Em 10/09/2021, a unidade responsável apresentou a 

seguinte manifestação no sistema SIPAC: 

“Até a presente data não foi enviada à Divisão de Prefeitura pelo Banco do Brasil 

o pedido de reformulação da cláusula quarta do contrato da Permissão de Uso 

225/2008, para análise e eventual termo aditivo. Informamos, oportunamente, 

que o Banco do Brasil está adimplente com os pagamentos dos aluguéis”. 

 

 

Análise da AUDIT: ATENDIDA em 15/02/2022- Considerando a manifestação 

da DIPRE, informando que, até a presente data, não recebeu pedido de 

reformulação da cláusula quarta da Permissão de Uso nº 225/2008, por parte do 

Banco do Brasil, sendo que essa permissionária encontra-se adimplemente com 

os ressarcimentos de locação do espaço físico da UFSJ e após, a verificação do 

arquivo enviado, no email de 22/02/2022, comprovando o pagamento dos 

aluguéis referente às competências de novembro de 2020 a janeiro de 2022, a 

AUDIT considera que a recomendação encontra-se encerrada. Contudo, cumpre 

ressaltar que cabe ao gestor responsável acompanhar o cumprimento das 

cláusulas contratuais estabelecidas nos termos de cessão de uso de espaços 

físicos, adotando as providências necessárias em casos de descumprimento e/ou 

assumindo os riscos decorrentes das decisões administrativas eventualmente 

adotadas. 

Constatação nº 3.5 - Avaliação da Concessão de Uso nº 101/2017 -

Lanchonete do Campus Tancredo Neves- CTAN  

Apesar da cessionária ter sido notificada pela gestão contratual, 

conforme Ofício datado de 14/10/2020, ainda restam pendentes de 

recolhimento os valores das competências 01/2020 e 02/2020 e do valor 

da multa e juros em razão do pagamento em atraso das GRUs de 

11/2019 e 12/2019. 

Não foi identificado nos autos termo de apostilamento relativo à 

alteração do período de vigência contratual, havendo confirmação por 

parte do SECOC. Quanto aos cálculos dos aluguéis observou-se que a 

explicação dos valores das GRUs das fls. 145 a 152, teve por base o 

período de vigência iniciado em 13/12/2017, sendo utilizado tal 

parâmetro para a cobrança dos aluguéis de todo o período do contrato. 

Desse modo, faz-se necessário promover correção do período de 

vigência da Concessão de Uso 32/2017, por meio de termo de 

apostilamento, após aprovação das instâncias competentes, de forma a 

corrigir a ocorrência ora apontada. 

Observou-se que a referida concessão apresenta prazo de vigência até 

01/12/2020, fazendo- se necessário adoção de medidas pela gestão 

contratual, avaliando a conveniência e oportunidade de renovação do 

instrumento, até que sejam definidas novas diretrizes de enfrentamento 

da pandemia pela UFSJ. 

RECOMENDAÇÃO Nº 3.5.1 - Recomenda-se à gestão contratual 

apresentar os comprovantes de quitação das GRUs das competências 

01/2020 e 02/2020 e do valor de R$ 102,35 referente a multa de juros 

das competências 11/2019 e 12/2019, assim como dos dias em que 

antecederam ao período de suspensão da Concessão de Uso nº101/2017, 

estabelecida através do 3º Termo Aditivo.  

 

Manifestação da unidade: Em 16/12/2020, a DIPRE apresentou a seguinte 

manifestação no SIPAC: 

“ Segue o comprovante de quitação do valor de R$ 102,35 referente a multa de 

juros das competências 11/2019 e 12/2019”. 

 

“A Concessionária alegou insuficiência financeira no momento para honrar estes 

compromissos, solicitando autorização para pagamento quanto retornarem as 

atividades presenciais na UFSJ e a retomada de sua atividade comercial”. 

 

Análise da AUDIT: PRORROGADA EM 21/12/2020- Considerando a 

manifestação da unidade, informando que a cessionária quitou somente o valor 

referente a multa e juros das comp. 11 e 12/2019 e que apresenta, no momento, 

insuficiência financeira para quitar as demais parcelas em atraso, a AUDIT 

prorroga o prazo de atendimento, realizando, oportunamente, o acompanhamento 

da implementação da recomendação. 

 

 

Novo monitoramento: PRORROGADA em 07/02/2022 - Considerando a 

manifestação da unidade, informando que a cessionária alegou insuficiência 

financeira para quitar as demais parcelas em atraso e que as atividades 

acadêmicas da UFSJ ainda não foram retomadas em virtude da pandemia, a 

AUDIT prorroga o prazo de atendimento, realizando, oportunamente, o 

acompanhamento da implementação da recomendação. 

 

RECOMENDAÇÃO Nº 3.5.3- Recomenda-se à gestão contratual 

avaliar a conveniência e oportunidade de efetivar renovação da 

Concessão de Uso nº 101/2017, pelo período de 4 meses, considerando 

adequação do sistema Rede Serpro, que não se encontra preparado 

quanto a situação gerada pela pandemia que levou a suspensão dos 

contratos, a exemplo da providência adotada pela fiscalização do 

Contrato nº 48/2017 (posto de xerox).  

Manifestação da unidade: Em 16/12/2020, a DIPRE apresentou a seguinte 

manifestação no SIPAC: 

“A natureza do acordo firmado através da Concessão de Uso nº 101/2017 é 

diferente do Contrato 48/2017 (posto de xerox). Não há necessidade de 

tramitação do processo para se formalizar algum reajuste ou outra alteração 

contratual enquanto ele estiver suspenso”. 
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Análise da AUDIT: REGISTRADA em 21/12/2020 - A unidade apresentou 

manifestação no sentido que a natureza do acordo firmado através da Concessão 

de Uso nº 101/2017 é diferente do contrato 48/2017, não havendo necessidade de 

tramitação do processo para se formalizar algum reajuste ou outra alteração 

enquanto ele estiver suspenso.  

 

Novo monitoramento: ATENDIDA em 07/02/2022- Considerando a orientação 

do SECOC, baseada no fato de que a UFSJ não utiliza mais o sistema Serpro, não 

se fazendo necessário renovação dos termos aditivos para suspensão dos 

contratos para fins adequação desse sistema, entende-se que a recomendação 

encontra-se atendida. 

TOTAL DE RECOMENDAÇÕES: 14 RECOMENDAÇÕES  ACOMPANHAMENTO EM 2021: 04 RECOMENDAÇÕES 

 

Situação=>  ATENDIDAS: 02    EM MONITORAMENTO:  02  => PRORROGADAS: 02  REGISTRADAS: 0  REITERADAS: 0 

Relatório Nº. 03/2020 - AVALIAÇÃO DA REGULARIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS 

Constatações/Recomendações Informação sobre a implementação das recomendações 

CONSTATAÇÃO Nº 2.1 – CONTRATAÇÕES REALIZADAS 

PELA UFSJ POR MEIO DE PREGÃO ELETRÔNICO 

Após análise dos processos, a AUDIT observou que os requisitos da 

Lei 8.666/1993, Decreto 10.520/2002, Decreto 7.892/2013, Decreto 

10.024/2019, assim como a legislação aplicável às contratações 

realizadas na modalidade pregão foram atendidos no tocante à 

formalização, não sendo apresentadas ressalvas nos Pareceres de 

Auditoria n° 01 a 09 e 15, 17 e 18. Ressalta-se que a AUDIT 

identificou uma ocorrência de natureza formal da análise do pregão 

63/2019, apresentando uma recomendação constante do Parecer 

n°16/2020, para fins de correção do percentual de acréscimo 

informado no 1º Termo Aditivo ao Contrato 93/2019. Nesse 

sentido, o Setor de Contratos e Convênios (SECOC) foi notificado 

quanto ao atendimento da recomendação, tendo apresentado a 

correção solicitada antes da emissão desse relatório de auditoria. 

Verificou-se também que diversos itens, constantes dos Pregões, 

realizados através de Registro de Preços, não tiveram propostas 

aceitáveis e/ou não foram cotados, devendo a Divisão de Materiais 

e Patrimônio (DIMAP) realizar esse levantamento de forma que 

sejam planejadas novas contratações, contemplando os itens não 

adquiridos. Ressalta-se que devem ser avaliadas, novamente, às 

necessidades junto às áreas demandantes para a aquisição dos itens, 

evitando-se contratações em que não há demandas dos itens 

registrados nas atas. 

Em que pese terem sido verificadas melhorias nas ações, há a 

necessidade de buscar um planejamento mais amplo das 

necessidades de todos os campi da UFSJ. Da análise das 

contratações do exercício de 2020, observou-se novametne que na 

UFSJ as demandas são pontuais, para atender a determinado 

Campus, sem levar em consideração se a mesma demanda será 

solicitada para atender aos demais Campi da Instituição. A título de 

exemplo, podem ser citados os procedimentos licitatórios relativos à 

manutenção preventiva e corretiva em elevadores da UFSJ, bem 

como aquisição de peças para manutenção de elevadores; 

Contratação de pessoa jurídica do ramo alimentício para o preparo e 

fornecimento de refeições aos estudantes; manutenção preventiva e 

corretiva em sistema de condicionamento de ar; contração de 

sistema de monitoramento eletrônico, dentre outras. 

Verificou-se que parte dos processos de pregão analisados 

encontram-se em formato hibrido (parte autuada de forma física, 

parte eletrônica com atos inseridos no sistema SIPAC e ainda com 

arquivos recebidos por email no ínicio da pandemia) e os processos 

mais recentes já se encontram formalizados de modo eletrônico, 

exclusivamente no sistema SIPAC. Constando recomendação nos 

pareceres da Procuradoria Jurídica de se realizar a autuação das 

peças, assim que possível, com aposição de carimbo, numeração e 

assinaturas, de acordo com o  art. 38 da Lei n°8.666/1993. 

 

RECOMENDAÇÃO Nº 2.1 - Recomenda-se que a 

DIMAP/PROAD realize um estudo com intuito de identificar os 

diversos contratos que possuem objetos similares, variando apenas 

o Campus, de forma a proceder a uma licitação única, por lotes, 

retratando às necessidades e a realidade de cada Campus (ou seja, 

um lote para cada município onde a UFSJ possui Campus). Desta 

forma, as contratações serão planejadas para toda a UFSJ, evitando 

a pulverização e discrepância nas licitações dos diversos Campi da 

UFSJ, além das regras serem padronizadas, o que melhorará os 

controles e propiciará à Administração uma consecução mais 

econômica e vantajosa de seus fins, servindo como instrumento de 

racionalização da atividade administrativa (economia de recursos 

humanos), redução de custos e otimização da aplicação de recursos. 

Manifestação da unidade: Em 25/01/2021, a DIMAP apresentou a seguinte 

manifestação no SIPAC: 

“A Comissão de Planejamento da Contratação (COPLAC) tem buscado analisar as 

demandas que são apresentadas pelos diversos campi da UFSJ no intuito de orientar e 

contribuir para que os processos licitatórios sejam otimizados. De acordo com a IN 

40/2020 todos os processos licitatórios necessitam da realização dos Estudos 

Técnicos Preliminares e, ao longo da elaboração desses estudos e a partir do contato 

dos membros da COPLAC com as áreas requisitantes, há uma tentativa de se indicar 

as melhores alternativas para encaminhamento das licitações”. 

 

Análise da AUDIT: PRORROGADA em 28/01/2021 - Tendo em vista a 

manifestação da unidade, informando que a Comissão de Planejamento da 

Contratação (COPLAC) tem buscado analisar as demandas apresentadas e contribuir 

para que os processos licitatórios da UFSJ sejam otimizados, a AUDIT prorroga o 

prazo da referida recomendação de forma a verificar a implementação da 

recomendação por meio das ações empreendidas pela COPLAC ao longo do 

exercício de 2021, realizando novos monitoramentos, oportunamente. 

 

Nova manifestação da unidade: Em 27/04/2021, a DIMAP apresentou a seguinte 

manifestação no SIPAC: 

“Conforme mencionado anteriormente, a Comissão de Planejamento da Contratação 

(COPLAC), iria atuar no intuito de indicar as melhores alternativas a serem adotadas 

para o encaminhamento das licitações. Neste sentido, podemos afirmar que a 

COPLAC tem desempenhado também esse papel, conforme memorando em anexo, 

que demonstra orientação da COPLAC para se unificar aquisições de vidros para toda 

a instituição. Além disso, podemos citar o pregão 12/2021 de manutenção preventiva 

de microscópios (edital disponível em: 

https://ufsj.edu.br/dimap/pregoes_eletronicos_2021.php), que a contratação foi 

realizada para todos os campi da instituição. Assim sendo, a COPLAC continuará 

trabalhando com o intuito de manter essa postura de orientação, para otimização dos 

processos licitatórios. Cabe salientar, que em determinadas situações, a unificação 

não se torna viável devido a fatores relacionados à prazo de vigência contratual e 

demandas específicas de cada campus”. 

 

 

Novo monitoramento: ATENDIDA em 17/03/2022 -  Considerando atualização 

realizada pela DIMAP/PROAD sobre as orientações da Comissão de Planejamento da 

Contratação (COPLAC) na busca da unificação das licitatações e, após a execução da 

ação de auditoria nº 06 do PAINT/2021, por meio da qual foi realizada nova 

avaliação das contratações realizadas por meio de Pregão Eletrônico, a AUDIT 

reformulou a recomendação 2.1, sendo apresentada no Relatório de Auditoria nº 

06/2021. Sendo assim, a implementação da nova recomendação será acompanhada  

no decorrer do exercício de 2022. 
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RECOMENDAÇÃO Nº 2.3 -  Recomenda-se que a DIMAP e o 

SECOL definam  os procedimentos a ser adotados quanto à 

autuação dos processos de pregão, face às recomendações 

expedidas pela Procuradoria Jurídica da UFSJ, assim como 

considerando as disposições do Acórdão 389/2020-TCU- Plenário, 

por meio do qual foi solicitado elaboração de plano de ação pela 

UFSJ, quanto a publicidade dos atos licitatórios. 

 

Manifestação da unidade: Em 28/01/2021, a DIMAP apresentou a seguinte 

manifestação no SIPAC: 

“O SECOL, a partir do segundo semestre de 2020, passou a inserir todos os processos 

de compras, integralmente no SIPAC. Toda a documentação é incluída no módulo de 

protocolo e, tal fato, possibilita consulta pública do inteiro teor dos processos 

licitatórios por meio do link https://sipac.ufsj.edu.br/public/jsp/portal.jsf São várias as 

opções de busca, sendo elas: número do processo, nome do interessado, CPF/CNPJ, 

período ou assunto conarq. Considerando a situação provocada pela pandemia do 

COVID19 alguns dos processos licitatórios estão parte físico e parte virtual e outros a 

documentação foi tramitada por e-mail. Assim sendo, informamos que em relação aos 

processos híbridos (físicos e virtuais) poderemos fazer a impressão dos documentos 

digitais e incluí-los no processo físico. Isso só será possível após o retorno das 

atividades presenciais. Já os processos que a documentação está no e-mail, podemos 

fazer a inserção por meio de arquivo zip no SIPAC. Em relação aos processos que são 

integralmente físicos, permanecerão nesse formato, pois não temos condições de 

digitalizá-los para incluir no SIPAC”. 

 

Análise da AUDIT: PRORROGADA em 28/01/2020- Considerando a 

manifestação da unidade, atualizando as providências adotadas para atendimento das 

disposições do Acórdão 389/2020-TCU-Plenário, assim como foi informado que toda 

a documentação dos processos de pregão passou a ser instruída, integralmente, no 

módulo de protocolo do sistema SIPAC, a partir do segundo semestre de 2020, 

permitindo a consulta pública do inteiro teor dos atos de licitação, e que, contudo, 

devido a pandemia parte dos processos encontram-se em formato híbrido para os 

quais serão necessárias medidas, por parte da equipe de licitação, de modo a inserir os 

arquivos digitais no sistema SIPAC ou nos autos físicos, quando do retorno das 

atividades presenciais, a AUDIT prorroga o prazo de atendimento da referida 

recomendação. 

 

Novo monitoramento: ATENDIDA em 17/03/2022 - Após a execução da ação de 

auditoria nº 06 do PAINT/2021, por meio da qual foi realizada nova avaliação das 

contratações realizadas por meio de Pregão Eletrônico, a AUDIT comprovou que 

todos os processos encontram-se instruídos em formato eletrônico. Além disso, 

considerou-se a informação que a UFSJ finalizou as providências constantes do Plano 

de Ação em atendimento do Acórdão 389/2020-TCU-Plenário, encontrando-se os 

processos licitatórios, em seu inteiro teor,  disponíveis no site para fins de consulta 

pelos cidadãos interessados. 

 

TOTAL DE RECOMENDAÇÕES: 06 RECOMENDAÇÕES  ACOMPANHAMENTO EM 2021:  02 RECOMENDAÇÕES 

SITUAÇÃO => ATENDIDAS: 02   EM MONITORAMENTO: 0  => PRORROGADAS: 0  REGISTRADAS:  0  REITERADAS: 0 

 

Relatório Nº. 04/2020 - AUDITORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

Constatações/Recomendações Informação sobre a implementação das recomendações 

CONSTATAÇÃO N° 4.1 - Situação dos Processos de Reposição 

ao erário 

Cabe ressaltar que, até o momento de realização dos trabalhos de 

auditoria,  verificou-se que os 17 processos não haviam sido pagos 

e concluídos pelo SEPAG/DIPES, constando observações em um 

dos processos quanto à ausência de cálculo e em outro sobre falta de 

documentação comprobatória para instruir os autos. Verificou-se 

também que os 5 processos com o objeto de auxílio alimentação 

referem-se a indícios identificados pelo Tribunal de Contas da 

União (TCU) por meio das ocorrências lançadas no  sistema e-

Pessoal (Módulo Indícios). Nesse sentido, a AUDIT entende que 

devem ser adotadas priorizações das demandas e realização de força 

tarefa pelos servidores da unidade de forma a diminuir o passivo de 

processos de pagamento em processamento atinentes a reposição ao 

erário. 

RECOMENDAÇÃO N° 4.1 -Recomenda-se que a DIPES institua 

novos mecanismos de forma a aprimorar o processamento dos 

pagamentos na modalidade de reposição ao erário, contribuindo 

para a redução do passivo existente de processos em aberto, 

resguardadas às disposições da Orientação Normativa que 

regulamenta os procedimentos a ser adotados pelos órgãos da 

administração pública federal. 

Manifestação da unidade:  Em 10/02/2020, a Divisão de Administração de Pessoal 

(DIPES) apresentou a seguinte manifestação no sistema SIPAC: 

“A elaboração de procedimentos e mecanismos de controle vem sido discutidos com 

Reitoria e Progp desde o final de 2020.” 

 

Análise da AUDIT: PRORROGADO em 05/03/2021 -Tendo em vista a 

manifestação da unidade no sentido que os procedimentos e mecanismos de controle 

referente aos processos de reposição ao erário estão sendo discutidos e definidos, a 

AUDIT prorroga o prazo da recomendação, até o dia 31/03/2021, para que sejam 

demonstradas as providências adotadas pela DIPES, na resolução do passivo 

existente de processos de reposição ao erário e que se encontram em processamento. 

 

Nova manifestação da unidade: Em 13/09/2021, a DIPES apresentou a seguinte 

manifestação no sistema SIPAC: 

“Esclarecemos que a Dipes se encontra com um passivo muito grande de processos 

de reposição de anos anteriores, em especial geradas na gestão passada. Como se trata 

de uma situação atípica e de impacto a muitos envolvidos, a Dipes levou ao 

conhecimento da Gestão (Progp/Reitoria) para definição de melhor estratégia para 

resolução da situação. A partir do mês de março 2021, houve a notificação dos 

servidores apontados como pendentes, e comunicação dos processos de reposição, 

contemplando o definido no Relatório da Auditoria que foi e desenvolvimento de 

procedimento/processos de trabalho. Sepag, Dipes e Progp chegaram a um 

procedimento que inclui a comunicação via ofício contato telefônico dos processos de 

reposição pendentes de 2020 e 2021, alcançando o retorno de grande maioria dos 

servidores, e como consequência, operacionalizando em folha um quantitativo 

considerável de débito autorizados”. 

