UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL – REI
AUDITORIA INTERNA – UFSJ

RAINT/2015 – RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA
INTERNA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI –
UFSJ

Fevereiro de 2016

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO……………………………………………………………………………………………………………….5
1. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA REALIZADOS DE ACORDO COM O PAINT……..6
1.1 – Legislação encaminhada às unidades da UFSJ………………………………………………………………………….9
2. ANÁLISE CONSOLIDADA ACERCA DO NÍVEL DE MATURAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS DO ÓRGÃO OU
ENTIDADE, COM BASE NOS TRABALHOS REALIZADOS, IDENTIFICANDO AS ÁREAS QUE APRESENTARAM
FALHAS RELEVANTES E INDICANDO AS AÇÕES PROMOVIDAS PARA REGULARIZAÇÃO OU MITIGAÇÃO DOS
RISCOS DELAS DECORRENTES……………………………………………………………………………………………..28
2.1 – A avaliação dos indicadores de desempenho utilizados pela entidade..................................................................................28
2.2 – A avaliação dos controles internos administrativos da entidade............................................................................................29
2.3. Avaliação dos controles internos da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PROAE)..........................................................30
2.4 – Regularidade dos procedimentos Licitatórios........................................................................................................................31
2.4.1 – Das Dispensas e Inexigibilidade de Licitação.....................................................................................................................31
2.4.2 – Dos Pregões (eletrônicos e presenciais), Concorrências, Convites e Tomadas de Preço, e Regime Diferenciado de
Contratações (RDC).........................................................................................................................................................................35
3. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA REALIZADOS SEM PREVISÃO NO PAINT,
INDICANDO SUA MOTIVAÇÃO E SEUS RESULTADOS…………………………………………………………………….38
4. RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA PREVISTOS NO PAINT NÃO REALIZADOS OU NÃO
CONCLUÍDOS, COM AS JUSTIFICATIVAS PARA A SUA NÃO EXECUÇÃO E, QUANDO APLICÁVEL, COM A
PREVISÃO DE SUA CONCLUSÃO……………………………………………………………………………………………..38
5. DESCRIÇÃO DOS FATOS RELEVANTES QUE IMPACTARAM POSITIVA OU NEGATIVAMENTE NOS RECURSOS
E NA ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA E NA REALIZAÇÃO DAS
AUDITORIAS……………..............................................................................................................................................................39
6. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS, COM INDICAÇÃO DO QUANTITATIVO DE
SERVIDORES CAPACITADOS, CARGA HORÁRIA, TEMAS E RELAÇÃO COM OS TRABALHOS
PROGRAMADOS………………………………………………………………………………………………………………...40
7. QUANTIDADE DE RECOMENDAÇÕES EMITIDAS E IMPLEMENTADAS NO EXERCÍCIO, BEM COMO AS
VINCENDAS E AS NÃO IMPLEMENTADAS NA DATA DE ELABORAÇÃO DO RAINT, COM A INCLUSÃO, NESTE
CASO,
DOS
PRAZOS
DE
IMPLEMENTAÇÃO
E
AS
JUSTIFICATIVAS
DO
GESTOR………………………………………..............................................................................................................................41
7.1.Recomendações oriundas da CGU, dos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e do TCU….......................41

7.2 Solicitações de Auditoria e Demandas do TCU……………………………………………………………………....51
7.3. Recomendações formuladas pela Unidade de Auditoria Interna da UFSJ…………………………………………………53
8. DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA
AO
LONGO DO EXERCÍCIO………………………………………………………………………………………………………59
9. OUTROS ITENS RELEVANTES A SEREM APRESENTADOS NO RAINT………………………………………………60
9.1– Resoluções dos Conselhos Superiores………………………………………………………………………………………60
9.1.1 – Das Resoluções do Conselho Superior – CONSU………………………………………………………………………60
2

9.1.2 – Das Resoluções do Conselho Diretor – CONDI…………………………………………………………………………63
9.1.3 – Das Resoluções do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONEP…………………………………………….....64
9.2. Ações relativas a demandas recebidas pela Ouvidoria da entidade ou outras unidades de Ouvidoria relacionadas, bem como
denúncias recebidas diretamente pela entidade……………………………………………………………………………………66
9.2.1. Ações relativas a demandas recebidas pela Ouvidoria da entidade………………………………………………………..66
9.2.2 – Denúncias recebidas diretamente pela UFSJ……………………………………………………………………………...69
10. CONCLUSÃO………………………………………………………………………………………………………………...71

3

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Relação dos Relatórios emitidos pela Unidade de Auditoria Interna.................................................................6 a 8
Tabela 2 – Volume de recursos auditados em 2015................................................................................................................ …8
Tabela 3 – Relação de Legislação encaminhada às unidades da UFSJ...............................................................................9 a 27
Tabela 4 – Processos de Dispensas e Inexigibilidade de Licitação referente ao exercício de 2015.................................32 a 34
Tabela 5 – Processos de Pregão referente ao exercício de 2015..............................................................................................36
Tabela 6 – Processos de RDC referente ao exercício de 2015.................................................................................................37
Tabela 7 – Relação das metas do PAINT não realizadas ou realizadas parcialmente...................................................…38 e 39
Tabela 8 – Relação de recomendações expedidas e recomendações implementadas...................................................…53 a 59
Tabela 9 – Resoluções do CONSU..................................................................................................................................60 a 63
Tabela 10 – Resoluções do CONDI.......................................................................................................................................63
Tabela 11 – Resoluções do CONEP..................................................................................................................................64 a 65
Tabela 12 – Denúncias recebidas pela unidade.......................................................................................................................70