 

Novo monitoramento da AUDIT: ATENDIDA 17/03/2022- Considerando a nova 

manifestação da DIPES, datada de 13/09/2021, atualizando as informações sobre os 

procedimentos adotados para operacionalização dos processos de reposição ao erário, 

com o intuito de minimizar os passivos de processos em aberto, com realização de 

contatos junto aos servidores, com o registro de informações na a planilha de controle 

(anexa) e, após a execução da ação de auditoria nº 05 do PAINT/2021, por meio da 

qual foi realizada nova avaliação, a AUDIT reforçou a recomendação com o 
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entendimento que em pesem os esforços iniciados pela unidade faz-se necessário a 

comprovação da redução do passivo existente. Sendo assim, a implementação das 

providências será acompanhada, no decorrer do exercício de 2022, por meio da nova 

recomendação constante do Relatório de Auditoria nº 04/2021. 

CONSTATAÇÃO N° 5.1 - Monitoramento dos indícios do 

sistema e-Pessoal do TCU 

Considerando as situações apresentadas na tabela acima para quais 

exigem apresentação de manifestação da UFSJ em atenção aos 

indícios apontados pelo TCU, a AUDIT entende que a 

DIPES/PROGP deve adotar medidas saneadoras de forma a se 

registrar as informações solicitadas no sistema e-Pessoal, assim 

como observe os prazos estabelecidos por esse órgão de controle. 

Verificou-se a existência de pendência quanto a 16 atos de 

aposentadorias/pensões que foram devolvidos ao gestor para 

reenvio no sistema e-Pessoal em 180 dias, sendo que consta a 

informação no sistema de 250 dias em espera. Dessa forma, o Setor 

de Aposentadorias e Pensões (SEAPE) deve providenciar o cadastro 

dos atos em conformidade com as orientações do TCU, repassadas 

através do Ofício-Circular n°001/2020-TCU/Sepip, de 30/04/2020 - 

disponível no sistema. 

Da análise dos processos de reposição ao erário, conforme descrito 

no item 4, observou-se que encontram-se em aberto/processamento 

5 processos decorrentes de indícios apontados pelo TCU. Sendo 

assim, restam ainda no e-Pessoal 04 novos casos de auxílios 

alimentação pagos em duplicidade para apuração/instrução 

processual pela UFSJ. Além disso, os demais processos já abertos 

devem ser concluídos de foram a atender a demanda do TCU. 

Constam também 04 indícios decorrentes de descumprimento de 

jornada de trabalho para os quais a DIDEP/PROGP deve adotar 

medidas saneadoras de forma a se realizar a devida apuração, 

respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 

RECOMENDAÇÃO N° 5.1- Recomenda-se que a DIPES solicite 

ao Setor de Aposentadoria e Pensões (SEAPE) realizar o cadastro 

dos 16 atos de pessoal devolvidos ao gestor para reenvio pelo 

sistema e-Pessoal, de acordo com as orientações expedidas pelo 

TCU, assim como informe a AUDIT quanto as providências 

saneadoras adotadas. 

Manifestação da unidade: Em 10/02/2020, a Divisão de Administração de Pessoal 

(DIPES) apresentou a seguinte manifestação no sistema SIPAC: 

“Ressaltamos que o Seape se encontra com apenas um servidor lotado em caráter 

permanente desde maio de 2020, o que impossibilitou a realização da demanda 

identificada. Informamos que em 12/02/2021 há a previsão de ingresso de mais uma 

servidora no Seape para atendimento da grande demanda do setor”. 

 

Análise da AUDIT: PRORROGADO em 05/03/2021 - Tendo em vista a 

manifestação da unidade, informando quanto à dificuldade de recursos humanos para 

realizar o processamento das rotinas do setor de Aposentadorias e Pensões (SEAPE), 

situação que remonta, desde maio de 2020, aguardando providências e, previsão de 

lotação de uma servidora a partir de 12/02/2021, a AUDIT prorroga o prazo da 

recomendação, até o dia 31/03/2021, para que seja priorizada pelo SEAPE a correção 

da pendência no sistema e-Pessoal em atendimento da demanda do TCU. 

 

Nova manifestação da unidade: Em 13/09/2021, a DIPES apresentou a seguinte 

manifestação no sistema SIPAC: 

“Em relação ao item 5.1, referente aos processos de E-Pessoal 

(aposentadoria/pensão), o Seape está envidando esforço para finalização deste 

passivo. Ressalto que o referido setor se encontra apenas com seu chefe devidamente 

capacitado para atuação nas diferentes rotinas do setor, pois o outro membro da 

equipe está em capacitação. Poderá ser observado no E-pessoal que os processos já 

estão sob análise, inclusive com alguns já devidamente respondidos. Como outras 

demandas de relatórios e atendimentos do TCU se demonstraram prioritárias nos 

últimos meses, parte desta demanda foi postergada, porém a previsão de finalização é 

nos próximos 60 dias”. 

 

Análise da AUDIT: PRORROGADO em 13/09/2021 - Tendo em vista a 

manifestação da unidade, informando que já concluiu alguns dos registros no sistema 

e-Pessoal e outros estão sob análise, necessitando de um prazo de 60 dias para 

conclusão de todos os lançamentos, a AUDIT prorroga o prazo da recomendação, até 

o dia 31/10/2021. 

 

Novo Monitoramento: ATENDIDA EM 07/02/2022- Após novo monitoramento no 

sistema e- Pessoal, por ocasião dos trabalhos de auditoria no ano de 2021, ficou 

comprovado que o SEAPE/DIPES providenciou o lançamento dos 16 atos referente 

ao indício- "Ato de pessoal devolvido ao gestor de pessoal para ser reenviado pelo 

sistema e-Pessoal em 180 dias"- sendo os mesmos arquivados pelo TCU no referido 

sistema. Sendo assim, a recomendação da AUDIT foi atendida pela unidade. 

RECOMENDAÇÃO N° 5.2- Recomenda-se que a DIPES realizar 

a apuração dos 4 novos casos apresentados no sistema e-Pessoal 

quanto ao pagamento em duplicidade do auxilio alimentação, dando 

andamento aos 5 processos de reposição ao erário já instruídos com 

essa finalidade, assim como informe a AUDIT quanto as 

providências saneadoras adotadas. 

Manifestação da unidade: Em 10/02/2020, a Divisão de Administração de Pessoal 

(DIPES) apresentou a seguinte manifestação no sistema SIPAC: 

“As reposições ao erário estão sendo priorizados com previsão de finalização breve, 

uma vez que mecanismos de controle e procedimentos estão sendo discutidos entre 

Dipes, Progp e Reitoria.” 

 

Análise da AUDIT: PRORROGADO em 05/03/2021 - Tendo em vista a 

manifestação da unidade no sentido que as situações de reposição ao erário, 

constantes do sistema e- Pessoal, estão sendo priorizadas com previsão de finalização 

em breve, a AUDIT prorroga o prazo da recomendação, até o dia 31/03/2021, para 

que sejam demonstradas as providências adotadas pela DIPES na resolução dos 

referidos indícios. 

 

Nova manifestação da unidade: Em 13/09/2021, a DIPES apresentou a seguinte 

manifestação no sistema SIPAC: 

“Informamos que todos os 9 indícios apontados constam com servidores notificados, 

e com manifestação, inclusive com suspensão do recebimento do auxílio em 

duplicidade, e em alguns casos com autorização de débito. Desta forma os processos 

encontram-se em fase de finalização para cadastro no módulo de indícios, porém 

estão sendo observados os prazos do contraditório e ampla defesa de cada um dos 

envolvidos. A previsão é de que nos próximos 60 dias todos os indícios estejam 

finalizados”.  

 

Análise da AUDIT: PRORROGADO em 13/09/2021 - Tendo em vista a 

manifestação da unidade, informando que já notificou os servidores e procedeu a 

suspensão do recebimento em duplicidade, necessitando de um prazo de 60 dias para 

conclusão de todos os lançamentos no sistema e- Pessoal, a AUDIT prorroga o prazo 

da recomendação. 

 

Novo Monitoramento: PRORROGADA EM 17/03/2022- Por ocasião dos 

trabalhos de auditoria no ano de 2021, a AUDIT constatou a necessidade da criação 

de novos mecanismos pela PROGP, de forma a aprimorar o acompanhamento dos 

indícios existentes no sistema em função do quantitativo de demandas aguardando o 

esclarecimento, especificamente  5 indícios de “ pagamento do auxílio alimentação 

em duplicidade”, além de outros em monitoramento pelo TCU. Considerando a 
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No que se refere às recomendações da AUDIT emitidas no exercício de 2019, verificou-se que, do total 

de 05 (cinco) recomendações em status de monitoramento, 03 (três) recomendações foram consideradas 

atendidas, após novos monitoramentos, restando 02 (duas) recomendações em acompanhamento da 
implementação pela unidade responsável durante o ano de 2022.

última informação prestada pela unidade, no sentido que os servidores haviam sido 

notificados e os pagamentos suspensos em fase final para lançamento no sistema         

“e-Pessoal”, a AUDIT prorroga, por 30 dias, o prazo para que a unidade possa 

comprovar as medidas adotadas no sistema do TCU. 

RECOMENDAÇÃO N° 5.3 - Recomenda-se que a DIPES solicite 

à DIDEP/PROGP realizar apuração dos 4 indícios relativos ao 

descumprimento de jornada de trabalho, de acordo com as 

orientações expedidas pelo TCU e ainda respeitados os princípios 

do contraditório e da ampla defesa, informando à AUDIT quanto as 

providências saneadoras adotadas. 

Manifestação da unidade: Em 10/02/2020, a Divisão de Administração de Pessoal 

(DIPES) apresentou a seguinte manifestação no sistema SIPAC: 

“Uma vez que foi criada a Comissão para Análise de Declarações de Acumulação de 

Cargos CPAAC - na UFSJ, a Progp deverá analisar a situação conjuntamente com a 

referida comissão”. 

 

Análise da AUDIT: PRORROGADO em 10/02/2021 - Tendo em vista a 

manifestação da unidade, informando que foi instituída Comissão para Análise de 

Declarações de Acumulações de Cargos  na UFSJ - CPAAC - que atuará 

conjuntamente com a PROGP na apuração das 4 situações de acúmulos, a AUDIT 

prorroga o prazo da recomendação, até o dia 31/03/2021, para que sejam 

demonstradas as providências adotadas pela referida comissão nomeada pela Portaria 

UFSJ nº 380, de 26/08/2020, com posterior lançamento do resultado no sistema e-

Pessoal do TCU. 

 

 

Nova manifestação da unidade: Em 13/09/2021, a DIPES apresentou a seguinte 

manifestação no sistema SIPAC: 

“Em relação aos indícios de descumprimento de jornada apontados no relatório, 

informamos que já foram cadastrados os esclarecimentos no módulo do TCU, 

realizado em trabalho conjuntos Dipes, Didep e Nopes”. 

 

Novo posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 13/09/2021- Tendo em vista a 

manifestação da unidade, informando que já realizou os esclarecimentos no sistema 

e-Pessoal e após verificação do sistema, a AUDIT considera que a referida 

recomendação foi atendida. 

 

TOTAL DE RECOMENDAÇÕES: 06 RECOMENDAÇÕES ACOMPANHAMENTO EM 2021:  04 RECOMENDAÇÕES 

SITUAÇÃO => ATENDIDAS: 03    EM MONITORAMENTO: 01   => PRORROGADAS: 01  REGISTRADAS: 0   REITERADAS: 0 
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Tabela 7 – Recomendações dos Relatórios do ano de 2019 monitoradas pela AUDIT no exercício de 2021. 
Relatório Nº. 03/2019 - AVALIAÇÃO DOS CONTROLES DA PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (PROAE) REFERENTE AOS 

CONTROLES DAS POLÍTICAS DE MORADIA ESTUDANTIL E DE ESPORTES 

Constatações/Recomendações Informação sobre a implementação das recomendações 

CONSTATAÇÃO N° 5 - INEXISTÊNCIA DO PLANO ANUAL DE 

INVESTIMENTO E PLANO ANUAL DE MANUTENÇÃO PARA 

A MORADIA ESTUDANTIL 

 

Recomendação n° 5 - Em que pese a manifestação da Unidade, até  

que o novo normativo seja aprovado, deverá o SAMOR elaborar os 

citados planos e enviá-los à Reitoria para análise da viabilidade, 

conforme preconiza a legislação vigente. 

Manifestação da unidade: O SAMOR apresentou um modelo de planejamento. O 

mesmo será encaminhado à Reitoria pois diversas providências não dizem respeito 

somente à PROAE 

 

Análise da AUDIT: PRORROGADA em 30/08/2019 - Considerando a 

manifestação da unidade informando que o SAMOR apresentou um modelo de 

planejamento, e que este será encaminhado à Reitoria, a AUDIT acompanhará no 

início de dezembro para verificar se a recomendação foi de fato atendida. Desta 

forma o prazo fica prorrogado até 30/11/2019. 

 

 

Nova manifestação da unidade: Em 29/11/2019, a PROAE apresentou a seguinte 

manifestação: “Ainda não foi possível trabalhar na alteração da Resolução. Ação 

que será priorizada no primeiro semestre de 2020”. 

 

Posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 29/11/2019-Tendo em vista a 

informação prestada pela unidade de que alteração da resolução será priorizada para 

o primeiro semestre de 2020, a AUDIT acompanhará a partir de março de 2020 as 

ações já implementadas pela PROAE para o atendimento da recomendação. 

 

 

Nova manifestação da unidade: Em 16/11/2020, a PROAE apresentou a seguinte 

manifestação: “ A gestão atual concorda em manter o item II, do artigo 9, da 

Resolução 015/2014, o plano formal ainda não foi realizado, pois não tivemos 

tempo hábil. Sobretudo, tão logo assumimos a direção da Proae, em maio de 2020, 

procuramos nos inteirar das condições em que se encontrava a Moradia Estudantil. 

Começamos a levantar as demandas dos alunos e a necessidade de 

investimento/manutenção no Prédio. Levamos ao conhecimento da Proad e da 

Reitoria, para providências cabíveis. Em anexo, encaminho o levantamento 

patrimonial da Moradia Estudantil realizado pelo Samor, em 13/10/2020, que irá 
nos orientar na elaboração do plano plano anual de investimento e manutenção. 

Quanto a manutenção do prédio da Moradia Estudantil, informamos que encontra-

se em aberto o processo de licitação para a reforma do mesmo, processo: 23122 

016326/2020-20. A documentação para licitação já está sendo inserida no processo, 

disponível no Sipac”. 

 

Novo posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 01/12/2020 - 

Considerando a nova manifestação da PROAE no sentido de que os dispositivos da 
Resolução CONSU n° 15, de 09/06/2014, serão mantidos quanto à apresentação 

dos Planos Anual de Investimentos e de Manutenção da Moradia Estudantil e, que 

as providências já foram iniciadas com o levantamento das demandas e abertura de 

processo licitatório, a AUDIT prorroga o prazo de atendimento da referida 

recomendação até 31/03/2021, realizando o acompanhamento da implementação 

das providências, oportunamente. 

 

 

Nova manifestação da unidade: Em 10/09/2021, a PROAE apresentou a seguinte 

manifestação no sistema SIPAC: 

“A reforma da Moradia Estudantil está em andamento e encontra-se com o 

cronograma de execução em atraso. Essa reforma atenderá a maior parte das 

demandas levantadas pela Proae em junho de 2020. Para que tenhamos condições 

de elaborar o plano anual de investimento e manutenção é necessário que a reforma 

seja concluída e que os estudantes retornem à Moradia Estudantil, pois só a partir 

disso saberemos quais demandas poderão compor o plano. Salientamos que no 
momento a Moradia Estudantil está sem ocupação devido à reforma e antes da 

reforma poucos estudantes lá se encontravam, o que dificulta o levantamento de 

novas necessidades”. 

 

Análise da AUDIT: PRORROGADA EM 10/09/2021 - Tendo em vista a 

manifestação da unidade, informando que a reforma do prédio destinado aos 

estudantes (Moradia Estudantil) atenderá a maior parte das demandas levantadas 

pela PROAE em  2020, sendo que o cronograma da obra está em atraso e, ainda 
que devido à pandemia o prédio encontra-se desocupado o que dificultou de certa 

forma a realização de outros levantamentos, a AUDIT prorroga o prazo para 

atendimento da referida recomendação. Contudo, ressalta-se a necessidade de 

formalização do plano de forma a registrar a manutenção anual realizada e o 

eventual planejamento de investimentos, em consonância com o que preconiza a 

Resolução CONSU nº 015/2014. 
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Última manifestação da unidade: Em 19/01/2022, a PROAE atualizou as 

providências no sistema SIPAC, informando que: 

“Esclarecemos que a reforma da Moradia Estudantil ainda não foi concluída, o 
prazo para a execução da obra foi prorrogado e está previsto para terminar em 

17/03/2022 como mostra o EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2021 - UASG 

154069 - UFSJ, em anexo. Encaminho, também em anexo, e-mail elaborado pelo 

fiscal de contrato da obra com  informações sobre o andamento da mesma”. 

 
Último posicionamento da AUDIT: PRORROGADA EM 09/02/2022 -Tendo 

em vista a atualização apresentada pela PROAE que a reforma do prédio destinado 

aos estudantes (Moradia Estudantil) está com o cronograma da obra  em atraso, 
com previsão de término para março de 2022, de acordo com  informações da 

Divisão de Projetos e Obras (DPROB), a AUDIT prorroga o prazo para 

atendimento da referida recomendação.  

CONSTATAÇÃO N° 6 - AUSÊNCIA DE CONTROLE DO 

CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA 

 

Recomendação n° 6 - Recomenda-se à PROAE que apresente  

proposta e aprove junto ao CONSU dispositivos na legislação vigente 

que retrate a situação atual de forma a resguardar os procedimentos 

adotados pela Unidade. 

Manifestação da unidade: Este item será contemplado na mudança da Resolução 

015/2014. 

 

Análise da AUDIT: PRORROGADA em 30/08/2019 - A AUDIT entende que, até 

que o novo normativo seja aprovado, deverá a PROAE apresentar proposta ao 

CONSU de forma a retratar a situação atual e resguardar os  procedimentos 

adotados pela Unidade. 

 

Nova manifestação da unidade: Em 29/11/2019, a PROAE apresentou a seguinte 

manifestação: “Ainda não foi possível trabalhar na alteração da Resolução. Ação 

que será priorizada no primeiro semestre de 2020”. 

 
Último posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 29/11/2019-Tendo em 

 

Nova manifestação da unidade: Em 02/12/2020, a PROAE apresentou a seguinte 

manifestação: “ Estamos aguardando o término da reforma do prédio da moradia 

estudantil. Está prevista a construção de um anexo para armazenamento do gás de 

cozinha e canalização dos mesmos. Depois disso, faremos um estudo para 

verificarmos a viabilidade de cobrança das taxas. Se não, alteraremos esse item na 

resolução”. 

 

 
Novo posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 01/12/2020 - 
Considerando a nova manifestação da PROAE no sentido de está aguardando a 
realização da reforma do prédio para avaliar a viabilidade da cobrança de taxas 
previstas na resolução, a AUDIT prorroga o prazo de atendimento da referida 
recomendação até 31/03/2021, realizando o acompanhamento da implementação das 
providências, oportunamente. 
 
 
Nova manifestaçao da unidade: Em 10/09/2021, a PROAE apresentou a seguinte 
manifestação no sistema SIPAC: 
 
“A Moradia Estudantil está em reforma e encontra-se com o cronograma de execução 
atrasado. O anexo de canalização de gás ainda não foi construído e apenas depois da 
conclusão da reforma é que a Proae terá condições de avaliar a possibilidade de 
cobrança ou não da taxa. Com relação ao consumo de energia elétrica e de água, 
como mencionado em outros momentos, a UFSJ não tem condições de fazer tal 
medição e por este motivo a resolução será alterada. A alteração da norma está 
prevista para ocorrer após o término da obra.”. 

 
Análise da AUDIT: PRORROGADA EM 10/09/2021 - Tendo em vista a 
manifestação da unidade, informando que a reforma do prédio destinado aos 
estudantes (Moradia Estudantil) encontra-se com cronograma atrasado e, que 
somente após a conclusão da obra será possível avaliar a alteração da forma de 
cobrança das taxas (prevista em resolução), a AUDIT prorroga o prazo de 
atendimento da referida recomendação. Salienta-se a necessidade da Pro-Reitoria 
acompanhar junto á unidade responsável os desdobramentos da reforma e as 
eventuais medidas a ser adotadas para a sua conclusão. 
 

Última manifestação da unidade: Em 19/01/2022, a PROAE atualizou as 

providências no sistema SIPAC, informando que: 

“A Moradia Estudantil está em reforma e encontra-se com o cronograma de 
execução atrasado. O anexo de canalização de gás ainda não foi construído e apenas 

depois da conclusão da reforma é que a Proae terá condições de avaliar a 

possibilidade de cobrança ou não da taxa. Com relação ao consumo de energia 

elétrica e de água, como mencionado em outros momentos, a UFSJ não tem 

condições de fazer tal medição e por este motivo a resolução será alterada. A 

alteração da norma está prevista para ocorrer após o término da obra”. 

 

Último posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 09/02/2022 -Tendo 
em vista a manifestação da unidade, informando que a reforma do prédio destinado 

aos estudantes (Moradia Estudantil) encontra-se com cronograma atrasado, que 

somente após a conclusão da obra será possível avaliar a alteração da forma de 

cobrança das taxas (prevista em resolução), a AUDIT prorroga o prazo de 

atendimento para implementação da recomendação.  

Total de recomendações acompanhadas em 2021: 02  

Recomendações atendidas: 0  Recomendações em monitoramento: 02  =>  Prorrogadas: 02 Reiteradas: 0  Registradas: 0 
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Relatório Nº. 05/2019 - AVALIAÇÃO DA REGULARIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS 

Constatações/Recomendações Informação sobre a implementação das recomendações 

CONSTATAÇÃO N° 3: ITEM 3 – FRAGILIDADE NOS 

CONTROLES RELATIVOS AOS CREDENCIAMENTOS DE 

PRECEPTORES 

 

Recomendação n° 3.1: Recomenda-se que a PROAD/SECOL,  

unidade responsável pela elaboração dos Editais de Credenciamento, 

proceda a um estudo detalhado sobre o assunto e encaminhe para a 

Administração Superior para apreciação e implementação, caso sejam 

aprovadas as sugestões. 

Manifestação da unidade: Em 12/11/2019, a Pró-Reitoria de Administração 

(PROAD) apresentou a seguinte manifestação: “ A PROAD já fez esta ação no e- 

mail enviado em 26/09/2019 quanto à forma correta deste tipo de contratação, 

cabendo, agora, à PROEN, juntamente com as unidades acadêmicas competentes a 

abertura de novos processos no novo formato sugerido. Ademais, como a PROAD 

recebeu em cópia o memorando da COPLAC - Comissão de Planejamento de 

Contratação da UFSJ, encaminho anexo para confirmação que já houve um estudo 

sobre o tema e a COMISSÃO encaminhou junto a um processo do DEMED 

negando o prosseguimento nos termos atuais e solicitando ainda, que todos os 

credenciamentos atuais deveriam ser suspensos e adotado o que foi esclarecido pela 

PROAD.Os gestores e fiscais destes contratos,compete,portanto,o pedido de 

encerramento e a proposição de novo modelo, não sendo a PROAD a protagonista 

destas ações.” 

 

Análise da AUDIT: REGISTRADA EM 12/12/2019 -Considerando a manifestação 

da unidade, a AUDIT registra que irá monitorar, em momento oportuno, os novos 

modelos adotados para contratação de preceptores, avaliando-se a implementação da 

recomendação. 

 

Novo monitoramento: ATENDIDA em 07/02/2022- Considerando o novo 

monitoramento realizado pela AUDIT, por ocasião da execução da ação nº 06 do 

PAINT/2021- Avaliação dos processos licitatórios, sendo selecionados por 

amostragem 02 processos de Inexigibilidade relativos à Credenciamentos de 

Instituições Hospitalares para fins de realização de estágios supervisionados, sendo 

observadas melhorias implementadas pelas áreas responsáveis, após verificação dos 

editais, considera-se que a referida recomendação encontra-se atendida. 

Total de recomendações acompanhadas em 2021: 01 

Recomendações atendidas: 01  Recomendações em monitoramento: 0  =>  Prorrogadas: 0  Reiteradas: 0  Registradas: 0 

 

Relatório Nº. 08/2019 - AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA FUNDAÇÃO DE APOIO QUANTO À TRANSPARÊNCIA DOS RECURSOS GERENCIADOS 

 

Constatações/Recomendações Informação sobre a implementação das recomendações 

 

Recomendação n° 1.2- Recomenda-se que a Fundação de Apoio à 

Universidade Federal de São João del-Rei (FAUF) mantenha 

atualizados os dados constantes do “Portal da Transparência” , em 

especial quanto a tela de consulta “Projetos”, tais como os valores de 

recursos liberados para execução (“Total Liberado)”, datas de vigência 

dos instrumentos jurídicos, dentre outros relevantes, de forma a retratar 

de forma fidedigna as informações sobre a execução dos projetos 

gerenciados pela entidade. 

Manifestação da unidade: Em 03/04/2020 a FAUF apresentou a seguinte 

manifestação: “Conforme recomendado no relatório sobre os projetos institucionais 

UFSJ enviado pela Auditoria Interna da UFSJ informamos que o erro no Sistema 

Apoiar FAUF foi resolvido conforme vocês podem verificar no link: 

https://fauf.goapoiar.com/portal/transparencia/relatorios/projetos” . 

 

Análise da AUDIT: PRORROGADA em 13/04/2020 – Após a análise da 

manifestação da FAUF informando que atualizou o sistema APOIAR e realização de 

consulta no “Portal da Transparência da Fundação”, observou-se que as divergências 

apontadas entre a coluna “Total de Recursos Liberados/Total Aprovado” e os valores 

apresentadas na Prestação de Contas e/ou no Plano de Trabalho ainda não foram 

corrigidas pela FAUF (Projetos 30º Inverno Cultural e Convênio 11/2018). Sendo 

assim, a AUDIT prorrogará o prazo de atendimento da recomendação para que possa 

ser concluída a correção pela Fundação de Apoio. 

 

 

Novo monitoramento: ATENDIDA em 07/02/2022 - Tendo em vista a manifestação 

da FAUF informando que atualizou o sistema APOIAR e, ainda considerando o fato 

que a Fundação encontra-se em processo de encerramento de suas atividades, 

consideramos a recomendação atendida. 

 
CONSTATAÇÃO N° 2: DIVERGÊNCIA NOS VALORES PAGOS AOS 

PROFESSORES PARTICIPANTES DO PROJETO EM RELAÇÃO AO 

ESTABELECIDO NO PLANO DE TRABALHO 
 

Recomendação 2.1. Recomenda-se que a Fundação de Apoio (FAUF) 

realize, nos próximos pagamentos, a retenção do valor pago a maior 

aos professores participantes do projeto ¨Detecção e Correção de Erros 

de Formação de Espiras de Bobinamento de Fio Máquina daGerdau”¨- 

Convênio nº 11/2018, de forma a acertar com o valor estipulado no 
plano de trabalho do referido projeto. 

Manifestação da unidade: Em 03/04/2020 a FAUF apresentou a seguinte 

manifestação: “As retenções devidas foram realizadas e ajustes realizados”. 

 

Análise da AUDIT: PRORROGADA em 13/04/2020 – A AUDIT verificou que na 

manifestação da FAUF, cadastrada no sistema SIPAC, informa-se que foram 

realizadas as devidas retenções e os ajustes. Contudo, faz-se necessário anexar nesse 

sistema a comprovação das referidas retenções, tal como o comprovante do pagamento 

dos bolsistas contendo a retenção dos valores apontados. Sendo assim, a referida 

recomendação terá o seu prazo prorrogado. 

 

Novo monitoramento: ATENDIDA em 07/02/2022 - Tendo em vista a manifestação 

da FAUF informando que realizou as devidas retenções e ajustes e, ainda considerando 

que a Fundação encontra-se em processo de encerramento de suas atividades, 

consideramos a recomendação atendida. 

Total de recomendações acompanhadas em 2021: 02  

Recomendações atendidas: 02  Recomendações em monitoramento: 0  =>  Prorrogadas: 0  Reiteradas: 0  Registradas: 0 
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Em relação às recomendações expedidas no ano de 2018, após novos monitoramentos realizados pela AUDIT, 

verificou-se que do total de 11 (onze) recomendações 05 (cinco) foram atendidas pelas unidades responsáveis, restando 06 
(seis) recomendações a ser monitoradas no exercício de 2022, conforme apresentado na tabela abaixo. 

Tabela 8 – Recomendações dos Relatórios do ano de 2018 monitoradas pela AUDIT no exercício de 2020. 

Relatório Nº. 02/2018 - AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS DO SETOR DE ALMOXARIFADO 

Constatações/Recomendação Informação sobre a implementação das recomendações 

CONSTATAÇÃO: 2 - PRODUTOS COM BAIXA MOVIMENTAÇÃO 

 

Recomendação Nº 2- Caso nenhum setor se manifeste, sugere-se que seja 

aberto processo de desfazimento, conforme legislação vigente. 

Providências a serem implementadas: Itens com baixa movimentação, que 

não há interesse em sua utilização serão encaminhados para a comissão de 

desfazimento de bens. 

 

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 15/06/2018 - Tendo em 

vista a manifestação da Unidade de que está tomando as providências 

pertinentes para destinação dos produtos com baixa movimentação, bem como 

o término destes nos estoques do SEALM, cujo prazo previsto é 31/12/2019, a 

AUDIT fará o acompanhamento para certificar se a recomendação será 

atendida. 

 

Nova manifestação da unidade: Em 23/10/2019, o SEALM apresentou a 

seguinte manifestação: “Foram constados pelo Setor de Almoxarifado que 

determinados materiais referentes ao segmento de informática precisam ser 

encaminhados para uma comissão de desfazimento de bens. Devido ao 

reduzido número de servidores responsáveis pela manutenção do Núcleo de 

Informática, o Setor de Almoxarifado está aguardando para que um 

levantamento in loco possa ser efetuado e, posteriormente, os materiais 

possam ser direcionados a comissão de desfazimento de bens”. 

 

Último posicionamento da AUDIT: PRORROGADA EM 11/12/2019 - 

Considerando a manifestação da unidade, informando da existência de bens de 

informática aos quais precisam ser encaminhados a Comissão de 

Desfazimento, a AUDIT prorroga o prazo de atendimento da recomendação 

até 30/06/2020. 

 

Nova manifestação da unidade: Em 03/12/2020, o SEALM apresentou a 

seguinte manifestação: “A presente implantação tinha como conclusão em 

30/06/2020, mas devido o cenário de pandemia não foi possível a realização da 

comissão de desfazimento e tampouco a consulta a outras unidades da 

instituição, embora anteriormente conseguimos que alguns setores solicitassem 

diversos materiais reduzindo um pouco a quantidade de materiais parados. 

Diante do exposto solicito a prorrogação do prazo para o dia 15/12/2021”. 

 

Último posicionamento da unidade:  PRORROGADA em 03/12/2020 - 

Tendo em vista as justificativas apresentadas pelo Setor de Almoxarifado 

(SEALM), a AUDIT prorroga o prazo de atendimento até 30/06/2021, sendo 

realizados acompanhamentos sobre a implementação da recomendação pela 

unidade. 

 

Nova manifestação: Em 08/09/2021, o SEALM apresentou a seguinte 

manifestação no sistema SIPAC: 

“Embora o contexto ainda se compõe de trabalho remoto, o Setor de 

Almoxarifado continua o processo de verificação dos materiais de informática 

inservíveis e/ou com baixa movimentação junto aos diversos setores da 

Universidade acreditando que no prazo estabelecido o mesmo estará 

concluído”. 

 

Análise da AUDIT: PRORROGADO em 10/09/2021- Tendo em vista a 

manifestação do Setor de Almoxarifado (SEALM), informando que tem 

realizado a verificação junto às unidades da UFSJ de forma que os materiais 

com baixa movimentação ou inservíveis sejam aproveitados e, que espera 

concluir o processo até o final do exercício de 2021, a AUDIT prorroga o prazo, 

até o dia 31/12/2021, para que a unidade comprove a implementação da referida 

recomendação. 

 

Nova manifestação da unidade: Em 15/02/202, o SEALM apresentou a 

seguinte manifestação no sistema SIPAC: 

“O Setor de Almoxarifado de forma paulatina esta tomando providencias com 

relação aos materiais de informática, como por exemplo, os servidores do 

Núcleo de Informática já fizeram o levantamento dos materiais que estão 

obsoletos. Nesse sentido já contactamos o Prof. Eduardo Bento (Robótica) e 

aguardamos sua presença in loco para destinar os materiais de informática que 

serão destinados e aproveitados nos projetos desenvolvidos pelo mesmo.” 
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Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 18/02/2022- 

Considerando a nova manifestação da unidade, informando que está adotando 

as medidas necessárias para a destinação dos materiais obsoletos/de baixa 

movimentação e, após realização de visita in loco no SEALM, em 15/02/2022, 

para fins de comprovação da adoção das providências, a AUDIT considera que 

a recomendação foi atendida pela unidade. Cabe ressalvar, contudo, que o 

SEALM deve realizar, periodicamente, levantamentos dos itens com baixa 

movimentação, dando a correta destinação para tais itens. 
 

CONSTATAÇÃO: 3 - INSTALAÇÕES DO SEALM 

Recomendação Nº 1- Em que pese a manifestação e os argumentos da 

unidade, faz-se necessários que sejam envidados esforços no sentido de 

concentrar o armazenamento dos materiais hoje existentes no SEALM, 

sobretudo tentar extinguir o acondicionamento de produtos no Ginásio, uma 

vez que o local não possui condições satisfatórias para um armazenamento 

adequado, visto não ter segurança adequada, ser propenso à ameaças 

climáticas, com acondicionamentos inadequados, além de ser distante das 

demais instalações do SEALM. 

Providências a serem implementadas: O SEALM não tem condições de 

resolver esta questão tendo em vista que se trata de decisão superior em 

relação à destinação de espaço físico, considerando que o Almoxarifado 

trabalha dentro da infraestrutura que lhe é disponibilizada. Há uma perspectiva 

quanto à melhoria de espaço caso seja reformado o prédio principal do 

Campus Santo Antônio, ocorrerá uma realocação de setores e haverá 

possibilidade de melhoria no espaço destinado ao setor de almoxarifado. 

 

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 18/06/2018 - Em que pese 

a manifestação da Unidade, a AUDIT entende que o SEALM deve continuar 

envidando esforços no sentido de melhorar o acondicionamento dos materiais 

estocados, evitando a utilização do Ginásio. Tendo em vista o prazo proposta 

pela Unidade (31/12/2020), a AUDIT fará o acompanhamento para certificar 

se a recomendação será atendida. 

Nova manifestação da unidade: Em 23/10/2019, o SEALM apresentou a 

seguinte manifestação: “ O SEALM tem envidado esforços para concentrar os 

materiais, até mesmo para melhorar a logística e facilitar o trabalho dos 

servidores do setor. Porém a falta de infraestrutura ainda persiste e não temos 

condições de eliminar completamente todos os produtos do Ginásio. Temos 

tentado junto à PROAD a busca por espaços mais adequados para o 

armazenamento dos materiais”. 

 

Último posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 11/12/2019 -

Considerada a manifestação do SEALM, informando que tem sido envidados 

esforços  para concentrar os materiais de modo  a  melhor  a  logística do 

setor, masque não conseguiu eliminar completamente a alocação de produtos 

no ginásio, a AUDIT prorroga o prazo de atendimento da referida 

recomendação até 31/07/2020. 
Nova manifestação da unidade:  Em 03/12/2020, o SEALM apresentou a 
seguinte manifestação: “A situação do Setor de Almoxarifado com relação ao 
espaço físico ainda persiste. Como já mencionado anteriormente um espaço 
físico para estruturar o Setor de Almoxarifado depende de projetos por parte da 
Reitoria. Consequentemente alguns materiais ainda são armazenados no ginásio 
e em outras salas. Com o contexto atual não conseguimos avançar mais com as 
proposições anteriores, mas o Setor de Almoxarifado tenta gerir de forma mais 
prática a logística para o armazenamento e busca dos materiais. Nesse sentido 
solicitamos a prorrogação do prazo até 15/12/2021 para que possamos junto 
com os demais envolvidos tentarmos solucionar”. 
 
Último posicionamento da unidade:  PRORROGADA em 03/12/2020 - 
Tendo em vista as justificativas apresentadas pelo Setor de Almoxarifado 
(SEALM), a AUDIT prorroga o prazo de atendimento até 30/09/2021, sendo 
realizados acompanhamentos sobre a implementação da recomendação pela 
unidade. 
 
Nova manifestação da unidade: Em 08/09/2021, o SEALM apresentou a 
seguinte manifestação no sistema SIPAC: 
“No que tange ao cumprimento das recomendações e diante das razões já 
explicitadas anteriormente, o Setor de Almoxarifado se encontra inerte diante 
de tal situação. Considerando, o cenário atual de incertezas, as restrições 
orçamentárias relacionadas ao capital de investimento, solicitamos a 
prorrogação do prazo (Setembro/2022) para futuramente encaminharmos 
juntamente com os órgãos superiores uma forma adequada de alocar de maneira 
concentrada os materiais”. 
 
Análise da AUDIT:  PRORROGADA em 10/09/2021 - Tendo em vista as 
justificativas apresentadas pelo Setor de Almoxarifado (SEALM) e 
considerando as questões de restrições orçamentária nas IFES, a AUDIT 
prorroga o prazo de atendimento da recomendação, realizando 
acompanhamentos em momento oportuno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendações em monitoramento em 2020: 02 
Situação final => Atendidas: 01 Em Monitoramento: 01 Prorrogadas: 01; Registradas: 0; Reiteradas: 0  
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Relatório Nº. 03/2018 - AUDITORIA NA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO REFERENTE AOS CONTROLES DAS 

CONCESSÕES DE BOLSAS E AUXÍLIOS FINANCEIROS 

Constatação/Recomendação Informação sobre a implementação das recomendações 

CONSTATAÇÃO nº 3 - MECANISMO DE CONTROLE 

ALTERNATIVOS 

Recomendação Nº 3 Que sejam envidados esforços junto à PROGP no 

sentido de ofertar treinamento em “php” à servidora responsável, de forma 

que a mesma tenha condições de aprimorar o formulário eletrônico hoje 

utilizado, fins de se obter um controle mais efetivo, até que seja 

desenvolvido o sistema próprio. 