4

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. 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). Sendo alterado em 18 de abril de 2011 pelo
Conselho Universitário e homologada pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do
Ministério da Educação em 2 de junho de 2011, de acordo com parecer da mesma data
Ao adotar o Reuni, programa do Governo Federal para Reestruturação das Universidades Federais, a
UFSJ criou três campi avançados na região. Hoje a UFSJ oferece em torno de quarenta e oito cursos de
graduação nas modalidades presencial e a distância. Na pós-graduação possui cinco doutorados, vinte
mestrados acadêmicos e um profissional, além de cursos de especialização presenciais e a distância. Cabe
destacar ainda que a UFSJ se encontra em fase de consolidação da ampliação de sua estrutura, principalmente
após a adesão ao Reuni.
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, aprovado pelo Ministério da Educação, em 02/06/2011.
Subordinando-se diretamente ao Conselho Diretor, conforme o disposto no art. 2° da Resolução n° 006 do
Conselho Universitário, que aprova o Regimento Interno da Auditoria Interna.
A estrutura de recursos humanos da unidade é composta pelo Diretor da Auditoria Interna e por duas
servidoras técnico-administrativas conforme demonstrado abaixo:
Servidor

Formação

Cargo

Ingresso na Unidade

Paulo Fernando Cabral de
Ávila

Administração

Administrador

Nomeado Diretor da Unidade através da
Portaria n° 759, de 08/08/2008.

Ciências
Econômicas

Assistente em Administração

Alocada no setor a partir de 22/09/2014.

Ciências
Contábeis

Assistente em Administração

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

Marília Andrade de
Araújo
Simone Rocha Gonçalves
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de São João del Rei - UFSJ
Praça Frei Orlando, 170 – Campus Santo Antônio – CSA CEP 36.307-352
Fone: (32) 3379-2390

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – RAINT/2015

Em cumprimento às normas estabelecidas na Instrução Normativa n° 24, de 17 de novembro de 2015, da
Controladoria-Geral da União, apresentamos o RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA
INTERNA – RAINT, exercício de 2015, referente as atividades realizadas pela Unidade de Auditoria Interna
da Universidade Federal de São João Del-Rei – UFSJ.
Cabe ressaltar que, em razão da transição da nova normatização estabelecida pela IN n° 24/15, a AUDIT
envidou esforços para adequação do RAINT, no entanto, alguns itens no art.15 foram apresentados neste
relatório de forma simplificada, e, serão aprimorados no decorrer do exercício de 2016 para adequação do
próximo relatório.

1. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA REALIZADOS DE ACORDO COM O
PAINT

A seguir estão relacionadas as atividades que foram desempenhadas ao longo do exercício de 2015,
conforme o PAINT:
Número do
Relatório

Áreas, unidades e setores
auditados

01/2015
a
07/2015

Avaliação de Processos de Concessão
de Aposentadoria e Pensão Civil,
formalizado
pelo
Setor
de
Aposentadorias e Pensões – SEAPE Divisão
de
Administração
de
Pessoal/PROGP.

08/2015

09/2015

Avaliação dos Indicadores
Desempenho/PPLAN

Escopos examinados

de

Avaliação de Processo de Concessão
de Aposentadoria, formalizado pelo
Setor de Aposentadorias e Pensões –
SEAPE – Divisão de Administração de
Pessoal/PROGP.

Análise de 07 processos de
Concessão
de
Aposentadoria – Ação 04
do PAINT/2015 – Subação
01 – Regularidade dos
Processos de aposentadoria
e Instituição de pensão
Civil.
Análise dos 9 indicadores
de desempenho utilizados
pela UG – Ação 03 do
PAINT/2015 – Avaliação
dos
indicadores
de
desempenho.

Análise de 01 processo de
Concessão
de
Aposentadoria – Ação 04 –
Subação
01,
do
PAINT/2015
–
Regularidade dos Processos
de
aposentadoria
e
Instituição de pensão Civil

Cronograma
executado

Recursos humanos e
materiais empregados

 02 servidores
 Processos de Concessão
(*) o quantitativo de
de Aposentadoria e Pensão
homens/hora foi
Civil.
registrado no
 Legislação aplicada
Relatório n° 23/2015  Papéis de trabalho
 Computadores
 Material de escritório.
13/04 a 17/04
 02 servidores
5 dias x 8 horas x 2  Decisão n° 408/2002
servidores = 80 h/h
TCU
 Legislação aplicada
 Papéis de trabalho
 Computadores
 Material de escritório.
27/01 a 31/03

22/04
(*) o quantitativo de
homens/hora foi
registrado no
Relatório n° 23/2015

 02 servidores
 Processos de Concessão
de Aposentadoria
 Legislação aplicada
 Papéis de trabalho
 Computadores
 Material de escritório.
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10/2015

11/2015 a
15/2015

16/2015

17/2015

18/2015

19/2015

20/2015

Avaliação de Processo de Concessão
do Incentivo a Qualificação aos
Servidores Técnicos Administrativos
e da Concessão da Retribuição por
Titulação aos Docentes/ Setor de
Acompanhamento
e
Desenvolvimento
–
SESEDDIDEP/PROGP
Avaliação de Processos de Concessão
de Aposentadoria, formalizado pelo
Setor de Aposentadorias e Pensões –
SEAPE – Divisão de Administração de
Pessoal/PROGP.

Análise de 43 processos
Ação 04 do PAINT/2015 –
Subações 2 e 3 –
Concessão do Incentivo à
Qualificação, e, Concessão
da
Gratificação
por
Titulação.