Providências a serem implementadas: Em 11/06/2018, a PROPE apresentou 

a seguinte manifestação: 

“Acreditamos que um sistema próprio para o controle das solicitações ao 

Comitê Gestor do Fundo de Pesquisa deveria, sob avaliação de viabilidade, ser 

desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia de Informação da UFSJ, e nesse 

sentido, reforçaremos nossa solicitação anterior a esse Núcleo”. 

 

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 15/06/2018 - Tendo em  

vista que a unidade solicitará ao NTInf o desenvolvimento de um sistema 

próprio para o controle das solicitações ao Comitê Gestor do Fundo de 

Pesquisa, cujo prazo previsto para atendimento é 31/12/2020, a AUDIT fará o 

acompanhamento para certificar se a recomendação será atendida. 

 

Nova manifestação da unidade: Em 16/01/2019, a PROPE apresentou a 

seguinte manifestação: 

“A Prope apresentou ao NTInf a demanda por um sistema próprio para 

controle dos pedidos de auxílio para publicação de artigos ou que seja inserida 

essa ferramenta no SIGAA, conforme Memorando Eletrônico nº 13/2019 - 

PROPE, em anexo. Estamos aguardando o retorno do NTInf sobre essa 

possibilidade e o prazo de execução”. 

 

Novo posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 28/01/2019 - Tendo 

em vista a manifestação da Unidade alusiva à solicitação ao NTInf de um 

sistema próprio para controle, a AUDIT acompanhará a resposta do NTInf 

sobre tal possibilidade e o prazo de execução. 

 

Novo Posicionamento da Unidade: Em 06/01/2021, a PROPE apresentou as 

seguintes informações: 

 

 Justificativa - “Agradecemos essa consideração e consideramos pertinente 

destacar que o uso do Fundo de Pesquisa foi gerenciado de forma exitosa pelo 

Setor de Pesquisa (SEPES) da Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

(PROPE), utilizando para isso um formulário eletrônico padronizado com os 

itens e documentos obrigatórios a serem preenchidos. O êxito da gestão pode 

ser explicitada pelos seguintes resultados: foram empenhados R$ 52.134,04, 

totalizando apoio a 91 trabalhos publicados em periódicos nacionais e 

internacionais ou em livros de natureza científica com ISBN ou ISSN e com 

conselho editorial. Isso fomentou a produção científica da Universidade 

Federal de São João del-Rei (UFSJ), conforme diretrizes do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), além de ampliar a visibilidade da 

instituição”. 

 

Manifestação da unidade- “A capacitação, que será ofertada pelo Núcleo de 

Tecnologia da Informação (NTINF) da UFSJ, para implementação do módulo 

Pesquisa no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) 

está agendada para o dia 08 de janeiro de 2021”. 

 

Último posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 26/01/2021 - 

Tendo em vista a manifestação da PROPE, informando sobre a realização de 

capacitação do NTINF referente à implementação do módulo “Pesquisa” do 

sistema SIGAA no mês de janeiro de 2021, a AUDIT prorroga o prazo de 
atendimento dessa recomendação até 26/03/2021 para que seja avaliado pela 

unidade se o sistema SIGAA possibilitará a implantação de ferramenta 

informatizada para fins de aprimoramento do controle dos auxílios financeiros 

gerenciados pela Pró-Reitoria. Cabe registrar que a AUDIT teve ciência da 

justificativa da PROPE quanto ao gerenciamento dos auxílios financeiros do 

Fundo de Pesquisa, realizados atualmente pelo Setor de Pesquisa via 

formulário eletrônico padronizado, e sobre o êxito alcançado na gestão desses 

recursos. Contudo, levando em consideração que o objetivo da recomendação 

é de aprimorar o controle já existente e integrar as rotinas da PROPE/UFSJ em 

sistema informatizado, contendo base de dados centralizada, cruzamentos de 

dados e informações, dentre outras ferramentas específicas de gerenciamento, 

considera-se que a referida recomendação encontra-se em monitoramento. 

 

Nova manifestação: Em 10/09/201, a PROPE apresentou a seguinte 

manifestação no sistema SIPAC: 

“Informamos que a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPE) 

estabeleceu parceria com o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTInf) para 

implementação do Módulo Pesquisa do Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas (SIGAA), tendo sido feita apresentação do módulo no 

dia 8 de janeiro de 2021. Reiteramos que o uso do Fundo de Pesquisa tem sido 

gerenciado de forma exitosa pelo Setor de Pesquisa (SEPES) da PROPE. Foi 
lançado novo edital em 2021 com atendimento de 78 propostas até o 

momento. Esclarecemos que o edital de apoio a publicações passou por 

análise da Procuradoria Jurídica (PROJU). 
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Análise da AUDIT: ATENDIDA EM 10/09/2021 - Tendo em vista a 

manifestação da unidade, atualizando as providências adotadas e sobre o 

estabelecimento de parceria com o NTINF referente à implementação do 

módulo “Pesquisa” do sistema SIGAA, assim como a justificativa apresentada 

pela PROPE quanto ao gerenciamento dos auxílios financeiros do Fundo de 

Pesquisa, realizados atualmente pelo Setor de Pesquisa, via formulário 
eletrônico padronizado, e sobre o êxito alcançado na gestão desses recursos, 

considera-se que a referida recomendação encontra-se atendida. 

 

CONSTATAÇÃO: 8 - FRAGILIDADE NAS AUTORIZAÇÕES PARA 

PAGAMENTOS DAS BOLSAS ADVINDAS DE COMUNICAÇÃO 

INEFICAZ 

Recomendação Nº 8 - Sugere-se que sejam criadas regras para efetivação 

do pagamento das bolsas de forma que todos os Programas tenham ciência 

destas e cumpram suas obrigações. 

Providências a serem implementadas: Em função das observações da 

AUDIT/UFSJ, ações no sentido de agilizar e imprimir maior segurança a esse 

processo já estão em estudo para implantação em breve. 

 

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 15/06/2018 - Tendo em 

vista a manifestação da Unidade de que ações no sentido de agilizar e 

imprimir maior segurança ao processo de controle de bolsas já estão em 

estudo para implantação em 31/10/2018, a AUDIT fará o acompanhamento 

para certificar se a recomendação será atendida. 

 

Monitoramento da AUDIT: PRORROGADA em 08/11/2018 - Tendo em 

vista a manifestação da Unidade de que será implantado o módulo de bolsas 

do SIGAA, que permitirá um maior controle para os cursos de pós-graduação 

da UFSJ, a AUDIT decide por adiar o prazo para atendimento da presente 

recomendação para março/2019. 

 

Nova manifestação da unidade: A Prope apresentou ao NTInf a demanda 

por implantação do Módulo de Bolsas do SIGAA para a pós-graduação, 

conforme Memorando Eletrônico nº 13/2019 - PROPE, em anexo. Estamos 

aguardando o retorno do NTInf sobre essa possibilidade e o prazo de 

execução. 

 

Último posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 28/01/2019 - 

Tendo em vista a manifestação da Unidade de que a proposta de alteração da 

resolução encontra-se em andamento, a AUDIT decide por prorrogar a 

presente recomendação para março/2019. 

 
Novo Posicionamento da Unidade em 10/06: Recebemos o Memorando 
Eletrônico nº 50/2019 - PROAD (em anexo), que, no primeiro parágrafo, nos 
informa que "a implantação  do   módulo   de  bolsas  para   pagamentos   dos   
alunos de  pós-graduação acontecerá  quando  do término da  implantação do  
SIGAA."  Esta  função  não depende desta Pró-Reitoria. 
 
Situação: PRORROGADA em 10/06/2019 - Tendo em vista que ainda não 

foiefetivada o módulo de controle das bolsas para pagamentos dos alunos de 

pós-graduação, a AUDIT decide por prorrogar a presente recomendação para 

março/2020. 

 

Novo Posicionamento da Unidade: Em 06/06/2021, a PROPE apresentou as 

seguintes informações: 

 

Justificativa- “ Para chancelar a solicitação do pagamento das bolsas, o setor 

de pós-graduação (SEPOS) estabeleceu fluxo claro e objetivo para que todos 

os pagamentos e obrigações sejam cumpridos em prazos oportunos, sendo: no 

início de cada mês o SEPOS consulta os respectivos programas sobre a 

frequência do pós-graduando, e por fim, após a confirmação da assiduidade o 

SEPOS repassa a lista ou atualiza o sistema com os nomes para as respectivas 

gestoras responsáveis pela efetivação do pagamento”. 

 

Manifestação da unidade - “Foram estabelecidos fluxos claros e objetivos para 

que todos os pagamentos e obrigações sejam cumpridos em prazos oportunos”. 

 

Último posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 26/01/2021 - A 

PROPE atualizou as providências, informando os procedimentos e fluxos 

adotados para a chancela dos pagamentos das bolsas de pós-graduação, 

realizados atualmente pelo Setor de Pós-Graduação via consulta aos 

programas de pós-graduação e confirmação das informações, contudo, 

levando em consideração o histórico das providências informadas 

anteriormente pela Pró-Reitoria no sentido de que a implantação do módulo de 

Bolsas do SIPAC (Pagamentos) destinado aos Programas de Pós-Graduação 

aguardava a conclusão a implantação do sistema SIGGA e, ainda que o 

objetivo da recomendação é de aprimorar o controle já existente e integrar as 

rotinas da PROPE/UFSJ em sistema informatizado, contendo base de dados 

centralizada, cruzamentos de dados e informações, dentre outras ferramentas 

específicas de gerenciamento, considera-se que a referida recomendação 
encontra-se em monitoramento. Dessa forma, a AUDIT prorroga o prazo de 

atendimento dessa recomendação até 30/06/2021 de forma a acompanhar a 

implementação do módulo Bolsas/SIPAC para a Pós-Graduação. 
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Nova manifestação: Em 10/09/201, a PROPE apresentou a seguinte 

manifestação no sistema SIPAC: 

“ Informamos que a PROPE estabeleceu e divulgou fluxos claros e objetivos 

para que todos os pagamentos e obrigações sejam cumpridos em prazos 

definidos e oportunos. Atualmente o acompanhamento das bolsas é feito da 

seguinte forma: 1) foi criado um endereço de e-mail exclusivamente para 

tratar das demandas sobre bolsas - bolsaspos@ufsj.edu.br; 2) é enviado todos 
os meses e-mail informando o prazo destinado às alterações nas situações dos 

bolsistas; 3) quando o bolsista UFSJ não se titula é aberto um processo pelo 

programa com toda a documentação comprobatória seguindo o Art. 11 da 

Resolução nº 020/2019/CONEP. Esse procedimento foi divulgado aos 

secretários por escrito e em capacitação. 

 

Análise da AUDIT:  ATENDIDA EM 10/09/2021 - A PROPE atualizou as 

providências, informando os procedimentos e fluxos adotados para a chancela 

dos pagamentos das bolsas de pós-graduação, realizados atualmente pelo Setor 

de Pós-Graduação via consulta aos programas de pós-graduação e 

confirmação das informações, além da realização de capacitações. Sendo 

assim, considera-se que a referida recomendação encontra-se atendida. 

Recomendações em monitoramento em 2021: 02 

Situação final => Atendidas: 01  Registradas: 0 Prorrogadas: 02  Reiteradas: 0 
Relatório Nº. 04/2018 – AVALIAÇÃO DA ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 

Constatação/Recomendação  

Nº DA CONSTATAÇÃO 01: AUSÊNCIA DE  PUBLICIDADE 

DOS RESULTADOS DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE 

GESTÃO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL 

 

Recomendação 01: Tendo em vista que foi nomeada nova Comissão 

Temporária de Sustentabilidade, através da Portaria UFSJ nº 324, de 

12/06/2018, incumbida de atualizar o Plano de Gestão de Logística 

Sustentável, bem como acompanhar e avaliar, permanentemente, seus 

resultados, recomenda-se que sejam lançados semestralmente no sítio 

da internet da UFSJ os resultados alcançados a partir  da 

implementação das ações definidas no novo Plano de Gestão Logística 

Sustentável, apresentando as metas alcançadas e os resultados medidos 

pelos respectivos indicadores. 

Providências a serem implementadas: Até o momento a Comissão foi 

recomposta, a política de sustentabilidade atualizada e encaminhada para os órgãos 

superiores e uma integração entre as ações de planejamento com o Núcleo de Meio 

Ambiente da PROAD/UFSJ. Foi encaminhado no dia de hoje o Memo 

091/2018/PPLAN solicitando da comissão as seguintes informações: as atividades 

desenvolvidas desde a recomposição da comissão, os trabalhos desenvolvidos até o 

momento e um cronograma de atualização do Plano de Gestão Logística 

Sustentável. 

 

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA EM 07/08/2018 - Tendo em vista a 

manifestação da Unidade, a AUDIT decidiu por registrar a presente informação, e 

no início do exercício de 2019, fará novo acompanhamento para verificar se foram 

lançados no sítio da internet da UFSJ os resultados alcançados a partir da 

implementação das ações definidas no novo Plano de Gestão Logística Sustentável, 

apresentando as metas alcançadas e os resultados medidos pelos respectivos 

indicadores. 

 

Novo Posicionamento da AUDIT: A política foi aprovada e no presente 

momento, a PPLAN encaminhou para o GABIN os nomes de seus representantes 

na Comissão Permanente. Estamos aguardando a portaria de nomeação para o 

desenvolvimento das atividades administrativas decorrentes do Plano de Logística 

Sustentável.  Para  informações  sobre  o  andamento da  constituição da 

comissão,sugiro contato com o Gabinete da Reitoria e para informações relativas a 

operacionalização da política e do plano sugiro contato com o NUAMB/PROAD. 

 

Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 13/06/2019- O Chefe da Auditoria 

Interna considerou a resposta satisfatória. 

 

Nova manifestação da unidade: Em 08/01/2021, a PPLAN apresentou a seguinte 

manifestação no sistema SIPAC: 

 

“Conforme reunião realizada com os Pró-reitores de Planejamento e 

Desenvolvimento e de Administração, informamos que os trabalhos efetuados pela 

Comissão Temporária, nomeada pela Portaria nº 324, de 12/06/2018, foram 

concluídos e a respectiva Comissão e sua Portaria de nomeação, revogadas pela 

Portaria nº 204, de 16/04/2019. Os trabalhos resultaram nas emissões das Resoluções 

CONSU nº 030, de 08/10/2018, que estabelece a política de sustentabilidade da 

UFSJ, cria a Comissão Permanente de Sustentabilidade e dá outras providências e 

031, de 08/10/2018, que aprova o Regimento Interno da Comissão Permanente de 

Sustentabilidade (CPS) da UFSJ, bem como na emissão do Memorando nº 04/2019, 

de 13/03/2019, que solicita o encerramento oficial das atividades da Comissão 

Temporária e recomenda a nomeação da CPS. Todos estes documentos enviados 

para o e-mail auditoria@ufsj.edu.br. Portanto, gostaríamos de esclarecer que não 

coube à Comissão Temporária a atualização do Plano de Gestão de Logística 

Sustentável, bem como nem seu acompanhamento e avaliação de seus resultados, 

conforme consta da Recomendação 1, do item I, do Relatório de Auditoria nº 

004/2018, mas à CPS, de acordo com as Resoluções citadas acima”. 

 

Último posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 25/01/2021- Tendo em 

vista a manifestação da PPLAN, esclarecendo que os trabalhos efetuados pela 

Comissão Temporária (Portaria 324/2018) foram concluídos e que não coube a essa 

comissão a atualização do Plano de Logística Sustentável, sendo essa atribuição  da 

Comissão Permanente de Sustentabilidade da UFSJ, de acordo com o art.9°, Inciso 

II da Resolução CONSU n° 30/2018 (Política de Sustentabilidade da UFSJ), a 
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AUDIT revisa o texto da recomendação no que diz respeito atribuição da Comissão 

Temporária corrigindo para Comissão Permanente de Sustentabilidade. Dessa 

forma, prorroga-se o prazo de atendimento da referida recomendação até 

22/03/2021, de forma que sejam apresentados os resultados dos acompanhamentos, 

avaliações do Plano de Gestão Logística Sustentável, assim como seja dada 

publicidade no sítio da internet da UFSJ desses relatórios/documentos pela 

comissão responsável. 

 

Nova manifestação da unidade: Em 10/09/2021, a unidade apresentou nova 

manifestação no sistema SIPAC: 

“Conforme providência informada anteriormente no SIPAC, gostaríamos de 

ratificar que os trabalhos da Comissão Temporária de Sustentabilidade foram 

encerrados e a respectiva Comissão revogada pela Portaria n. 204, de 16/04/2019. 

Aquela Comissão Temporária, através do Memorando nº 04/2019, de 13/03/2019, 

solicitou ao GABIN o encerramento oficial das atividades da Comissão Temporária 

e recomendou a nomeação da Comissão Permanente de Sustentabilidade para a 

viabilização das Resoluções e ações de sustentabilidade emitidas com a conclusão 

dos trabalhos da Comissão Temporária. No entanto, como não temos notícias da 

nomeação da respectiva Comissão Permanente, vimos informar que foi reiterada 

àquele Gabinete, através do Memorando Eletrônico n. 80/2021/ PPLAN, de 

10/09/2021, a criação da Comissão Permanente, visando o cumprimento do 

disposto nas recomendações, bem como das Resoluções criadas”. 

 

Análise da AUDIT: PRORROGADA em 10/09/2021- Tendo em vista a 

manifestação da unidade, informando que notificou o Gabinete da Reitoria quanto à 

necessidade de nomeação de Comissão Permanente de Sustentabilidade, via 

Memorado Eletrônico nº 80/2021-PPLAN, de 10/09/2021, a AUDIT prorroga o 

prazo da recomendação para que sejam comprovadas as ações desenvolvidas pela 

Comissão e a divulgação dos resultados no sítio da UFSJ. 

 

Última manifestação da unidade: Em 11/03/2022, a PPLAN apresentou 

manifestação no sistema SIPAC contendo  o texto divulgado na página da internet, 

contemplando as ações adotadas pela gestão relacionadas à Sustentabilidade 

Ambiental. 

 

Nova análise da AUDIT: ATENDIDA em 14/03/2022-  Considerando as 

informações prestadas pela unidade no sistema SIPAC e, após consulta da página 

da PPLAN referente as ações do Plano de Logística Sustentável - PLS- 

https://ufsj.edu.br/portal2repositorio/File/pplan/Atualizacao%20do%20Plano%20d

e%20Logistica%20Sustentavel%202022.pdf  - a AUDIT entende que a unidade 

envidou esforços no atendimento da recomendação com o intuito de se dar 

publicidade das ações adotadas pela UFSJ atinente ao tema. Contudo, cabe alertar a 

Gestão quanto à necessidade da atualização periódica da página (semestralmente), 

apresentando os resultados, os indicadores e metas alçancadas de acordo com PLS 

aprovado e atualizado, assim como providências necessárias para atuação da 

Comissão Permanente de Sustentabilidade da UFSJ. 

Nº DA CONSTATAÇÃO 02: AUSÊNCIA DE LOCAL 

APROPRIADO PARA ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS 

QUÍMICOS 

 

Recomendação 02: Recomenda-se que seja analisada a possibilidade 

de construção em todos os Campi da UFSJ de um “paiol” (abrigos para 

produtos químicos e biológicos), onde seriam descartados todos os 

resíduos até que as coletas sejam realizadas por empresas 

especializadas. 

Providências a serem implementadas: Conforme a constatação da inexistência de 

locais apropriados para armazenamento temporário de resíduos perigosos, 

informamos que está previsto o inicio de estudos técnicos junto a Divisão de Obras 

para avaliar a viabilidade de construção de abrigos para produtos químicos e 

biológicos nos Campi da UFSJ. Em específico, para os Campi Sede, será avaliado a 

possibilidade inicial de construção no Campus Dom Bosco (CDB), visto que este 

Campus é o maior gerador de resíduos perigosos. Neste campi, já há a previsão de 

reforma de um pequeno imóvel situado atrás do RU a qual será destinado para o 

armazenamento temporário até o recolhimento pelo empresa especializada. Quanto 

aos demais campi, há um projeto para construção de locais apropriados para este 

fim, porém, estamos condicionados à disponibilidade orçamentária, que no 

momento não há. A PROAD passou para a DPROB a necessidade de colocação no 

planejamento estratégico de 2019 a finalização do projeto com o custo estimado 

para apresentação à Reitoria e PPLAN para que seja tratado como obra prioritária, 

porém, isto será avaliado a partir do conhecimento do orçamento da UFSJ para este 

exercício. Convém ressaltar, que com as ações em curso de recolhimento e 

destinação ambiental correta periódica de resíduos nos Campi da UFSJ, e  

consoante a uma logística integrada junto a empresa especializada, o quantitativo 

de resíduos em armazenamento temporário foi reduzido significativamente. 

 

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA EM 07/08/2018 – Tendo em vista a 

manifestação da Unidade, a AUDIT decidiu por registrar a presente informação, e 

no início do exercício de 2019, fará novo acompanhamento para verificar a respeito 

da construção de abrigos para produtos químicos e biológicos nos Campi da UFSJ. 

 

Nova manifestação da unidade: A PROAD passou a demanda para a DPROB que 

manifestou já ter um pré-projeto arquitetônico que precisa ser revisado e ainda 

elaborado os projetos complementares executivos, porém, ainda não há 

disponibilidade orçamentária para execução, não havendo, portanto, uma previsão 

para as referidas obras. Ressaltamos ainda que, após, a adoção das ações efetivadas 

pelo Núcleo de Meio Ambiente, relativas ao recolhimento e destinação ambiental 

correta e periódica de resíduos nos Campi da UFSJ e, consoantes a uma logística 

https://ufsj.edu.br/portal2repositorio/File/pplan/Atualizacao%20do%20Plano%20de%20Logistica%20Sustentavel%202022.pdf
https://ufsj.edu.br/portal2repositorio/File/pplan/Atualizacao%20do%20Plano%20de%20Logistica%20Sustentavel%202022.pdf


 

43 

integrada junto à empresa especializada, o quantitativo de resíduos em 

armazenamento temporário foi reduzido significativamente, não trazendo impactos 

negativos aos laboratórios. 

 

Novo Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA EM 29/01/2019 -Em que pese 

a manifestação da Unidade, a AUDIT decidiu por registrar a presente informação, e 

no final do exercício de 2019, fará novo acompanhamento para 

verificar a respeito da construção de abrigos para produtos químicos e biológicos 

nos Campi da UFSJ. 

 

Nova manifestação da unidade: Em 07/01/2021, a PROAD apresentou a seguinte 

manifestação no sistema SIPAC: 

 

“A DPROB concluiu os projetos para construção de 03 (três) paios: 01 no Campus 

Dom Bosco, 01 no Campus Centro Oeste Dona Lindu e 01 no Campus Alto 

Paraopeba. O projeto do paiol do Campus de Sete Lagoas ainda não foi feito devido 

ter de características distintas dos outros campi, pelo tipo de material a ser 

armazenado. A DPROB também já finalizou a confecção dos documentos 

necessários para realização de processo licitatório (orçamentos, projeto básico, 

planilhas...) e foi formalizado o processo 23122.020778/2020-14, que está suspenso 

aguardando provimento de recurso financeiro para realização de licitação”. 

 

Último posicionamento da AUDIT: PRORROGADA EM 20/01/2021-  Tendo 

em vista a manifestação da PROAD, informando que concluiu os projetos para 

construção dos paios do CDB, CCO e CAP, porém, o processo formalizado 

encontra-se suspenso aguardando o provimento de recurso financeiro e que está 

elaborando o projeto do paiol do CSL, em função das especificidades do tipo de 

material a ser armazenado, a AUDIT prorroga o prazo de atendimento até 

30/09/2021, de forma a acompanhar, oportunamente o grau de implementação da 

referida recomendação. 

 

Nova manifestação da unidade: Em 10/09/2021, a unidade apresentou nova 

manifestação no sistema SIPAC: 

“Como dito anteriormente, a DPROB concluiu os projetos para construção de 03 

(três) paios: 01 no Campus Dom Bosco - CDB, 01 no Campus Centro Oeste Dona 

Lindu - CCO e 01 no Campus Alto Paraopeba - CAP. O projeto do paiol do 

Campus de Sete Lagoas - CSL ainda não foi feito devido ter de características 

distintas dos outros campi, pelo tipo de material a ser armazenado. Os projetos 

ainda não foram licitados por falta de recursos orçamentários. O reitor, prof. 

Marcelo Pereira de Andrade, encaminhou em agosto de 2021 um oficio ao 

Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, externando, entre 

outras, sua preocupação com a segurança do campus. O ofício apresenta algumas 

demandas da UFSJ, dentre elas a construção dos paióis, para os quais solicita 

recursos orçamentários no valor de 3,6 milhões de reais para construção dos paióis 

do CDB, CCO e CAP e mais 1,7milhões de reais para construção do paiol do 

CSL”. 

 

Análise da AUDIT: PRORROGADA em 10/09/2021- Tendo em vista a nova 

manifestação da unidade, reforçando a informação que os projetos para construção 

dos paióis foram finalizados pela Divisão de Projetos e Obras (DPROB), contudo, 

diante da situação de restrição orçamentária a licitação não pôde ser executada, a 

AUDIT prorroga o prazo de implementação da referida recomendação, realizando 

monitoramento, oportunamente. Registramos ciência quanto ao teor do ofício 

encaminhado ao MEC, solicitando aporte de recursos para cobertura das demandas 

da UFSJ. 

 

 

Recomendações em monitoramento em 2021: 02 

Situação final => Atendidas: 01  Prorrogadas: 01  Registradas: 0 Reiteradas: 0  

Relatório Nº. 08/2018 - AUDITORIA NA PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS REFERENTE AOS CONTROLES DAS CONCESSÕES 
DE BOLSAS E AUXÍLIOS FINANCEIROS AOS ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO 

Recomendação Informação sobre a implementação das recomendações 

CONSTATAÇÃO: 6 - AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE 

CONCESSÃO DE BOLSAS - CONTROLES FLUXOS E 

MONITORAMENTO 

Recomendação Nº 321 - Recomenda-se que a PROAE realize um estudo 

com revisão da Resolução n° 33/2014, dos Editais de Seleção e dos Termos 

de Compromisso de forma que os mesmos contemplem as funcionalidades 

do sistema SIPAC, a exemplo das adequações dos prazos de vigência e 

início para recebimento das bolsas, situação dos alunos no status “formado e 

não concluído”, dentre outras alterações que se fizerem necessárias. 

Providências a serem implementadas: Iniciamos o processo de adequação 

das Resoluções da PROAE dentre elas a nº 33/2014. A Proposta está sendo 

discutida pela equipe e encontra-se em anexo. 

 

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 07/11/2018 -A PROAE 

informou que adotou iniciou as providências para sanar a fragilidade 

identificada, contudo, a AUDIT deverá acompanhar,oportunamente, a 

implementação da referida recomendação. 

 

Nova manifestação da Unidade: Em 13/06/2019, a PROAE apresentou a 

seguinte informação: “Devido à complexidade dos estudos e das mudanças 

envolvidas, ainda estamos analisando a revisão da Resolução 033/2014, com 

participação e contribuição dos servidores dos campi de Ouro Branco, Sete 

Lagoas e Divinópolis. Quanto ao status “formado e não concluído” houve uma 

reunião com outras Pró- Reitorias e, após consulta jurídica, chegou-se à 

conclusão que o discente com status “formado” terá o auxílio finalizado no 
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SIPAC, mesmo que não tenha colado grau”. 

 

Monitoramento da AUDIT: PRORROGADA em 09/07/2019 - Considerada 

a manifestação da unidade informando que os estudos para reformulação da 

resolução vigente ainda estão em análise pelas áreas envolvidas, a AUDIT 

prorroga o prazo de atendimento da referida recomendação até 30/09/2019, e 

fará novo acompanhamento sobre o grau de implementação da recomendação 

após o citado prazo. 

 

Nova manifestação da unidade: Em 02/12/2019, a PROAE apresentou a 

seguinte manifestação: “ A revisão da Resolução foi efetuada pela equipe da 

PROAE. A versão final será entregue ao CONSU para análise”. 

 

Posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 05/12/2019-Tendo em 

vista a manifestação da unidade, informando que a revisão da Resolução foi 

efetuada pela equipe da PROAE e que a mesma será submetida ao CONSU 

para análise, a AUDIT prorroga o prazo de atendimento da referida 

recomendação até 30/04/2020, e acompanhará, oportunamente, a 

implementação da recomendação 
pela PROAE. 
 
Nova manifestação da unidade: Em 20/11/2020, a PROAE apresentou a 
seguinte manifestação: “ Está em discussão as alterações propostas e elaboradas 
pela equipe da Proae. Estamos adequando tais alterações à política estabelecida 
pela nova gestão e aguardando a composição da Comissão Estudantil para 
fechar a proposta e encaminhar ao CONSU. Além disto, está sendo implantado 
um novo sistema (o SIGAA), que demandará, também, algumas mudanças na 
resolução atual”. 

 
Posicionamento da AUDIT: PRORROGADA EM 03/12/2020 - 
Considerando a manifestação da unidade no sentido que as alterações propostas 
pela equipe da PROAE estão em discussão e aguardam a composição da 
Comissão Estudantil para encaminhamento ao Conselho Universitário - 
CONSU, além de adequações necessárias aos parâmetros adotados pelo sistema 
SIGAA (em implantação na UFSJ), a AUDIT prorroga o prazo de atendimento 
da recomendação até 31/03/2021, realizando o acompanhamento da 
implementação das providências, oportunamente. 
 
Nova manifestação: Em 10/09/2021, a PROAE apresentou a seguinte 
manifestação no sistema SIPAC: “A Proae está trabalhando na alteração da 
resolução 33, visando atender às necessidades atuais e para que seja possível 
implantar o Sigaa - módulo de Assistência Estudantil. Em paralelo, a equipe da 
Proae vem fazendo testes no módulo e participando de treinamentos junto ao 
Ntinf e à UFRN. A Comissão de Assistência Estudantil também foi criada por 
portaria disponível em 
https://ufsj.edu.br/portal2repositorio/File/proae/Portarias%20Proae/2021/PORT
ARIA%20PROAE%200052021%20%20COMISSAO%20DE%20ASSISTENC
IA%20ESTUDANTIL.pdf . Esclarecemos, ainda, que para a implantação do 
módulo de Assistência Estudantil, do Sigaa, é necessário que o módulo do 
Sigaa seja implantado primeiro. A expectativa é de que o Sigaa seja implantado 
até o final de dezembro e a Proae está trabalhando para que a resolução 33 e o 
módulo de assistência estudantil também seja implantado até esta data”. 

 
Análise da AUDIT: PRORROGADO em 10/09/2021- Tendo em vista a nova 
manifestação da unidade, informando sobre o andamento da implantação do 
sistema SIGAA e da adequação dos normativos, a AUDIT prorroga o prazo de 
atendimento da recomendação até 31/12/2021. 
 
Nova manifestação: Em 17/01/2022, a PROAE atualizou as providências, no 
sistema SIPAC,  informando que: 
“A Proae continua estudando as funcionalidades do módulo de Assistência 
Estudantil, do Sigaa, e trabalhando na alteração da resolução 33. A expectativa 
é que o referido módulo seja implantado até maio de 2022”. 

 
Último posicionamento da AUDIT: PRORROGADO em 10/02/2022- Tendo 
em vista atualização sobre o andamento da implantação do sistema SIGAA e da 
adequação dos normativos pela PROAE, a AUDIT prorroga o prazo de 
atendimento da recomendação até 30/06/2022. 

Recomendação Nº 322 - Recomenda-se que a PROAE na revisão da 

resolução, que regulamenta a concessão dos auxílios, estabeleça a previsão 

de fornecimento de informações pelas demais Pró-Reitorias, com os 

respectivos prazos, no sentido de sanar as fragilidades no acesso às 

informações sobre a situação do discente contemplado com bolsas de 

assistência estudantil. 

Providências a serem implementadas: Uma das propostas de alteração da 

Resolução 033 é de que os auxílios da PROAE possam ser acumulados com 

os demais, por se tratar de despesa para permanência do estudante, o que 

solucionará esta questão. 

 

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 07/11/2018 - A PROAE 

informou que iniciou as providências para sanar a fragilidade identificada, 

contudo, a AUDIT deverá acompanhar, oportunamente, a implementação da 

referida recomendação. 

 

Nova manifestação da Unidade: Em 13/06/2019, a PROAE apresentou a 

seguinte informação: “Assim que fizermos a revisão da Resolução este item 

será contemplado”. 

 

Monitoramento da AUDIT: PRORROGADA em 09/07/2019 - Considerada 
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a manifestação da unidade informando que os estudos para reformulação da 

resolução vigente ainda estão em análise pelas áreas envolvidas, a AUDIT 

prorroga o prazo de atendimento da referida recomendação até 30/09/2019, e 

fará novo acompanhamento sobre o grau de implementação da recomendação 

após o citado prazo. 

 

Nova manifestação da unidade: Em 02/12/2019, a PROAE apresentou a 

seguinte manifestação: “A revisão da Resolução foi efetuada pela equipe da 

PROAE. A versão final será entregue ao CONSU para análise”. 

 

Último posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 05/12/2019-Tendo 

em vista a manifestação da unidade, informando que a revisão da Resolução 

foi efetuada pela equipe da PROAE e que a mesma será submetida ao CONSU 

para análise, a AUDIT prorroga o prazo de atendimento da referida 

recomendação até 

30/04/2020, e acompanhará, oportunamente, a implementação da 

recomendação pela PROAE. 
 
Nova manifestação da unidade: Em 20/11/2020, a PROAE apresentou a 
seguinte manifestação: “Está sendo implantado o módulo SIGAA na UFSJ e a 
proposta deste sistema é a integração de todas as informações. Desta maneira, a 
expectativa da Proae é de que não haja necessidade de recorrer a outras pró-
reitorias, visto que teremos um sistema que nos permitirá obter os dados 
prontamente. Caso o sistema não atenda às nossas expectativas, faremos 
adequações na resolução ou aperfeiçoaremos nosso planejamento interno no 
sentido de atender essa recomendação”. 
 
Último posicionamento da AUDIT: PRORROGADA EM 03/12/2020 - 
Considerando a manifestação da unidade, informando que com a 
implementação do sistema SIGAA haverá integração das informações quanto a 
consulta da situação dos discentes, a AUDIT prorroga o prazo de atendimento 
da recomendação até 31/03/2021, realizando o acompanhamento da 
implementação das providências, oportunamente. 
 
Nova manifestação: Em 10/09/2021, a PROAE apresentou a seguinte 
manifestação no sistema SIPAC:  
 
“Nas reuniões realizadas entre a Proae, Ntinf e UFRN ficou confirmado que o 
sistema Sigaa permite a integração de informações entre as pró-reitorias, porque 
todos os sistemas estarão conectados à mesma base de dados. Sendo assim, 
cada pró-reitoria poderá liberar o acesso dos relatórios de seu módulo às demais 
pró-reitorias, conforme necessidade de cada uma. No entanto, entendemos que 
a partir da implantação do módulo Sigaa, que está prevista para o final de 
dezembro de 2021, a demanda será atendida”. 
 
Análise da AUDIT: PRORROGADO em 10/09/2021- Tendo em vista a nova 
manifestação da unidade, informando sobre o andamento da implantação do 
sistema SIGAA, a AUDIT prorroga o prazo de atendimento da recomendação 
até 31/12/2021 

 
Nova manifestação: Em 17/01/2022, a PROAE atualizou as providências, no 
sistema SIPAC,  informando que: 
“Como esclarecido no item 5 desta recomendação, o sistema Sigaa permitirá a 
integração de informações entre as pró-reitorias, porque todos os sistemas 
estarão conectados à mesma base de dados. A implantação do Sigaa está 
prevista para maio de 2022, quando a recomendação em questão poderá ser 
atendida”. 

 
Último posicionamento da AUDIT: PRORROGADO em 10/02/2022- Tendo 
em vista atualização da PROAE sobre o andamento da implantação do sistema 
SIGAA, a AUDIT prorroga o prazo de atendimento da recomendação até 
30/06/2022. 
 
 

Recomendação Nº 324 - Recomenda-se que a PROAE realize estudo 

detalhado das funcionalidades constantes do sistema SIGAA, fins de avaliar 

se o referido sistema atende as necessidades desta Pró- Reitoria, otimizando 

as rotinas desde a seleção dos bolsistas, controle de contrapartidas e demais 

possibilidades de integração de suas rotinas aprimorando seus controles. 

Providências a serem implementadas: A PROAE iniciará estudos sobre as 

funcionalidades do SIGAA para atender esta recomendação 

 

Posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 07/11/2018 - A PROAE 

informou que pretende adotar providências para sanar a fragilidade 

identificada, dessa forma, a AUDIT prorrogou o prazo de atendimento para 

29/03/2019 com a finalidade de acompanhar, oportunamente, a implementação 

da referida recomendação. 

 

Nova manifestação da Unidade: Em 25/06/2019, a PROAE apresentou  a  

seguinte informação: “Aguardamos a instalação do módulo SIGAA, que 

depende de calendário do NTINF.” 

 

Último posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 09/07/2019 - 

Considerada a manifestação da unidade informando que a implementação da 

recomendação depende da disponibilidade do Núcleo de Tecnologia da 

Informação (NTINF), a AUDIT prorroga o prazo de atendimento da referida 

recomendação até 30/11/2019, e fará novo acompanhamento sobre o grau de 

implementação da recomendação após o citado prazo. 
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Nova manifestação da unidade: Em 02/12/2019, a PROAE apresentou a 

seguinte manifestação: “Ainda aguardamos a instalação do módulo SIGAA, 

que depende de calendário do NTINF”. 

 

Último posicionamento da unidade: PRORROGADA em 04/12/2019 - 

Considerada nova manifestação da unidade reiterando que a implementação da 

recomendação depende da disponibilidade do Núcleo de Tecnologia da 

Informação (NTINF), a AUDIT prorroga o prazo de atendimento da referida 

recomendação até 30/04/2020, e fará novo acompanhamento sobre o grau de 

implementação da 

recomendação após o citado prazo. 

 

Nova manifestação da unidade: Em 20/11/2020, a PROAE apresentou a 

seguinte manifestação: “O SIGAA está em processo de implantação. De acordo 

com o NTINF, atualmente estão trabalhando com a implantação do módulo de 

graduação, tão logo terminarem, irão fazer as devidas adequações para 

implantarem o módulo de Assistência Estudantil.”. 

 

Último posicionamento da AUDIT: PRORROGADA EM 03/12/2020 - 

Considerando a manifestação da unidade, informando que o sistema SIGAA 

está em implantação, a AUDIT prorroga o prazo de atendimento da 

recomendação até 31/03/2021, realizando o acompanhamento da 

implementação das providências, oportunamente. 

 

Nova manifestação da unidade: Em 10/09/2021, a PROAE apresentou a 

seguinte manifestação no sistema SIPAC:  

“O estudo das funcionalidades do sistema Sigaa - módulo Assistência 

Estudantil está em andamento na Proae. A Proae, a diretoria e todos os setores 

estão envolvidos neste processo”. 

 

Análise da AUDIT: PRORROGADO em 10/09/2021- Tendo em vista a nova 

manifestação da unidade, informando sobre o andamento da implantação do 

sistema SIGAA, a AUDIT prorroga o prazo de atendimento da recomendação 

até 31/12/2021. 