Análise de 05 processos de
Concessão
de
Aposentadoria – Ação 04,
Subação
01,
do
PAINT/2015
–
Regularidade dos Processos
de
aposentadoria
e
Instituição de pensão Civil.
Avaliação
de
Processos
de Análise de 30 processos Pagamento
de
Despesas
de Ação 04, Subação 04, do
Exercícios Anteriores, formalizados PAINT/2015 – Pagamento
pelo Setor de Folha de Pagamento – de despesas de exercícios
SEPAG – Divisão de Administração anteriores.
de Pessoal /PROGP
Avaliação no SPIUnet referente aos Análise de 12 processos de
Bens de Uso Especial da União – Registro de Imóveis – Ação
Setor de Patrimônio – SEPAT – 06,
Subação
5,
do
Divisão
de
Materiais
e PAINT/2015 – Auditoria no
Patrimônio/PROAD.
SPIUnet referente aos bens
de uso especial da União.
Avaliação da Gestão do uso dos Análise de 06 processos de
Cartões do Governo Federal Suprimento de Fundos –
(CPGF),
na
modalidade
de Ação 06, Subação 07, do
Suprimento de Fundos – PROAD
PAINT/2015 – Gastos
realizados por meio do
CPGF na modalidade de
Suprimento de Fundos.
Avaliação
de
processos
de Análise de 58,76% das
Concessão de Diárias e Passagens concessões de diárias e
no Sistema SCDP – Reitoria, Pró- passagens, considerando o
Reitoria de Ensino de Graduação período
de
01/01
a
(PROEN) e Pró-Reitoria de Pesquisa 30/06/2015
- Ação 06,
e Pós-Graduação (PROPE)
Subação
08,
do
PAINT/2015 – Concessão
de Diárias e Passagens no
Sistema SCDP.
Avaliação da execução dos contratos Análise de 03 processos na
de obras e da fiscalização realizada modalidade
RDC,
pela Divisão de Projetos e Obras - realização de entrevista,
DPROB/PROAD.
visita in loco e conferência
dos registros no sistema
SIMEC – Ação 06 –
Subação
02,
do
PAINT/2015 – Licitações e
Contratos
referente
à
execução
de
obras/
Fiscalização de Obras.

16 e 17/04; 22 a
24/04
5 dias x 8 horas x 2
servidores = 80 h/h








02 servidores
Processos de Pessoal
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computadores
Material de escritório.

06 a 07/05; 22/05 e
27/05/2015
(*) o quantitativo de
homens/hora foi
registrado no
Relatório n° 23/2015

 02 servidores
 Processos de Concessão
de Aposentadoria
 Legislação aplicada
 Papéis de trabalho
 Computadores
 Material de escritório.

27 a 30/04; 04 a
14/05; 20,21,25,27 e
28/05/2015
18 dias x 8 horas x 3
servidores = 432 h/h

 03 servidores
 Processos de Pessoal
 Legislação aplicada
 Papéis de trabalho
 Computadores
 Material de escritório.
 02 servidores
 Registros do SPIUnet.
 Legislação aplicada
 Papéis de trabalho
 Computadores
 Material de escritório.
 01 servidor
 Processos de Suprimento
de Fundos
 Legislação aplicada
 Papéis de trabalho
 Computadores
 Material de escritório.
 02 servidores
 Registros do SCDP
 Legislação aplicada
 Papéis de trabalho
 Computadores
 Material de escritório.

01 a 03/06
3 dias x 8 horas x 2
servidores = 48 h/h

27 a 31/07
5 dias x 8 horas x 1
servidor = 40 h/h

13/07 a 15/07 e
03/08 a 10/08/2015
11 dias x 4 horas x 2
servidores = 88 h/h

16/06 a 04/09
203 h/h

 02 servidores
 Processos
Licitatórios;
Sistema SIMEC;
 Legislação aplicada
 Papéis de trabalho
 Computadores
 Material de escritório.
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21/2015

22/2015

23/2015

Número do
Relatório

Avaliação dos controles internos da
Pró-Reitoria
de
Assistência
Estudantil (PROAE), referente a
política estudantil

Avaliação da Regularidade dos
Procedimentos Licitatórios – Setor
de Compras e Licitações – Divisão
de Materiais e Patrimônio/PROAD.

Avaliação de Processos de Concessão
de Aposentadoria e Pensão Civil,
formalizado
pelo
Setor
de
Aposentadorias e Pensões – SEAPE –
Divisão
de
Administração
de
Pessoal/PROGP.

Áreas, unidades e setores
auditados
Auditoria Interna

Análise
dos
controles
internos da Pró-Reitoria de
Assistência
Estudantil
referente
a
política
estudantil– Ação 13 do
PAINT/2015 – Avaliação
dos
controles
internos
segundo a metodologia
COSO.
Análise de 25 processos de
Licitação – Ação 06,
Subação
01,
do
PAINT/2015
–
Regularidade
dos
procedimentos Licitatórios.
Análise dos processos de
Concessão
de
Aposentadoria e Instituição
de Pensão Civil – Ação 04
do PAINT/2015 – Subação
01 – Regularidade dos
Processos de aposentadoria
e Instituição de pensão
Civil.
Escopos examinados
Elaboração do PAINT2016

1°/09 a 22/12
480 h/h

19/06 a 11/12/2015
19 dias x 8 horas x
19 dias = 304 h/h

27/01/2015 a
18/12/2015
124 h/h

Cronograma
executado
Outubro de 2015

 02 servidores
 Documentação, relatórios
e normativos;
 Legislação aplicada
 Papéis de trabalho
 Computadores
 Material de escritório.








02 servidores
Processos de Licitação
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computadores
Material de escritório.

 02 servidores
 Processos de Concessão
de Aposentadoria e
Pensão Civil.
 Legislação aplicada
 Papéis de trabalho
 Computadores
Material de escritório.
Recursos
humanos
materiais empregados
02 Servidores
Legislação específica.

Tabela 1 – Relação dos Relatórios emitidos pela Unidade de Auditoria Interna

A tabela abaixo relaciona o volume de recursos por programa/ação que foram auditados em 2015:
Relatórios / Parecer
de Auditoria
Relatório 20
Relatório 21
Parecer 61 e 63
Parecer 48
Parecer 49
Relatório 18 e 19
Parecer 47, 50, 51,
52,53,66,67,68,69,71
Parecer 65
Parecer 62 e 64
Relatório 21

Programa/ação

Total auditado

062065 – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior
062072 – Assistência ao Estudante do Ensino Superior
087493 – Concessão de Bolsas de Estudo no País
087887 – Assistência Médica e Odontológica dos Servidores Civis, Empregadores,
Militares e seus dependentes.
087888 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em processo de
Qualificação e Requalificação
087890 – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior

R$ 12.105.563,06
R$ 6.878.238,78
R$ 5.989,00
R$ 34.200,00

087892 – Reestruturação e Expansão das Instituições Federais de Ensino Superior
087891 – Assistência do estudante do ensino superior

R$ 2.636,00
R$ 6.248.836,51

Total de recursos auditados

R$ 26.791.417,45

R$ 5.521,00
R$ 1.510.443,10

Tabela 2 – Volume de recursos auditados em 2015.
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e

Recursos executados pela UFSJ em
2015 menos despesas de pessoal (R$)

Recursos auditados
Interna em 2015 (R$)

pela

26.791.417,45

268.324.456,52 – 201.255.161,24 =

Auditoria

Percentual de Recursos Auditados em 2015
(%)
39,94 %

R$ 67.069.295,28

1.1 – Legislação encaminhada às unidades da UFSJ

Durante o exercício de 2015, a Auditoria Interna encaminhou às unidades da UFSJ memorandos 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,
contribuir para a aderência das práticas da Instituição aos normativos legais, de acordo com ação n°.11 do
PAINT/2015. Logo abaixo, apresentamos a planilha contendo a relação da legislação que foi encaminhada às
unidades
Norma Nº., Data
e Órgão
Expedidor

Assunto

Publicação
DOU

Unidades
encaminhada
s
ASCOM e
GABIN

Documento que
envio

ASCOM e
NTINF

Memorando
Eletrônico nº.
003/2015, de
05/01/2015.

Decreto de 24 de Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União,
DOU de
dezembro de 2014. em favor do Tribunal de Contas da União, da Justiça do 24/12/2014,
Trabalho, da Defensoria Pública da União, de diversos órgãos Edição Extra,
do Poder Executivo e de Transferências a Estados, Distrito
p. 4 a 16
Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de
R$ 8.128.319.555,00, para reforço de dotações constantes da
Lei Orçamentária vigente.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata
=24/12/2014&jornal=1000&pagina=4&totalArquivos=48
Portaria n° 174, Define, para efeitos de enquadramento nos programas e cursos
DOU de
de
30
de de pós-graduação e das avaliações, as categorias de docentes
dezembro
de dos
programas
desse
nível
de
ensino. 31/12/201
2014,
d
a http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata= 4, Seção 1,
p. 86
Coordenação de 31/12/2014&jornal=1&pagin=86&totalArquivos=192

PPLAN

Memorando
Eletrônico nº.
004/2015, de
05/01/2015.

PROPE

Memorando
Eletrônico nº.
005/2015, de
05/01/2015.

Medida Provisória Abre crédito extraordinário, em favor dos órgãos e empresas
DOU de
n° 667, de 02 de estatais, constantes do Projeto de Lei Orçamentária de 2015, 05/01/2015,
janeiro de 2015.
no valor de R$ 74.014.218.398,00, para os fins que especifica. Seção 1, p. 2 a
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata
31
=05/01/2015&jornal=1&pagina=2&totalArquivos=156
Portarias
Institui o Sistema Protocolo Integrado no âmbito dos órgãos e
DOU de

PPLAN

Memorando
Eletrônico nº.
006/2015, de
05/01/2015.

GABIN;

Memorando

Instrução Normativa
n° 7, de 19 de
dezembro de 2014,
da Secretaria de
Comunicação Social
da Presidência da
República.

Disciplina a publicidade dos órgãos e entidades do Poder
DOU de
Executivo Federal e dá outras providências.
23/12/2014
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata= Seção 1, p. 3 a
23/12/2014&jornal=1&pagina=3&totalArquivos=136
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Instrução Normativa
n° 8, de 19 de
dezembro de 2014,
da Secretaria de
Comunicação Social
da Presidência da
República.

Disciplina a implantação e a gestão da Identidade Padrão de
DOU de
Comunicação Digital das propriedades digitais dos órgãos e 23/12/2014
entidades do Poder Executivo Federal e dá outras Seção 1, p. 6 a
providências..
9
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
23/12/2014&jornal=1&pagina=6&totalArquivos=136

Memorando
Eletrônico nº.
002/2015, de
05/01/2015.

Aperfeiçoamento
de Pessoal de
Nível
Superior
do Ministério da
Educação.
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Interministeriais
números 2.320 e
2.321, de 30 de
dezembro de 2014
dos Ministérios da
Justiça
e
do
Planejamento,
Orçamento e Gestão

entidades da Administração Pública Federal.
Define os procedimentos relativos à utilização do Núcleo
Único de Protocolo – NUP no âmbito dos órgãos e entidades
da Administração Pública Federal e dá outras providências.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
31/12/2014&jornal=1&pagina=100&totalArquivos=192

31/12/2014,
Seção 1, p.
100

NTINF,
ASSESSORI
AESPECIAL;
PROAD e
DIPRE

Eletrônico nº.
007/2015, de
07/01/2015.

Decreto n° 8.389, Dispõe sobre a execução orçamentária dos órgãos, dos fundos
de 07 de janeiro de e das entidades do Poder Executivo até a publicação da Lei
2015.
Orçamentária de 2015.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
08/01/2015&jornal=1&pagina=5&totalArquivos=64

DOU de
08/01/2015,
Seção
1, p. 6.