 

 

Nova manifestação: Em 17/01/2022, a PROAE atualizou as providências, no 

sistema SIPAC,  informando que: 

“O estudo das funcionalidades do sistema Sigaa - módulo Assistência 

Estudantil continua em andamento na Proae. Iniciaremos a fase de levantar os 

ajustes a serem feitos no sistema para que possamos utilizar o módulo”. 

 

Último posicionamento da AUDIT: PRORROGADO em 10/02/2022- Tendo 

em vista atualização da PROAE sobre o andamento da implantação do sistema 

SIGAA, a AUDIT prorroga o prazo de atendimento da recomendação até 

30/06/2022. 

Recomendações em monitoramento em 2020: 04 

Situação final => Atendidas: 01  Registradas: 0  Prorrogadas: 03  Reiteradas: 0          

Relatório Nº. 11/2018 – AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

Recomendação Informação sobre a implementação das recomendações 

Nº DA CONSTATAÇÃO 11: PAGAMENTO INDEVIDO DO 

AUXÍLIO-TRANSPORTE 

Recomendação 11: Recomenda-se que a Unidade proceda ao levantamento 

dos pagamentos indevidos relativos aos vale-transportes e realize as 

respectivas glosas, impreterivelmente no mês de fevereiro de 2019, conforme 

acordado entre a fiscalização e a Empresa. Alertamos que os valores deverão 

ser devidamente corrigidos e que a documentação comprobatória deverá ser 

inserida aos autos. 

Providências a serem implementadas: Estás sendo feito um levantamento 

minucioso do item questionado, através dos documentos apresentados e 

anexados no processo. Após levantamento do valor, a glosa será realizada na 

nota fiscal a ser emitida em março, referente a prestação de serviço do mês de 

fevereiro de 2019. Para a nota fiscal emitida em Janeiro de 2019, referente a 

prestação de serviços prestados em dezembro de 2018, já foi solicitado a 

empresa que glosas se os valores referentes ao vale transporte dos 

funcionários que não o recebem, porém houve questionamento da empresa 

por e-mail, e formalmente através de ofício 01/2019 que encaminho em 

anexo. Encaminhei via memorando o oficio ao Setor de Contratos e 

Convênios da UFSJ e estou aguardando retorno. 

 

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 28/01/2019 - Tendo em 

vista a manifestação da Unidade de que o levantamento dos valores pagos 

indevidamente está sendo providenciado, bem como o fato das glosas ainda 

não terem sido realizadas, a AUDIT deverá acompanhar, oportunamente, a 

implementação da referida recomendação. 

 

Nova manifestação da unidade: Conforme caso indicado na Providência de 

Item número 1, foi respondido pelo setor de contratos que deveria ser 

encaminhado tal questionamento à Procuradoria para emissão de parecer 

quanto aos desconto e a forma de desconto, levando em consideração pedido 

da contratada fundamentando pelo não desconto dos valores. Assim, foi 

encaminhado processo de numero 23122.002623/2019-24 para averiguação e 

parecer sobre o caso. Assim, solicito ampliação de prazo para soluções do 

item uma vez que aguardo posicionamento da procuradoria. 
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Último posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 08/03/2019 - 

Tendo em vista a manifestação da Unidade, a AUDIT decidiu pela 

prorrogação do prazo solicitado, concedendo até 31 de maio de 2019 para 

apresentação de nova resposta. 

 

Nova manifestação da unidade: Após comunicação à empresa da glosa e 

questionamento da empresa quanto a não possibilidade da glosa, foi aberto 

um processo de consulta a procuradoria no dia 18 de fevereiro de 2019, 

encaminhado via memorando 05/2019 - SEGCO, questionando legalidade da 

glosas. Foi respondido pela procuradoria em 11 de março de 2019, através de 

nota 040/2019, citando a legalidade da glosa e formas de instrução de 

processo onde constava em primeiro momento comunicação à empresa com 

direito a vistas do processo e ampla defesa e contraditório. A partir disto foi 

feito o levantamento dos valores devidos desde inicio do contrato, trabalho 

que decorreu de tempo, dentre acumulo de serviços do setor de serviços 

gerais do campus, e encaminhado a empresa no dia 06/06/2019 via oficio 

solicitando analise dos valores, apresentação de defesa ou comprovação 

contrária, assim como proposta de acordo para glosas dentro  do prazo de 30 

dias. Após este prazo e apurando se for o caso a defesa da empresa será 

encaminhado para julgamento novamente aos setores jurídicos da UFSJ para 

decisão conforme orienta a norma040/2019. 

 

Posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 18/06/2019 - Tendo em 

vista a manifestação da Unidade, a AUDIT aguardará o posicionamento da 

empresa, bem como análise da PROJU, devendo ser feito novo 

acompanhamento no final de agosto/2019. 

 

Nova manifestação da unidade: Em 06/12/2019, a unidade apresentou a 

seguinte manifestação no sistema SIPAC: 

“Seguindo a nota técnica da procuradoria 040/2019, será feito a glosa da 

empresa do valor pago indevidamente a empresa referente ao vale transporte, 

daqueles funcionários que optaram pelo não recebimento do mesmo, 

acrescido de correção pelo INPC (IBGE). Neste caso, a glosa poderá ser 

dividida em até 3 parcelas, nas notas referentes aos serviços prestados em 

JANEIRO/2019, FEVEREIRO2019 e MARÇO/2019. Vale lembrar que foi 

dado a empresa o direito de ampla defesa e contraditório, como consta no 

processo”. 

 

Posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 11/12/2019 - Tendo em 

vista a manifestação da unidade, informando que os valores serão ressarcidos 

pela empresa contratada nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, a 

AUDIT prorroga o prazo de atendimento da recomendação até 30/04/2020. 

Dessa forma, a fiscalização do contrato deve apresentar as respectivas 

comprovações no novo prazo acordado, de forma atender a recomendação da 

auditoria. 

 

Nova manifestação da unidade: A unidade atualizou as providências no 

sistema SIPAC em 27/08/2020, informando que: 

“Conforme informado e após apurado, foi feito um levantamento de todos os 

valores pagos indevidos a respeito do vale transporte não repassado aos 

funcionários. Foi enviado oficio a empresa e dado prazo para questionamento 

dos valores apresentados para a glosa. Como é sabido por esta auditoria a 

empresa questiona a validade do desconto, não concordando com tal. Porém 

após abertura de processo administrativo e nota 40/2019 e cota 52/2019 da 

procuradoria a respeito, e não havendo questionamento da empresa quanto a 

valores, mesmo após todo o processo corrido com amplo direto a defesa e 

contraditório. Foi descontado o valor referente ao período trabalhado do 

inicio do contrato em maio de 2017 a dezembro de 2019, totalizando R$ 

33.900,14 (Trinta e três mil, novecentos reais e catorze centavos) em três 

parcelas nas notas fiscais pagas em março, abril e maio de 2020. É preciso 

citar que como a empresa não concorda com a glosa, foi enviado a 

contabilidade nas ocasiões dos pagamentos memorando informado o valor 

que deveria ser glosado compulsoriamente. Num primeiro momento a 

contabilidade se negou a fazer o pagamento, solicitando que fosse negociado 

junto a empresa a emissão de nota fiscal ja descontado a glosa, porém a 

empresa insistiu em emitir a nota fiscal no valor integral. Assim, informamos 

a direção do campus que recorreu a pro-reitoria de administração, que 

autorizaram a contabilidade a realizarem os pagamentos. A partir de janeiro 

de 2020 foi descontado os valores devidos mensais, ainda assim a empresa 

continua emitindo notas fiscais no valor integral e o fiscal informando o valor 

da glosa ao processo de pagamento. Para calculo da glosa, analisa-se a 

documentação enviada mensalmente e para todos os funcionários em que a 

empresa não fornece comprovante do pagamento de transporte, é somado a 

glosa do valor referente ao transporte destacado na planilha de formação de 

preços referente ao contrato em vigor. É feito ainda a confirmação direta com 

o encarregado da empresa, e diretamente com os funcionários. Em anexo: 

Oficio comunicando a empresa a glosa dos retroativos e os valores. Nota 



 

48 

40/2019. Cota 052/2019. Planilha dos Cálculos retroativos Oficio da empresa 

questionando novamente a glosa. Exemplo de email enviado a empresa 

mensalmente comunicando as glosas. Troca de mais quando da negativa da 

contabilidade em não efetuar as glosas envolvendo o setor de auditoria e 

outros vários Ordens bancarias pagas no ano de 2020 comprovando glosas. 

(Lembrando que mensalmente ainda são retidos impostos nas notas fiscais e 

valor reservado a conta vinculada)” 

 

Posicionamento da AUDIT: EM ANÁLISE EM 23/02/2021 - Tendo em 

vista a manifestação da unidade e, após a conferência da documentação 

comprobatória disponibilizada pela fiscalização do Contrato 23/2017, a 

AUDIT verificou que a fiscalização procedeu à solicitação de glosa nas 

Notas Fiscais, emitidas pela empresa contratada no montante de R$ 

35.900,14 (sendo 3 parcelas de R$ 11.966,71) referente aos valores 

retroativos de maio de 2017 a dezembro de 2019 (apurados em planilha 

anexa), assim como passou a informar mensalmente, a partir da competência 

de janeiro de 2020, os valores de vale-transporte não utilizados, retendo do 

valor mensal pago a contratada. Contudo, ao analisar os Ordens Bancárias 

anexadas para fins de comprovar a efetivação dos ressarcimentos, observou-

se que a ordem bancária nº 2020OB801807, de 05/05/2020 não contemplou a 

parcela da glosa de R$ 11.966,71, conforme solicitado no Despacho de 

Pagamento atestado pela fiscalização. Sendo assim, a Divisão de 

Contabilidade e Finanças (DIFIN) foi alertada quanto à presente ocorrência, 

tendo se comprometido a regularizar o valor da glosa na próxima Nota Fiscal 

a ser paga a contratada (com previsão de execução financeira em março de 

2021).  

 

Novo monitoramento: ATENDIDA em 26/04/2021- Tendo em vista a 

manifestação da unidade e, após a conferência da documentação 

comprobatória disponibilizada pela fiscalização do Contrato 23/2017, a 

AUDIT verificou que a fiscalização procedeu à solicitação de glosa nas 

Notas Fiscais, emitidas pela empresa contratada no montante de R$ 

35.900,14 (sendo 3 parcelas de R$ 11.966,71) referente aos valores 

retroativos de maio de 2017 a dezembro de 2019 (apurados em planilha 

anexa), assim como passou a informar mensalmente, a partir da competência 

de janeiro de 2020, os valores de vale-transporte não utilizados, retendo do 

valor mensal pago a contratada. Contudo, ao analisar os Ordens Bancárias 

anexadas para fins de comprovar a efetivação dos ressarcimentos, observou-

se que a 2020OB801807, de 05/05/2020 não contemplou a parcela da glosa 

de R$ 11.966,71, conforme solicitado no Despacho de Pagamento atestado 

pela fiscalização. Sendo assim, a Divisão de Contabilidade e Finanças 

(DIFIN) foi alertada quanto à presente ocorrência, tendo efetivado a correção 

da glosa não efetivada por meio do desconto de R$ 11.966,71 na Nota Fiscal 

202100000000073, emitida em 23/02/2021, no valor de R$ 46.392,39, 

conforme consta da observação contida na Ordem Bancária 2021OB800980, 

emitida em 1º/04/2021 - Processo de Execução Financeira 

23122.007003/2021-26. 

 

Recomendações em monitoramento em 2021: 01 
Situação final => Atendidas: 01   Em monitoramento: 0 Registradas: 0  Prorrogadas: 0  Reiteradas: 0        

Relatório Nº. 16/2018 – ANÁLISE DA CONCESSÃO DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE 

Recomendação Informação sobre a implementação das recomendações 

CONSTATAÇÃO: 2 - AUSÊNCIA DE PLANO DE AULAS NA 

DOCUMENTAÇÃO DE CONCESSÃO DE 

INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE 

 

Recomendação Nº 23 -Recomenda-se que a Divisão de Desenvolvimento 

de Pessoas (DIDEP), em conjunto com o SEAPS/Núcleo de Segurança do 

Trabalho, estabeleça novos mecanismos de cobrança e mais efetivos, de 

forma a inibir as pendências na apresentação da documentação (planos de 

aula) pelos servidores docentes, facilitando as rotinas de acompanhamento 

da concessão de insalubridade/periculosidade. 

Providências a serem implementadas: Atualmente, o Núcleo de Segurança 

do Trabalho já conta com o Informe de Adicionais/Gratificação, criado para 

acompanhar a carga horária de exposição dos servidores aos agentes de risco 

de maneira mais eficiente, sem necessidade de cobranças sistemáticas. Nos 

termos da Resolução/Condi nº 011/2017, a apresentação de tal informe 

condiciona o pagamento dos adicionais (Art. 16. O pagamento de adicionais e 

gratificação de que trata esta Resolução não será efetuado quando a chefia 

deixar de encaminhar mensalmente o Informe de Adicionais/Gratificação 

atestando o tempo de exposição às circunstâncias insalubres, perigosas ou 

penosas). De todo modo, a Didep e o Núcleo de Segurança do Trabalho 

buscarão estudar outras formas de controle que possam facilitar as rotinas de 

acompanhamento. 

 

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 13/02/2019 - Em sua 

manifestação a unidade informou que o documento Informe de 

Adicionais/Gratificação contempla campo próprio, no qual a chefia imediata 

atesta, mensalmente, que o servidor esteve ou não exposto nos ambientes 

especificados, exercendo atividades mencionadas nos agentes de riscos 

durante mais de 50% da sua jornada de trabalho mensal, caracterizando a 

exposição habitual  ou permanente, e que o referido documento tem sido 

utilizado pelo Núcleo de Segurança/SEAPS/DIDEP como forma de se 

comprovar o tempo exposição dos docentes às condições que ensejam ao 

recebimento dos adicionais de insalubridade/periculosidade. Contudo, como a 

recomendação refere-se a formas  de melhorar/aprimorar o processo de 

recebimento dos planos de aula dos docentes, utilizado na formalização dos 

processos da UFSJ, no sentido de otimizar as rotinas dos técnicos lotados no 
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Núcleo de Segurança, entende-se que a DIDEP deva estudar outras formas de 

controle, conforme exposto na sua manifestação. Dessa 

forma,aAUDITdeveráacompanharoportunamenteaimplementação da referida 
recomendação, por ocasião de novos trabalhos e monitoramentos nessa 
unidade. 
 
Nova manifestação da unidade: Em 09/11/2020, a DIDEP apresentou a 
seguinte manifestação: “ Considerando o momento atípico em que estamos 
vivenciando em virtude da pandemia de Covid-19 e também a necessidade de 
reconfiguração das atividades para adpatar-se ao trabalho remoto, solicitamos 
um maior prazo para estudo e análise da recomendação”. 
 
Último posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 03/12/2021 - 
Considerando as justificativas apresentadas pela DIDEP, a AUDIT prorroga o 
prazo de atendimento da referida recomendação até 31/05/2021, sendo 
monitoradas, oportunamente, as providências adotadas pela Divisão. 
 
Nova manifestação da unidade: Em 08/09/2021, a DIDEP apresentou a 
seguinte manifestação no sistema SIPAC: 
“ Em relação à recomendação nº 2.3 do Relatório de Auditoria nº 16/2018, 
acerca da ausência de plano de aulas na documentação de concessão de 
insalubridade/periculosidade, informamos que considerando o momento atípico 
que estamos vivenciando em virtude da pandemia de Covid-19 e do trabalho 
remoto emergencial na UFSJ, estabelecido pela Resolução CONSU nº 26, de 30 
de novembro de 2020, atualmente os planos de aula não estão sendo cobrados 
dos servidores docentes, pois, em virtude do trabalho remoto, a grande maioria 
não está exposta aos agentes de risco para a concessão dos adicionais de 
insalubridade/periculosidade e, portanto, não estão recebendo estes adicionais. 
Sendo assim, os planos de aula não conteriam as condições ensejadoras do 
pagamento de adicionais de insalubridade/periculosidade. Informamos ainda 
que, conforme recomendado, tão logo os servidores retornem ao trabalho 
presencial, a Divisão de Desenvolvimento de Pessoas (DIDEP), em conjunto 
com o SEAPS/Núcleo de Segurança do Trabalho, estabelecerá as seguintes 
estratégias, como forma de estabelecer mecanismos de cobrança mais efetivos: 
1. Continuidade do trabalho de envio de e-mails aos servidores, 
individualmente, com a cobrança do envio dos planos de aula; 2. 
Encaminhamento, semestral, de memorandos circulares às unidades acadêmicas 
com a informação da necessidade e importância do envio dos planos de aula 
pelos docentes para a concessão e manutenção do pagamento dos adicionais de 
insalubridade/periculosidade; 3. Divulgação da informação por meio do 
Boletim Interno da UFSJ, semestralmente; 4. Inclusão da informação da 
necessidade de envio dos planos de aulas pelos docentes como item de pauta de 
reunião da Congregação, como informe da PROGP. Esperamos que com a 
adoção das medidas supracitadas a informação seja amplamente divulgada entre 
os servidores e diminua o número de docentes com pendência de entrega dos 
planos de aulas, de forma a facilitar as rotinas de acompanhamento da 
concessão de insalubridade/periculosidade. Esclarecemos que o controle do 
pagamento e suspensão dos adicionais de insalubridade/periculosidade é 
realizado pelo Núcleo de Segurança do Trabalho através do Informes de 
Adicionais/Gratificação que são encaminhados pela chefia imediata dos 
servidores, atestando e especificando a condição do servidor diante da situação 
geradora dos adicionais e gratificação e autorizando ou não o pagamento do 
benefício, que é encaminhado pelo Núcleo de Segurança do Trabalho à Divisão 
de Administração de Pessoal (DIPES), conforme cronograma mensal da folha 
de pagamento”. 

 
Análise da AUDIT: PRORROGADO em 10/09/2021- Tendo em vista a nova 
manifestação da unidade, justificando que devido o trabalho remoto os 
adicionais de insalubridade/periculosidade estão suspensos pela não exposição 
dos servidores aos agentes de riscos e, que tão logo seja reestabelecido o regime 
presencial a unidade adotará as medidas elencadas nessa manifestação, a 
AUDIT prorroga o prazo proposto para que a DIDEP tenha condições de 
implementar as providências necessárias para atendimento da recomendação. 

Recomendações em monitoramento em 2020: 01 

 

Situação final => Atendidas: 0  Prorrogadas: 01 Reiteradas: 0 Registradas: 0 

 
 

De acordo com os dados do RAINT 2020, das recomendações emitidas no exercício de 2017, restaram 02 

(duas) recomendações em status de monitoramento. Cabe informar que, após novos monitoramentos realizados pela 

AUDIT em 2021, as duas recomendações permaneceram em monitoramento, conforme apresentado na tabela abaixo. 
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Tabela 9 – Recomendações dos Relatórios do ano de 2017 monitoradas pela AUDIT no exercício de 2021 

Relatório Nº. 02/2017 -AVALIAÇÃO DOS CONTROLES DO SETOR DE TRANSPORTES 

Constatações/Recomendações Informação sobre a implementação das recomendações 

Nº DA CONSTATAÇÃO: 3 - APRIMORAMENTO DOS 

CONTROLES DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 

 

Recomendação Nº 3 - Que o Setor de Transporte realize estudos de 

forma a verificar a viabilidade de contratação de um profissional da 

área de mecânica, para realizar pequenos serviços de manutenção 

preventiva nas dependências da UFSJ, gerando economicidade. 

Providências a serem implementadas: A fim de que seja possível efetuar a contratação 

pretendida de um profissional mecânico, deve-se considerar ainda a  sua justificativa. 