PPLAN

Memorando
Eletrônico nº.
008/2015, de
08/01/2015.

Portaria n° 2, de 09
de janeiro de
2015,
da
Secretária
de
Gestão
Pública
do Ministério do
Planejamento,
Orçamento
e
Gestão.

Divulga o valor do menor e maior vencimento básico da
DOU de
Administração Pública Federal, para efeito de pagamento de 12/01/201
Auxílio-Natalidade, de que trata o art. 196 da Lei nº. 8.112, de
5,
11 de dezembro de 1990, e para efeitos de pagamento da Seção 1, p.
Gratificação por Encargo de Curso e Concurso, de que trata o
35,
art. 76-A da Lei nº. 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
12/01/2015&jornal=1&pagina=35&totalArquivos=56

PROGP
C/c: DIPES e
DIDEP

Memorando
Eletrônico nº.
009/2015, de
12/01/2015.

Instrução
Normativa n° 2,
de
12
de
janeiro
de
2015,
da
Secretária de
Logística
e
Tecnologia da
Informação do
Ministério
do
Planejamento,
Orçamento
e
Gestão
Portaria n° 15, de
3 de fevereiro
de 2015, do
Ministério
do
Planejamento,
Orçamento
e
Gestão

Altera a Instrução Normativa nº. 4, de 11 de setembro de
DOU de
2014.
13/01/201
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
5,
13/01/2015&jornal=1&pagina=53&totalArquivos=56
Seção 1, p.
53.

NTINF e
DIMAP

Memorando
Eletrônico nº.
010/2015, de
13/01/2015.

Divulga os dias de feriado nacionais e estabelece os dias de
DOU de
ponto facultativo no ano de 2015, para cumprimento pelos 04/02/201
órgãos e entidades da Administração Pública federal direta,
5,
autárquica e fundacional do Poder Executivo.
Seção 1, p.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
48
04/02/2015&jornal=1&pagina=48&totalArquivos=64

GABIN

Memorando
Eletrônico nº.
011/2015, de
13/01/2015.
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Portaria n° 20,
11 de fevereiro
2015,
Ministério
Planejamento,
Orçamento
Gestão.

Revoga a Portaria nº. 505, de 29 de dezembro de 2009, que
DOU de
dispõe sobre a emissão de bilhetes de passagens aéreas para 12/02/201
viagens a serviço e utilização do Sistema de Concessão de
5,
Diárias e Passagens – SCDP no âmbito da Administração Seção 1, p.
Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras
113.
e providências.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data Seção 1, p.
=12/02/2015&jornal=1&pagina=113&totalArquivos=160
114 e 115

de
de
do
do

PROAD
C/C:
GESTORAS
SETORAIS
DO SCDP;
DIMAP

Memorando
Eletrônico nº.
013/2015, de
13/02/2015.

PPLAN e
PROAD
C/c: VICEREIRORIA e
DIPRE

Memorando
Eletrônico nº.
014/2015, de
13/02/2015

PROAD
C/c: VICEREITORIA

Memorando
Eletrônico nº.
016/2015, de
23/02/2015.

Decreto 8.407, de, Dispõe sobre a realização, no exercício de 2015, de despesas
DOU de
de
24
de inscritas em restos apagar não processadas e dá outras 25/02/201
fevereiro
de providências.”
5,
2015.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata= Seção 1, p.
25/02/2015&jornal=1&pagina=1&totalArquivos=304
1 e 2.

PROAD
C/c: PPLAN

Memorando
Eletrônico
nº. 017/2015, de
26/02/2015.

Decreto 8.412, de, Dispõe sobre a execução financeira dos órgãos, dos funfos e
DOU de
de
26
de das entidades do Poder Executivo Federal até o 26/02/201
fevereiro
de estabelecimento do cronograma de que trata o caput do art. 8º
5,
2015.
da lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e dá Seção 1, p.
outras providências.
1 e 2.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=26/02/2015&jornal=1000&pagina=1&totalArquivos=2

PROAD
C/c: PPLAN

Memorando
Eletrônico nº.
018/2015, de
27/02/2015.

Instrução
Normativa n° 3, de
11 de fevereiro de
2015, da Secretaria
de Logística e
Tecnologia
da
Informação
do
Ministério
do
Planejamento,
Orçamento
e
Gestão.
Portaria n° 23,
12 de fevereiro
2015,
Ministério
Planejamento,
Orçamento
Gestão.

Dispõe sobre diretrizes e procedimentos para aquisição de
passagens aéreas pela Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
12/02/2015&jornal=1&pagina=114&totalArquivos=160

de
de
do
do

Estabelece boas práticas de gestão e uso de Energia Elétrica e
DOU
de Água nos órgãos e entidades da Administração Pública 13/02/2015,
Federal direta, autárquica e fundacional e dispõe sobre o Seção 1, p. 67
monitoramento de consumo desses bens e serviços.
e 68.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp]data
e =13/02/2015&jornal=1&pagina=67&totalArquivos=304

Aviso
de
Retificação
da
Instrução
Normativa nº 03,
de 11 de fevereiro
de
2015,
da
SLTI/MPOG.

Dispõe sobre diretrizes e procedimentos para aquisição de
DOU de
passagens aéreas pela Administração Pública Federal direta, 23/02/2015,
autárquica e fundacional.
Seção 1, p. 66
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
23/02/2015&jornal=1&pagina=66&totalArquivos=84

Portaria nº 4, de 27
de fevereiro de 2015,
da Secretaria de
Orçamento Federal.

Institui procedimentos de alteração nas estimativas de
DOU de
arrecadação de receitas orçamentárias da união para os 02/03/2015,
exercícios de 2015 e 2016.
Seção 1, p.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
70.
02/03/2015&jornal=1&pagina=70&totalArquivos=140

PPLAN

Memorando
Eletrônico nº.
019/2015, de
02/03/2015.

Acórdão n° 1.070,
de 02 de março de
2015, do Tribunal
de
Contas
da

RESTOS A PAGAR. Ementa: o TCU deu ciência à Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso sobre impropriedade
caracterizada pela não exposição das razões e/ou
circunstâncias que fundamentem a permanência de restos a

DIFIN

Memorando
Eletrônico nº.
020/2015,de
03/03/2015.

DOU de
02/03/2015,
Seção. 1, p.
116.
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União.

pagar por mais de um exercício financeiro, situação vedada,
via de regra, pelo art. 68, § 2º, do Decreto nº 93.872/1986
(incluído pelo Decreto nº 7.654/2011), em descumprimento ao
item 4.3.1 da Portaria/TCU nº 175/2013 (item 1.8.3, TC019.390/2014-9, Acórdão nº 1.070/2015-1ª Câmara).
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
02/03/2015&jornal=1&pagina=116&totalArquivos=140

Acórdão n° 1.070,
de 02 de março de
2015, do Tribunal
de
Contas
da
União.

FRACIONAMENTO e SUPRIMENTO DE FUNDOS.
Ementa: o TCU deu ciência à Fundação Universidade Federal
de Mato Grosso sobre impropriedade caracterizada pelo
fracionamento da despesa por meio de suprimento de fundos,
identificado nos itens de gêneros de alimentação e material
para manutenção de bens imóveis/instalações, o que afronta o
art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/1993 (item 1.8.5, TC019.390/2014-9, Acórdão nº 1.070/2015-1ª Câmara).

DOU de
02/03/2015,
Seção. 1, p.
116.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata
=02/03/2015&jornal=1&pagina=116&totalArquivos=140
Portaria nº 522, de Aprova Norma de Execução nº 01/15, destinada a orientar DOU de
04 de março de tecnicamente os órgãos e entidades sujeitos ao Controle 05.03.2015,
2015,
da Interno do Poder Executivo Federal sobre os procedimentos Seção 1, p. 3 e 4
Controladoriarelacionados à prestação de contas anual a ser apresentada ao
Geral da União.
Tribunal de Contas da União, na forma prevista na Instrução
Normativa/TCU nº 63, de 01.09.2010, ou norma que a
substitua.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata
=05/03/2015&jornal=1&pagina=3&totalArquivos=132

DIPRE

PPLAN
C/c:
REITORIA

Memorando
Eletrônico
nº .021/2015, de
03/03/2015.

Memorando
Eletrônico nº
022/2015, de
05/03/201

Estabelece as regras do Exame Nacional de Desempenho dos
DOU de
Estudantes – ENADE, no ano de 2015, e dá outras 09/03/2015,
providências.
Seção 1, p.
http://pesquisa.in.gov.br/imprnsa/jsp/visualiza/index.jspdata=0
10 e 11.
9/03/2015&jornal=1&pagina=10&totalArquivos=192

PROEN

Memorando
Eletrônico nº
026/2015,
de 09/03/2015.

Medida Provisória Altera a Lei nº. 11.482, de 31 de maio de 2007, para dispor
DOU de
nº. 670, de 10 de sobre os valores da tabela mensal do Imposto sobre a Renda 11/03/2015,
março de 2015.
da Pessoa Física; a Lei nº. 7.713, de 22 de dezembro de 1988; Seção 1, p.
e a Lei nº. 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
1e2
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspjornal
=1&pagina=1&data=11/03/2015

DIPES

Memorando
Eletrônico nº.
028/2015, de
11/03/2015.

DPLAG
C/c:
REITORIA

Memorando
Eletrônico n º.
030/2015, de
18/03/2015.

Portaria Normativa
nº 03, de 06 de
março de 2015,
Ministério
da
Educação.

Retificação
da
Portaria n° 422, de
4 de março de
2015,
da
ControladoriaGeral da União.

Retificação da Portaria n° 422, de 4 de março de 2015,
DOU de
publicada no DOU de 05 de março de 2015, Seção 1, pág. 3, 17/03/2015,
no Anexo I – referente a Norma de Execução n°1/2015.
Seção 1, p. 52

Retificação
de
Portaria n° 522, de
4 de março de
2015,
da
ControladoriaGeral da União.

Na retificação publicada no DOU de 17/03/2015, Seção 1,
pág. 52, onde se lê: Portaria n° 422, de 4 de março de 2015, no
Anexo I, leia-se: Portaria n° 522, de 4 de março de 2015, da
Norma de Execução n° 1/2015.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
18/03/2015&jornal=1&pagina=2&totalArquivos=92

DOU de
18/03/2015,
Seção 1.

DPLAG
C/c:
REITORIA

Memorando
Eletrônico nº.
031/2015, de
18/03/2015.

Instrução Normativa Altera a Instrução Normativa n° 2, de 30 de abril
nº. 4, de 19 de março de 2008.

DOU de
20/03/2015,

DIMAP
C/c: DIFIN e

Memorando
Eletrônico nº.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
17/03/2015&jornal=1&pagina=52&totalArquivos=128
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de
2015,
da http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
Secretaria
de 20/03/2015&jornal=1&pagina=87&totalArquivos=176
Logística
e
Tecnologia
da
Informação
do
Ministério
do
Planejamento,
Orçamento e Gestão.

Decisão
Normativa n° 143,
de 18 de março de
2015, do Tribunal
de
Contas
da
União.

Seção 1, p.
87 e 88.