Hoje, a UFSJ não detém uma oficina, ainda que para pequenos serviços. Para tanto, faz-

se necessário a sua implantação primeiramente para que possamos justificar a 

contratação de um, ou mais profissionais na área. Correlacionamos o referido prazo 

àquele previsto para manutenção de veículos oficiais, de forma que possamos lograr ao 

máximo de ambas contratações, considerando que estariam, ao nosso ver, diretamente 

relacionadas. 

 
Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 31/07/2017 - A unidade se manifestou 

no sentido de que a recomendação depende de um local apropriado para realização das 

manutenções, para posteriormente envidar esforço na contratação de profissionais na área 

de mecânica, de acordo com a nova contratação de serviços de manutenção para a UFSJ.  

 

Monitoramento da AUDIT: PRORROGADA em 02/08/2018 - A unidade optou por 

prorrogar o contrato vigente se comprometendo a proceder um estudo mais detalhado 

para a próxima licitação solicitando um prazo até 31/01/2019. 

 

Nova manifestação da unidade: Considerando que ainda está em fase de análise a 

construção de uma garagem para acondicionar os veículos oficiais da UFSJ. Entendemos 

que, após sua conclusão, o próximo passo óbvio seria a construção de uma oficina para 

pequenos serviços. No entanto, necessário se faz dilatar-se o  prazo inicialmente previsto, 

tendo em vista que não há previsão de quando a Administração pretende concluir tais 

projetos. 

 

Novo monitoramento da AUDIT: PRORROGADA em 29/01/2019 - Considerando o 

pedido da unidade de um maior prazo para atendimento da recomendação, a AUDIT 
prorroga o prazo até 31/12/2019. 

 

Nova manifestação da unidade: Em 09/01/2020 a DIPRE apresentou a seguinte 

manifestação: “Diante da complexidade para que seja efetivada infraestrutura adequada 
para manutenção de veículos de pequeno porte, devido a diversas questões (financeiras, 

ambientais, etc.) torna-se necessária uma análise maior acerca deste tema, uma vez que a 

contratação de um profissional estaria diretamente vinculada a esta questão. No entanto, 

a contratação vigente mediante gerenciamento de manutenção de veículos mitigou 

consideravelmente os custos com a frota oficial”. 

 

Novo posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 10/01/2020 - Considerando a 

manifestação da unidade, justificando que a implementação da recomendação demanda 

maior análise em virtude de outras questões tais como disponibilidade financeira, 

ambientais, etc, a AUDIT prorroga o prazo de atendimento até 31/07/2020. Sendo assim, 

após esse prazo deverá ser realizado 
novo acompanhamento das ações realizadas. 
 
Nova manifestação da unidade: Em 04/11/2020, o SETRA/DIPRE apresentou a seguinte 
manifestação: “Tendo em vista a notória dificuldade acerca da construção de um espaço 
adequado para acondicionamento de veículos (garagem), interessante seria aguardar sua 
concretização a fim de se considerar posterior construção de uma oficina para pequenos 
serviços bem como à contratação de um profissional mecânico. Nesse sentido, solicita-se 
prazo maior à sua concretização. Informamos que será encaminhada nova demanda acerca 
da garagem, conforme já relatado, havendo possibilidade, inclusive, de se considerar 
espaço próprio para uma futura oficina de pequenos serviços”. 
 

Último posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 02/12/2020- 

Considerando a manifestação da unidade, justificando que a implementação da 
recomendação demanda maior prazo tendo em vista estar condicionada à aprovação  pela 
Gestão da UFSJ da construção de garagem própria para os veículos oficias, a AUDIT 
prorroga o prazo de atendimento até 31/03/2021. Sendo assim, a auditoria realizará novos 
acompanhamentos das ações realizadas, devendo ser comprovadas as novas negociações 
efetivadas junto à Gestão. 
 
Nova manifestação da unidade: Em 10/09/2021, a unidade apresentou a seguinte 
manifestação no sistema SIPAC:“Conforme informado o setor aguarda a Administração 
no sentido de fornecer espaço adequado para acondicionamento dos veículos e na 
oportunidade também foi solicitada a possibilidade de uma futura construção de oficina 
conforme documento anexo.” 
 
Análise da AUDIT: PRORROGADO em 10/09/2021- Tendo em vista a manifestação da 
unidade, informando que contratação do serviço está condicionada à construção da 
garagem e, ainda, considerando a situação de restrição orçamentária declarada em outras 
recomendações que envolvem o dispêndio de recursos para investimentos, a AUDIT 
prorroga o prazo da recomendação para que a gestão possa avaliar no final do exercício 
pela viabilidade ou não de implementação da mesma.  
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Recomendação Nº 4 - Que o Setor proponha junto à Administração a 

construção de uma garagem para acondicionar os veículos da frota,  

fins de resguardar e conservar o patrimônio das condições do tempo. 

Providências a serem implementadas: Informamos que a proposta já existe há 

um tempo considerável. Aguardamos manifestação da administração. 

 

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 31/07/2017 - A unidade informou 

que já foi realizada a solicitação junto à Administração. Restando a comprovação 

das cobradas efetuadas junto à Reitoria. 

 

Monitoramento da AUDIT em 06/08/218: Prorrogada para 31/01/2019 - A 

unidade comprovou que está envidando esforços para construção de uma garagem 

para a guarda dos veículos oficiais, já tendo inclusive providenciado o 

levantamento do custo da mesma. Entretanto, a autorização depende de recursos 

financeiros. 

 

Nova manifestação da unidade: Aguardando providências por parte da 

Administração. 

 

Novo monitoramento da AUDIT: PRORROGADA em 29/01/2019 - 

Considerando a necessidade de um maior prazo para atendimento da 

recomendação, a AUDIT prorroga o prazo até31/12/2019. 

 
Nova manifestação da unidade: Em 09/01/2020 a DIPRE apresentou a seguinte 

manifestação: “Aguardando providências por parte da Administração”. 

 

Novo posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 10/01/2020 - 

Considerando a manifestação da unidade, justificando que está aguardando 

providências por parte da administração superior, a AUDIT prorroga o prazo de 

atendimento até 31/07/2020. Sendo assim, após esse prazo deverá ser realizado 

novo acompanhamento das ações realizadas. Cabe ressalvar que a DIPRE deverá 

apresentar comprovação das negociações realizadas junto à Administração, 
reiterando a necessidade da referida demanda. 

 
Nova manifestação da unidade: Em 04/11/2020, o SETRA/DIPRE apresentou a 
seguinte manifestação: “Considerando os anexos, a unidade gestora encaminhou a 
demanda, bem como forneceu todas as informações solicitadas para sua 
concretização. Informamos que será encaminhada nova solicitação tomando por base 
as providências solicitadas pela auditoria”. 
 
Último posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 02/12/2020-
Considerando a manifestação da unidade, justificando que será encaminhada nova 
solicitação à Gestão da UFSJ tomando por base as providências solicitadas pela 
auditoria interna, a AUDIT prorroga o prazo de atendimento até 31/03/2021. Sendo 
assim, a auditoria realizará novos acompanhamentos das ações realizadas, devendo 
ser comprovadas as novas negociações efetivadas junto à Gestão.Registra-se que a 
AUDIT teve ciência das ações realizadas pelo SETRA/DIPRE, por meio da 
documentação anexada no sistema SIPAC (Memo n°396/2017-DIPRE, de 
28/11/2017 -14 anexos; Memo n° 5/2018-SETRA, de 15/10/2018- 1 anexo; emails 
datados de abril de 2018, contendo tratativas com a Divisão de Projetos e Obras-
DPROB para levantamento da demanda) 
 
Nova manifestação da unidade: Em 10/09/2021, a unidade apresentou a seguinte 
manifestação no sistema: 
“Conforme ultimo comunicado emitido por esta auditoria informamos que o setor 
realizou nova solicitação junto à administração para fins de construção de um espaço 
adequado para o acondicionamento dos veículos da frota oficial da UFSJ (Vide 
anexo)”. 
 
Análise da AUDIT: PRORROGADO em 10/09/2021- Tendo em vista a 
manifestação da unidade, informando que reiterou a solicitação de construção da 
garagem para abrigar os veículos oficiais, comprovada via Memorando endereçado à 
Pró-Reitoria de Administração (anexo) e, ainda considerando a situação de restrição 
orçamentária declarada em outras recomendações que envolvem o dispêndio de 
recursos para investimentos, a AUDIT prorroga o prazo da recomendação para que a 
gestão possa avaliar no final do exercício pela viabilidade de implementação da 
mesma. 

 

Recomendações em monitoramento em 2021: 02 

Situação final => Atendidas: 0 Registradas: 0 Prorrogadas:02 Reiteradas: 0  
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3.2 . Demandas do Tribunal de Contas da União 

No decorrer do exercício de 2021, a AUDIT acompanhou o atendimento das seguintes demandas do TCU,              
a saber: 

 

 OFÍCIO 1083/2021-TCU/SecexEducação, de 03/12/2020 - Auditoria de acompanhamento 

(ACOM) com o tema “Imóveis Ociosos das Universidades Federais”. A resposta foi enviada por 
meio do Ofício nº 14/2021/UFSJ/Reitoria, de 28/01/2021. 

 

 OFÍCIO 70497/2020-TCU/Seproc, de 15/12/2020 - Questionário com o tema “Estratégias, 
planos e ações para a formação e qualificação dos cidadãos, frente às mudanças provocadas pela 

transformação digital”.  A UFSJ enviou o questionário ao TCU conforme solicitado. 

  

 OFÍCIO 1811/2020-TCU/Sefip, de 03/12/2020 - Solicitação de informações sobre 02 (dois) 
processos de admissão. A resposta foi enviada por meio do Ofício nº 34/2021/UFSJ/Reitoria, de 

19/02/2021. 

 
 OFÍCIO 46/2021-TCU/Sefit, de 08/03/2021 - Levantamento com o objetivo de avaliar a 

adequação das organizações públicas federais à Lei 13.709/2018 –Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD). A resposta foi enviada por meio do Ofício nº 48/2021/UFSJ/Reitoria, de 18/03/2021. 

 
 OFÍCIO 16904/2021-TCU/Seproc, de 12/04/2021 - Diligência sobre a aplicação das provas do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A resposta foi enviada através do Ofício n° 

89/2021/UFSJ/Reitoria, de 23/04/2021. 
 

 OFÍCIO 20396/2021-TCU/SecexAdministração, de 04/05/2021 - Questionário “Governança 

Pública Organizacional  - IGG 2021” - A UFSJ enviou o questionário conforme solicitado. 
 

 OFÍCIO 21649/2021-TCU/Seproc, de 30/04/2021 -  notificação da publicação do Acórdão 

565/2021-TCU-Plenário- opção art. 93 da Lei 8.112/90; 

 
 OFÍCIO 24182/2021-TCU/Seproc, de 10/05/2021 - suspensão do Acórdão 565/2021-TCU-

Plenário- opção art. 93 da Lei 8.112/90; 

 
 OFÍCIO 669/2021-TCU/Sefit, de 20/05/2021 - Questionário com o objetivo de se conhecer o 

estágio atual da utilização de tecnologias de Inteligência Artificial nas organizações da 

Administração Pública Federal. 
 

 OFÍCIO 320/2021-TCU/SecexEducação, de 26/05/2021 - solicitação de informações quanto à 

atuação da Auditoria Interna “PAINT e RAINT”. A resposta foi enviada através do Ofício nº 

122/2021/UFSJ/Reitoria, de 31/05/2021. 
 

 OFÍCIOS 411 e 521/2021-TCU/SecexEducação, datados de 15/06/2021 - notificação da 

publicação do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário- Implementação do processo eletrônico pelas 
IFES. 

 

 OFÍCIO nº 35018/2021-TCU/Seproc, de 01/07/2021 - diligência referente ao Pregão Eletrônico 

nº02/2021. A resposta foi enviada através do Ofício nº 151/2021/UFSJ/Reitoria, de 12/07/2021. 

 OFÍCIO 38546/2021-TCU/Seproc, de 15/07/2021 - notificação da publicação do Acórdão 

1414/2021-TCU-Plenário- lançamento de atos de pessoal no sistema e-Pessoal/TCU. 
 

 OFÍCIO 653/2021-TCU/SecexEducação, de 23/07/2021 - solicitação de informações quanto às 
recomendações da Auditoria Interna. A resposta foi enviada através do Ofício nº 

223/2021/UFSJ/Reitoria, de 13/09/2021. 
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 OFÍCIO 722/2021-TCU/SecexEducação, de 25/07/2021 - solicitação de informações quanto aos 

contratos vigentes para prestação de serviços de refeições nos Restaurantes Universitários (RUs). 
A resposta foi enviada através do Ofício nº 179/2021/UFSJ/Reitoria, de 18/08/2021. 

 

 OFÍCIO 789/2021-TCU/SecexEducação, de 02/08/2021 - Questionário sobre a implementação 
do novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (MLCTI) pelas 69 universidades 

federais- A UFSJ enviou o questionário conforme solicitado. 

 

 OFÍCIO 42514/2021-TCU/Seproc, de 03/08/2021 - notificação da publicação do Acórdão 
1109/2021-TCU-Plenário, que trata de auditoria com vistas a avaliar a efetividade dos 

procedimentos de backup das organizações públicas federais. 

 
 OFÍCIO 54035/2021-TCU/Seproc, de 18/09/2021 - Questionário sobre controles críticos para a 

gestão de Segurança Cibernética (SegCiber). A UFSJ enviou o questionário conforme solicitado. 

 
 OFÍCIO 59161/2021-TCU/Seproc, de 14/10/2021 - notificação da publicação do Acórdão 

17191/2021-TCU-1ª Câmara- ato de aposentadoria. 

 

 OFÍCIO 893/2021-TCU/SecexEducação, de 26/10/2021 - notificação da publicação do Acórdão 
2299/2021-TCU-Plenário, que trata de auditoria de avaliação da transparências nas IFES. 

 

 OFÍCIO 1000/2021-TCU/SecexEducação, de 27/10/2021 - notificação da publicação do 
Acórdão 2164/2021-TCU-Plenário, que trata de auditoria de avaliação referente ao IGG 2021. 

 

 OFÍCIO 1214/2021-TCU/SecexEducação, de 29/11/2021 - acompanhamento das providências 

adotadas em atendimento ao Acórdão 484/2021-TCU-Plenário- Implementação do processo 
eletrônico pelas IFES. 

 

 OFÍCIO 69151/2021-TCU/Seproc, de 06/12/2021 - notifica sobre a publicação do Acórdão 
2686/2021-TCU-Plenário, fixa prazos para atendimento do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário- 

lançamento de atos de pessoal no sistema e-Pessoal/TCU. 

 

 Processos de Contas Anuais  

 

  Sobre o julgamento dos processos de contas de exercícios anteriores, o Tribunal de Contas da 

União considerou as contas dos exercícios de 2010 e de 2015, como regulares com ressalvas, conforme 
os Acórdãos nº 7.941/2010-TCU-1ª Câmara, de 30 de novembro de 2010, e nº 7.689/2017-TCU- 2ª 

Câmara, de 29 de agosto de 2017.  

 
  Sendo importante mencionar que, após monitoramento do Acórdão nº 7.689/2017,  o TCU 

considerou que foram atendidas as deliberações do julgamento das contas de 2015, dando ciência à 

UFSJ da decisão, conforme relatado no  Acórdão nº 579/2020-TCU-2ª Câmara. 
 

  É imprescindível ressaltar que a Prestação de Contas da UFSJ, referente ao exercício de 2019, 

foram julgadas regulares pelo Tribunal de Contas da União, com decisão proferida no Acórdão nº 

4.852/2020-TCU-Primeira Câmara (Processo TC nº 047.803/2020-7), dando quitação plena aos 
gestores responsáveis. A Auditoria Anual de Contas de 2019 realizada pela CGU teve por objeto a 

avaliação da “atuação docente em pesquisa”, cujo resultado dos exames foi apresentado no Relatório 

de Auditoria CGU nº 877052.  
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3.3. Demandas da Controladoria-Geral da União 

 

Em cumprimento à ação n°11 do PAINT, a Unidade de Auditoria Interna realiza acompanhamento das 
demandas dos órgãos de controle junto às unidades da UFSJ, instruindo os gestores e observando o conteúdo das 

respostas e comprovações encaminhadas. Dessa forma, presta assessoramento à Reitora na construção dos Ofícios, 

Planos de Ação e/ou Planos de Providências Permanentes a serem encaminhados à Controladoria-Geral da União.  

Na tabela abaixo apresenta-se as diligências realizadas pela AUDIT em relação às recomendação da CGU 
em monitoramento. 
 

 

Tabela 10 – Comunicações expedidas pela AUDIT no acompanhamento das recomendações da CGU 

Fonte: Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos - SIPAC/Memorandos Enviados e Recebidos 

 
 

Após a análise das respostas enviadas pela UFSJ, a CGU considerou como atendidas 03 (três) recomendações, 

restando, em monitoramento durante o exercício de 2022, 03 (três) recomendações, conforme demonstrado no quadro 

abaixo: 
 

 

Tabela 11 – Recomendações da CGU em status de monitoramento 

Documento de 

origem 

Número da 

Recomendação 
Recomendação  

Situação 

OS: 
201601491 

Constatação: 
10 

163488 
 

Promover, nos termos do "caput" do art. 143 da Lei nº 
8.112/90, as medidas administrativas 
cabíveis com vistas à apuração das situações que indicam a 
acumulação de cargos com 
incompatibilidade de horários para os servidores cujos CPFs 
são listados a seguir: ***.576.816- 
**, ***.896.396-**, ***.521.196-**, ***.251.756-**, 
***.341.886-**, ***.999.776-**, 
***.416.746-**, ***.856.276-**, ***.224.556-**,
 ***.040.506-**, ***.660.726-**, 
***.794.860-**, ***.215.506-**, ***.808.306-**,
 ***.255.416-**, ***.594.836-**, 
***.489.216-**, ***.908.616-**. 

Último posicionamento da CGU: 13/09/2021 - 

Entende-se que a unidade auditada promoveu as 

medidas administrativas cabíveis para apurar 

responsabilidades quanto à constatação em 

epígrafe, tendo em vista que foram instaurados 

18 processos, dos quais permanece apenas um 

PAD em fase avançada de andamento, relativo 

à servidora de CPF nº ***.794.860-**. 

Portanto, opina-se pela conclusão do 

monitoramento. 

 Recomendação implementada - Concluída 
 

Monitoramento da AUDIT Atualização do PPP no sistema Monitor 

- Memo n° 19/2021, de 18/01/2021, à Pró-Reitoria de 

Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PROGP), 
solicitando as providências atualizadas para atender às 
recomendações 163488 e163489. 

Ofício n° 19/2021/UFSJ/Reitoria, de 02/02/2021, por meio do qual encaminha-se 

as providências atualizadas relativas às recomendação de números 163488 e 
163489, conforme as informações contidas no Memo n°02/2021-SAPCI, de 
29/01/2021, conforme abaixo detalhado: 
 
-Quanto à Recomendação 163488 - Acúmulo de cargos  
TOTAL: 18 processos 
ARQUIVADOS: 17 PAD: 01 - em trabalhos de apuração com a Comissão 
 

-Quanto à recomendação 163489 (sócio administrador):  
TOTAL: 31 processos 
ARQUIVADOS: 27 
EM DILIGÊNCIA: 01  
PAD: 03 - (02 em trabalhos de apuração e 01 para nomear comissão) 

 
-Memo n°292/2021, de 22/11/2021, à Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação (PROPE), solicitando as 
providências atualizadas para atender às 
recomendações do Relatório CGU 877052. 
Memorandos 317 e  318/2021, de    17/ 12/2021, à 
PROGP e à PROEX, respectivamente, solicitando 

atualização sobre as medidas adotadas pelas pró-
reitorias em complementação à resposta da PROPE. 