Altera dispositivos das Decisões Normativas TCU 134/2013 e
DOU de
140/2014, a fim de viabilizar a implantação do novo Sistema 23/03/2015,
de Prestação de Contas (e-Contas), que entrará em vigor em Seção 1, p. 75
março de 2015, abrangendo a prestação.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
18/03/2015&jornal=1&pagina=2&totalArquivos=92

Portaria nº. 297, de Subdelega competência aos dirigentes máximos das
DOU de
24 de março de Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da 25/03/2015,
2015.
Educação neste ato especificadas para a prática de atos de Seção 1, p.
provimento e dá outras providências.
14
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
25/03/2015&jornal=1&pagina=14&totalArquivos=14

Orientação
Normativa nº. 1,
de 25 de março de
2015,
da
Secretaria de
Gestão Pública
do
Ministério
de
Planejamento,
Orçamento
e
Gestão.
Portaria nº. 316, de
27 de março de
2015, Ministério
da Educação.

Altera a Orientação Normativa nº. 10, de 24 de abril de 2013,
que dispõe sobre as regras e procedimentos a serem adotados
pelos órgãos setoriais e seccionais do Sistema de Pessoal Civil
da Administração Federal – SIPEC, para a concessão do
auxílio-moradia.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
26/03/2015&jornal=1&pagina=69&totalArquivos=80

DOU de
26/03/2015,
Seção,
p.69/70

DOU de
30/03/2015,
Subdelega competência aos dirigentes máximos das
Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Seção 1, p.
16.
Educação neste ato especificadas para a prática de atos de
designação e dispensa e dá outras providências.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
30/03/2015&jornal=1&pagina=16&totalArquivos=340

SECOC

032/2015, de
20/03/2015.

DPLAG
C/c: Reitoria

Memorando
Eletrônico nº.
033/2015, de
23/03/2015.

GABIN

Memorando
Eletrônico nº.
036/2015, de
25/03/2015.

PROGP
C/c: DIPES e
DIDEP

Memorando
Eletrônico nº.
037/2015, de
26/03/2015.

GABIN

Memorando
Eletrônico nº.
039/2015, de
30/03/2015.

Acórdão
n° Acórdão n° 528/2015 – TCU – Plenário, processo n° TC
DOU de
528/2015
do 020.808/2014-3.
30/03/2015,
Tribunal de Contas http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata= Seção 1, p.
da União.
30/03/2015&jornal=1&pagina=266&totalArquivos=340
266-267.

REITORIA
C/c: PROAD
e PPLAN

Atualiza dos valores limites para contratação de serviços de
DOU de
limpeza e conservação em substituição aos valores limites 1°/04/2015,
publicados pela Portaria nº. 16, de 27 de março de 2014, para Seção 1, p.
Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, Portaria nº. 22, de 31 de 115 e 116
março de 2014, para Amazonas e Portaria nº. 25, de 1º de abril
de 2014, para Alagoas e Distrito Federal.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
01/04/2015&jornal=1&pagina=115&totalArquivos=1

PROAD
C/c: DIPRE;
SESEG;
DIFIN;
DIMAP;
PPLAN e
SECOC

Portaria nº. 5, de
31 de março de
2015,da
Secretaria de
Logística
e
Tecnologia da
Informação do
Ministério
do
Planejamento,
Orçamento
e

Memorando
Eletrônico nº.
040/2015, de
30/03/2015.
Memorando
Eletrônico nº.
041/2015, de
06/04/2015.
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Gestão.

Portaria nº. 73, de
6 de abril de 2015,
da Secretaria
de
Gestão
Pública
do
Ministério
do
Planejamento,
Orçamento
e
Gestão.

Retificação
da
Portaria nº. 168, de
17/12/2014,
da
Coordenação
de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior.

Dispõe sobre o acesso por meio do Portal os comprovantes de
rendimentos dos servidores, aposentados, pensionistas e
empregados públicos da Administração Pública Federal direta,
das autarquias e das fundações públicas vinculadas ao Poder
Executivo Federal, acerca da obrigatoriedade de informação
do endereço eletrônico de (e-mail), e dá outras providências.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
07/04/2015&jornal=1&pagina=79&totalArquivos=84

Retificação da Portaria CAPES nº. 168, de 17/12/2014,
publicada no DOU de 18/12/2014, Seção 1, pág. 22, conforme
DOU de 08/04/2015, seção 1, p.20.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
08/04/2015&jornal=1&pagina=20&totalArquivos=84

DOU de
07/04/2015,
Seção 1,
p.79.

DIPES

Memorando
Eletrônico nº.
043/2015, de
07/04/2015.

PROPE

Memorando
Eletrônico nº.
045/2015, de
08/04/2015

PROAD e
DIMAP

Memorando
Eletrônico nº.
046/2015, de
08/04/2015.

PROAD
C/c: DIPRE;
SESEG;
DIMAP;
DIFIN;
PPLAN e
SECOC

Memorando
Eletrônico nº.
047/2015, de
14/04/2015.

PROPE

Memorando
Eletrônico nº.
048/2015, de
14/04/2015.

DOU de
08/04/2015,
Seção 1, p.22.

Instrução Normativa Regula o registro de informações no Cadastro Nacional de
DOU de
n° 2, de 7 de abril de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e no Cadastro 08/04/2015,
2015, da CGU.
Nacional de Empresas Punidas – CNEP.
Seção 1, p. 3.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
08/04/2015&jornal=1&pagina=3&totalArquivos=84

Portaria n° 7, de 13
de abril de 2015, da
Secretaria
de
Logística
e
Tecnologia
da
Informação
do
Ministério
do
Planejamento,
Orçamento e Gestão.

Dispõe sobre os valores limites para contratação de serviços
DOU de
de vigilância, limpeza e conservação pelos órgãos e entidades 14/04/2015,
integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG.
Seção 1, p. 69.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
14/04/2015&jornal=1&pagina=69&totalArquivos=8

Extrato do Termo de Cooperação Técnica CAPES.
Extrato de Termo http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
de
Cooperação 14/04/2015&jornal=3&pagina=21&totalArquivos=220
Técnica,
da
Coordenação
de
Aperfeiçoamento
de Pessoal de
Nível Superior.