Por meio do Ofício 86/2021, de 23/04/2021, a UFSJ encaminhou o Plano de 
Providências Permanente para atendimento das recomendações constantes do 
Relatório CGU nº 877052. 

 
A atualização do PPP foi realizada através do Ofício nº 09/2022/UFSJ/Reitoria, 

de 18/01/2022, juntamente com anexos apresntados pela PROPE, PROEX e 

PROGP. 
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OS: 
201601491 

Constatação: 
10 

163489 
(16/01/2020) 

Promover, nos termos do "caput" do art. 143 da Lei nº 
8.112/90, as medidas administrativas 
cabíveis com vistas à apuração   das situações que indicam 
servidores, cujos CPFs são listados a 
seguir, que atuam como sócio-administrador de empresas, 
fato que contraria o disposto no 
inciso X do art. 117 da Lei nº 8.112/90: ***.341.236-**, 
***.823.006-**, ***.999.776-**, 
***.242.296-**, ***.380.236-**, ***.818.226-**,
 ***.592.176-**, ***.015.966-**, 
***.576.816-**, ***.410.596-**, ***.886.796-**,
 ***.178.266-**, ***.521.196-**, 
***.392.546-**, ***.363.886-**, ***.468.956-**,
 ***.290.967-**, ***.545.816-**, 
***.251.756-**, ***.255.416-**, ***.040.506-**,
 ***.027.962-**, ***.490.826-**, 
***.808.216-**, ***.406.406-**, ***.166.506-**,
 ***.794.860-**, ***.449.626-**, 
***.224.556-**, ***.911.626-** e ***.764.227-**. 

Último posicionamento da CGU: 13/09/2021 -  

Entende-se que a unidade auditada promoveu as 

medidas administrativas cabíveis para apurar 

responsabilidades quanto à constatação em 

epígrafe, tendo em vista a postura proativa da 

UFSJ de, constantemente, atualizar o PPP com 

novas informações no Sistema E-Aud, bem 

como o fato de que foram instaurados 31 

processos, dos quais permanece apenas três 

PAD e uma Diligência em andamento. Portanto, 

opina-se pela conclusão do monitoramento. 

 

Recomendação implementada- Concluída 

 

OS: 
877052 

 

Recomendação nº 1 Implementar sistemática que permita a identificação de todos 

os projetos de pesquisa e extensão executados pelos docentes, 

financiados com recursos internos e externos à Universidade, 

com informações sobre a produção científica realizada. 

 

Recomendação em monitoramento pela CGU 

Recomendação nº 2 Implementar procedimento de acompanhamento periódico 

sobre a produção científica dos docentes a fim de captar e agir 

sobre eventuais ocorrências de docentes com nível de 

produtividade aquém dos parâmetros razoáveis desejados pela 

Instituição. 
 

Recomendação em monitoramento pela CGU 

Recomendação nº 3 Implementar ações que associem a necessidade de atualização 

da Plataforma Lattes pelos docentes à aprovação de etapas de 

interesse, tais como aprovação final de projetos e de relatório 

de atividades gerais. 
 

Último posicionamento da CGU: 07/02/2022 -  

Foram apresentados, pela UFSJ, editais elaborados 

em novo formato, contendo requisito para 

atualização da plataforma Lattes. 

Recomendação implementada- Concluida 
 

Recomendação nº  1 Aprimorar a política de gestão de pessoas a fim de incluir ações 

para identificação das situações que levam a eventual 

desmotivação de docentes, em especial em relação à produção 

científica. 
 

Recomendação em monitoramento pela CGU 

Fonte: Sistema E-Aud - consulta em  30/03/2022. 

 

 

Cabe informar que foi realizada pela CGU,  no exercicio de 2021, ação de auditoria relacionada à “avaliação 

do desenvolvimento da Inovação nas universidades públicas federais”, tendo sido solicitadas diversas informações e 
comprovantes, via preenchimento de questionários eletrônicos, no período de julho a outubro de 2021, de acordo com 

as etapas definidas por esse órgão de controle. Nesse sentido, as demandas foram atendidas pelo coordenador do 

Núcleo de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (NETEC), que providenciou e coordenou o levantamento dos 

dados necessários, tendo a AUDIT prestado assessoria durante a referida auditoria.  
 

 

4. DESCRIÇÃO DOS FATOS RELEVANTES QUE IMPACTARAM POSITIVA OU NEGATIVAMENTE 

NOS RECURSOS E NA ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA E NA 

REALIZAÇÃO DASAUDITORIAS 

 

No exercício de 2021, a Unidade de Auditoria (AUDIT) contou com o quantitativo de apenas 02 (dois) 

servidores para executar todo o trabalho de verificação e análise de controles internos das unidades da Universidade 

Federal de São João del-Rei (UFSJ), até o mês de julho de 2021, quando houve a lotação de um novo integrante na 

equipe da unidade. A servidora Mirella de Barros Diláscio esteve afastada, em tempo integral para cursar mestrado, 
durante todo o exercício, uma vez que o prazo de retorno de 18/10/2021, estabelecido na Portaria nº 420/2020  foi 

prorrogado, até a data de 18/03/2022, conforme a Portaria nº 411/2021, de 18/10/2021, em razão de usufruto de 

licença capacitação. 
 

Quanto aos fatores que impactaram positivamente a organização administrativa da unidade pode se citar a 

implantação do módulo “Auditoria e Controle Interno”, constante do sistema de Administração, Patrimônio e 
Contratos – SIPAC, implantado desde o final de 2017. O SIPAC é o sistema interno utilizado pela UFSJ nas rotinas 

administrativas, através do qual possibilita realizar, de modo informatizado, o acompanhamento o monitoramento 

das recomendações da AUDIT. Cabe registrar que todas as recomendações emitidas pela AUDIT tem sido 

acompanhadas através desse sistema informatizado.  
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Além disso, cabe destacar que a utilização dos sistemas informatizados do TCU (Conecta) e da CGU        

(e-Aud) vieram a contribuir também para otimização do acompanhamento das demandas externas e auxiliaram a 
realização das rotinas de modo remoto pela AUDIT durante o ano de 2021. 

 

Dentre os fatos que impactaram negativamente a realização dos trabalhos pela unidade está a situação de 
emergência mundial de saúde decorrente da pandemia da COVID-19 iniciada em março de 2020 e que teve 

continuidade também no exercício de 2021. Dessa forma, o novo contexto gerado pela pandemia dificultou o acesso 

aos processos, informações e aos setores da Universidade, resultando na decisão da  AUDIT em adiar a execução de 

algumas ações previstas no PAINT, também em 2021, em função do agravamento da pandemia nos primeiros 
meses desse exercício. Assim, os trabalhos de avaliação das unidades previstos no PAINT foram iniciados somente 

a partir de maio de 2021, avaliando-se o menor risco possível para as unidades envolvidas e para a própria equipe 

da AUDIT.  
 

Por fim, informa-se que apesar das restrições impostas pela pandemia, a equipe da AUDIT se empenhou na 

realização dos trabalhos com o cumprimento de 80% das metas previstas no PAINT/2021. Ressalta-se, contudo, que 
planejamento das ações foi readequado ao contexto vivenciado pelas IFES no exercício de 2021, priorizando-se os 

processos eletrônicos, assim como as ações realizadas pela UFSJ no enfrentamento da situação de emergência. 
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5.  QUADRO DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS, COM INDICAÇÃO DO QUANTITATIVO DE  

SERVIDORES CAPACITADOS, CARGA HORÁRIA E TEMAS 

 
No exercício de 2021, os servidores da AUDIT realizaram as seguintes ações de capacitação relacionadas com as atividades da unidade, conforme 

demonstrado no quadro abaixo. 

 
Quadro 4 - Demonstrativo das ações de capacitação realizadas no exercício de 2021 e que foram informadas no Relatório de Execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP/2021 

COD. 

CONTROLE 

PDP 

NECESSIDADE DE 

CAPACITAÇÃO 
Ações realizadas Servidores capacitados 

Carga horária da ação Fornecedor/órgão 

145 

Ampliar o conhecimento dos 

servidores da AUDIT, por meio do 

compartilhamento de informações e 

divulgação boas práticas por 

diversos órgãos no Fórum Nacional 

de Controle, contribuindo para a 

governança e ações de controle 
interno da instituição (21CUR026-

AT) 

5º Fórum Nacional de Controle - “ Inovação em prol 

da Educação no Brasil”- com tema - “A educação no 

período pós-pandemia de Covid-19”- ocorrido em 

Brasília - DF, de 4 a 5/11/2020, totalizando 11 horas-
aula. Realizado a distância via canal do TCU no 

youtube Simone Rocha Gonçalves 11 h 

INSTITUTO SERVEDELLO CORRÊA 

00.414.607/0024-04 

146 

Aprimorar o conhecimento técnico 
dos servidores da AUDITORIA 

quanto aos procedimentos e normas 

aplicáveis às atividades de auditoria 

interna governamental, contribuindo 

para a governança e ações de 

controle interno da instituição 

(21CUR025-AT) 

53º FONAITec - Capacitação Técnica das Auditorias 

do Ministério da Educação - realizado no período de 

28/06 a 02/07 de 2021, com carga horária total de 20 

horas Simone Rocha Gonçalves 20 h 
ASSOCIACAO NACIONAL DOS 

SERVIDORES INTEGRANTES DAS 

AUDITORIAS INTERNAS DO 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

12.465.165/0001-18 

 

54º FONAITec - Capacitação Técnica das Auditorias 

do Ministério da Educação - realizado no período de 

08/11 a 12/11 de 2021, com carga horária total de 20 

horas Simone Rocha Gonçalves 20 h 

 Curso on-line da CGU sobre Planejamento 

Individual de Auditoria Baseado em Riscos, de 03 

a 06/05/2021 (16 horas);  

Simone Rocha Gonçalves/ 

Paulo Fernando Cabral de 

Ávila 

16 h 

 

CONTROLADORIA-GERAL DA 

UNIÃO - CGU 05.914.685/0001-03     

  

Curso on-line da CGU sobre IA-CM: Modelo de 

capacidade de Auditoria Interna, de 14 a 

18/06/2021 ( 20 horas) Simone Rocha Gonçalves 20h 

613CD 

Propiciar o conhecimento relativo 

aos instrumentos de planejamento, 

orçamento, administração financeira 

e compras,  para buscar soluções 

administrativas, contribuindo para o 

desempenho organiacional 

(21AT200). 

Ciclo de Debates sobre o Processo Orçamentário das 

IFES Vinculadas ao MEC- realizado no período de 

21 e 22/10/2021 (6 horas), na modalidade a distância, 

promovido pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Simone Rocha Gonçalves 6 h 

INSTITUTO SERVEDELLO CORRÊA 

- 00.414.607/0024-04;       

Capacitação da UFSJ -"Planilha de Custos de 

Contratos Continuados com Dedicação Exclusiva de 

mão obra.,"- realizado no período de 22 e 26/11/2021 

(20 horas), na modalidade a distância telepresencial, 

ofertado pela UFSJ. 

Fernando Henrique 

Cavalcante Guerra 20 h 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 

JOÃO DEL-REI- 21.186.804/0001-05 

    129 h/h  
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6. QUADRO DEMONSTRATIVO DOS BENEFÍCIOS FINANCEIROS E NÃO FINANCEIROS 

DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA AO LONGO DO EXERCÍCIO 

A Unidade de Auditoria Interna (AUDIT) tem cumprido o seu papel ao realizar o acompanhamento e avaliação 

dos controles existentes nas áreas e unidades da UFSJ, como a emissão de relatórios e pareceres, contendo 

recomendações para aprimoramento dos mecanismos de controle e dos procedimentos a serem adotados, realizando o 
encaminhamento aos respectivos setores e Pró-Reitorias responsáveis. Além disso, a unidade presta assessoramento à 

Reitoria e tem comunicado o resultado dos trabalhos e, as principais recomendações formuladas pela unidade, ao 

Conselho Diretor da UFSJ. 

 
A Contabilização dos Benefícios decorrentes das atividades da Auditoria Interna, está prevista na Instrução 

Normativa SFC nº 10, de 28 de abril de 2020 (DOU de 29/04/2020, Seção 1, p.59 e 60), que aprova a Sistemática de 

Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder 
Executivo Federal e, da publicação da Portaria nº 1.117, de 14 de maio de 2020 (DOU de 18/05/2020, Seção 1, p. 491 

e 492) - que dispõe sobre a deliberação da Comissão de Coordenação de Controle Interno - CCCI- Deliberação nº 01-

2020 para a utilização de subclasses de benefícios financeiros e não-financeiros.  

 
No quadro resumo abaixo apresenta-se o resultado da contabilização dos Benefícios decorrentes das atividades  

da  AUDIT para o exercício de 2021, a saber: 

 
 Quadro 5- Demonstrativo do benefícios financeiros e não financeiros decorrentes da atuação da auditoria interna 

CONSOLIDAÇÃO DE BENEFÍCIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 

BENEFÍCIOS FINANCEIROS: 

Valor de Gastos Indevidos Evitados: R$ - 

Valores Recuperados - Recuperação de Valores Pagos Indevidamente R$ 35.900,14 

Valor Total de Benefícios Financeiros: R$ 35.900,14 

BENEFÍCIOS NÃO FINANCEIROS: 

Quantidade de benefícios relacionados à dimensão Missão, Visão e/ou Resultado e 
com repercussão Transversal: 

0 

Quantidade de benefícios relacionados à dimensão Missão, Visão e/ou Resultado e 
com repercussão Estratégica: 

1 

Quantidade de benefícios relacionados à dimensão Missão, Visão e/ou Resultado e com 
repercussão Tático/Operacional: 

2 

Quantidade de benefícios relacionados à dimensão Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos 

Internos e com repercussão Transversal: 
0 

Quantidade de benefícios relacionados à dimensão Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos 
Internos e com repercussão Estratégica: 

2 

Quantidade de benefícios relacionados à dimensão Pessoas, Infraestrutura e/ou 

Processos Internos e com repercussão Tático/Operacional: 
19 

Quantidade Total de Benefícios Não Financeiros: 24 

 Fonte: Elaborado pela AUDIT 

 

 

Para melhor compreensão dos dados informados no quadro acima cabe informar o seguinte: 

 

 Na apuração inicial para fins de contabilização dos benefícios registrou-se um total 30 

recomendações atendidas pelos gestores no exercício de 2021. Contudo, após análise dos dados, foram 
identificadas 05 recomendações que não geraram benefício, sendo excluídas da contabilização do 

exercício de 2021. Tratam-se de recomendações expedidas em anos anteriores, que foram 

consideradas como atendidas tendo em vista que serão monitoradas, por meio de novas  
recomendações reformuladas nos relatórios de 2021 (2.1 do Relatório 03/2020 e 4.1 do Relatório 

04/2020); recomendações que foram cancelas em função da perda de aplicabilidade (Recomendação 

3.5.3 - Relatório 02/2020 e 1.3 - Relatório 01/2021) ou nos casos em que foi considerada encerrada 

pela assunção de riscos pelo gestor responsável (Recomendação 3.5.3 Relatório 02/2020).
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 Sendo assim, a contabilização final apresentou um total de 25 recomendações expedidas pela 
AUDIT para as quais houve a geração de um benefício (financeiro ou não financeiro)



 

 Total de recomendações que resultaram benefícios financeiros: 01



  Total de Benefícios Financeiros apurados: R$ 30.900,14

 

-Relatório 11/2018- Avaliação dos controles de fiscalização- recomendação 11.1   

Cabe registrar que a referida recomendação apresentava status “Em análise”, no RAINT de 2020, pois,  

aguardava-se a a execução financeira da próxima Nota Fiscal para fins de correção da última parcela  
da glosa que não havia sido efetivada.  

 

 Total de Benefícios Não- Financeiros : 24 recomendações


 01 Recomendações classificadas quanto à dimensão Missão, Visão e/ou Resultado com 
Repercussão  Estratégica - considerando que envolveram a alta administração com a alteração de 

resoluções/normativos; 

 

 02 Recomendações classificadas quanto à dimensão Missão, Visão e/ou Resultado com 
Repercussão Tático/Operacional  - considerando que as providências adotadas pelo gestor dizem 

respeito às atividades internas e operacionais da unidade, sem ocorrer tomada de decisão do Conselho 

e da Alta Administração para implementação; 
 

 19 Recomendações classificadas quanto à dimensão Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos 

Internos com Repercussão Tático/Operacional - considerando que o benefício afetou diretamente os 
processos de apoio e/ou gerenciais da organização; 

 

 02 Recomendações classificadas quanto à dimensão Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos 

Internos com Repercussão  Estratégica  - considerando que o benefício afetou os processos de apoio 
e/ou gerenciais da organização, mas que necessitou de  aprovação pela instância superior (Pró-

Reitoria); 

 
 

7. ANÁLISE CONSOLIDADA DOS RESULTADOS DO PROGRAMA DE GESTÃO E MELHORIA DA 

QUALIDADE -PGMQ 

 
  Sobre a elaboração do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ), previsto na Instrução Normativa 

CGU nº 03, de 09/06/2017, que aprova o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do 

Poder Executivo Federal, informa-se que a AUDIT tem buscado se capacitar, tendo participado dos cursos de 

capacitação do FONAITEC e das capacitações ofertadas pela CGU, de 14 a 18/06/2021 (20 h).  
 

  Registra-se que a Auditoria Interna providenciou nova proposta de  Regimento, de acordo com a Instrução 

Normativa SFC/CGU n°13/2020 e, encaminhou para a aprovação do CONSU. O referido regimento foi aprovado 
pelo CONSU por meio da Resolução n°19, de 19/10/2019, publicada no DOU de 04/11/2020, Seção 1, p.53, 

podendo ser consultado no link: file:///C:/Users/user/Downloads/Res019Consu2020_Regimento_Interno__AUDIT.pdf  
 

  Informa-se também que as demais etapas de elaboração do PGMQ estão sendo providenciadas pela Unidade de 

Auditoria Interna. 

file:///C:/Users/user/Downloads/Res019Consu2020_Regimento_Interno__AUDIT.pdf
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8. CONCLUSÃO 

 
Conclui-se que a Unidade de Auditoria Interna (AUDIT) vem a cada ano buscando cumprir o seu papel de 

assessorar à gestão da Universidade Federal de São João del-Rei -UFSJ, propondo melhorias e recomendações para 

mitigar possíveis falhas ou impropriedades que causem prejuízo a Administração Pública e apoiando a 

Universidade no acompanhamento das recomendações e solicitações expedidas pelos órgãos de controle. 

 

Cabe informar que a AUDIT tinha intenção de executar todas as metas previstas no PAINT. Contudo, em 

virtude da continuidade da situação de emergência de saúde pública decorrente da COVID-19 também no ano de 

2021, a unidade teve que adiar o início de seus trabalhos já programados e buscou se adaptar para executar as 

rotinas de modo remoto. Assim, a Auditoria Interna retomou os trabalhos de avaliação previstos no PAINT somente 

no mês de maio de 2021, levando em consideração o menor risco possível para as unidades envolvidas e para a 

própria equipe.  

 

A AUDIT atuou também no acompanhamento do atendimento das demandas dos órgãos de controle, 

prestando o assessoramento necessário às áreas responsáveis pelo fornecimento das informações solicitadas pela 

CGU e TCU.  

 

Houve também a realização de diversas ações de capacitação pelos servidores da unidade com intuito de se 

manter alinhados com as normas e procedimentos exigidos à área de atuação da auditoria. 

 

Por fim, informa-se que apesar das restrições impostas pela pandemia, a AUDIT cumpriu em torno de 80% 

das metas previstas no PAINT/2021, sendo o planejamento das ações readequado ao contexto vivenciado pelas IFES. 

 

 
 

São João del-Rei, 31 de março de 2022. 

 
 

 

 
 

Simone Rocha Gonçalves 

Chefe da Auditoria Interna - UFSJ 
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