Orientação
Normativa n° 2, de
13 de abril de
2015, da Secretaria
de Gestão Pública
do Ministério do
Planejamento,
Orçamento
e
Gestão.

DOU de
14/04/2015,
Seção 3, pág.
21.

Estabelece orientações aos órgãos e entidades integrantes do
PROGP
DOU de
Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal – Sipec 17/04/2015, C/c: DIPES e
sobre o regime de previdência complementar de que trata a Seção 1, p.191
DIDEP
Lei nº. 12.618, de 30 de abril de 2012.
a 192
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
17/04/2015&jornal=1&pagina=191&totalArquivos=38

Portaria n° 370, de Os órgãos e unidades da administração direta do Ministério da
Educação, bem como as autarquias, fundações e empresas

DOU

REITORIA
C/c: VICE-

Memorando
Eletrônico nº.
049/2015, de
17/04/2015.

Memorando
Eletrônico nº.
14

16 de abril de públicas vinculadas a este Ministério deverão integrar esforços de17/04/2015,
2015,
do para o desenvolvimento de ações destinadas à melhoria da Seção 1, p. 14.
Ministério
da eficiência no uso racional dos recursos públicos, observando
Educação.
os seguintes objetivos (…)

REITORIA;
PPLAN; e
PROAD

050/2015, de
17/04/2015.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
17/04/2015&jornal=1&pagina=14&totalArquivos=384

Portaria Conjunta
n° 8, de 17 de abril
de
2015,
da
SLTI/MPOG.

Estabelece os indicadores para o monitoramento do consumo
DOU
de Energia Elétrica e de Água nos órgãos e entidades da de20/04/2015,
Administração Pública Federal direta, autárquica e
Seção 1,
fundacional,
e
dá
outras
providências.
p.107.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
20/04/2015&jornal=1&pagina=107&totalArquivos=152

REITORIA
C/c: VICEREITORIA;
PPLAN e
PROAD

Memorando
Eletrônico nº.
052/2015, de
22/04/2015.

Portaria n° 373, de
22 de abril de
2015,
do
Ministério
da
Educação.

Fica subdelegada competência ao Secretário-Executivo do
DOU de
Ministério da Educação para autorizar o afastamento do país 23/04/2015,
dos servidores da administração direta do Ministério da Seção 1, p.115
Educação, bem como das autarquias, fundações e empresas
públicas vinculadas a este Ministério
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
23/04/2015&jornal=1&pagina=15&totalArquivos=64

REITORIA

Memorando
Eletrônico nº.
053/2015, de
23/04/2015.

Portaria Conjunta
n° 1, de 16 de abril
de
2015,
da
Secretaria
do
Orçamento Federal
do Ministério do
Planejamento,
Orçamento
e
Gestão
e
da
Secretaria
do
Tesouro Nacional
do Ministério da
Fazenda.

Dispõe sobre o encaminhamento das informações de restos a
DOU de
pagar baqueados no Sistema Integrado de Administração 20/04/2015,
Financeira do Governo Federal.
Seção 1, p. 44
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
e 45.
20/04/2015&jornal=1&pagina=44&totalArquivos=152

PROAD
C/C: DIFIN;
PPLAN e
SETOR

Memorando
Eletrônico nº.
054/2015,
de23/04/2015.

Portaria n° 307, de
23 de abril de
2015, da Secretaria
de Regulação e
Supervisão
da
Educação Superior
do Ministério da
Educação.

Ficam reconhecidos os cursos superiores constantes da tabela
DOU de
do Anexo desta Portaria, ministrados pelas Instituições de 24/04/2015,
Educação Superior citadas, nos termos do disposto no art. 10, Seção 1, p. 36
do Decreto nº. 5.773, de 2006.
e 37
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
24/04/2015&jornal=1&pagina=37&totalArquivos=168
(Engenharia de Produção)

PROEN

Memorando
Eletrônico nº.
055/2015, de
24/04/2015.

Extrato de Termo
de Cooperação n°
307,
da
Coordenação
de
Aperfeiçoamento
de Pessoal de
Nível Superior.

Extrato de Termo de Cooperação n° 307, da CAPES referente
DOU de
ao
programa
de
Demanda
Social. 24/04/2015,
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspjornal Seção 3, p. 23.
=3&pagina=23&data=24/04/2015

PROPE

Memorando
Eletrônico nº.
056/2015, de
24/04/2015.
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Portaria n° 50, de
22 de abril de
2015,
da
Coordenação
de
Aperfeiçoamento
de Pessoal de
Nível Superior.

Portaria n° 16, de
29 de abril de
2015, da Secretaria
do
Orçamento
Federal
do
Ministério
do
Planejamento,
Orçamento
e
Gestão.

Orientação
Normativa n° 3, de
28 de abril de
2015, da SEGEP.

Tornar sem efeito o Artigo 5º da Portaria CAPES nº 174, de 30
DOU de
de dezembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 28/04/2015,
31 de dezembro de 2014, Seção 1, pág. 86.
Seção 1, p. 10
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
28/04/2015&jornal=1&pagina=10&totalArquivos=128

Estabelece procedimentos e prazos para solicitação de
alterações orçamentárias, no exercício de 2015, dá outras
providências.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
30/04/2015&jornal=1&pagina=127&totalArquivos=240

Estabelece orientações aos órgãos e entidades integrantes do
Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC)
quanto aos procedimentos a serem adotados para concessão do
adicional por serviço extraordinário de que tratam os arts. 73 e
74 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
30/04/2015&jornal=1&pagina=126&totalArquivos=240

DOU de
30/04/2015,
Seção 1, p.
126.

Dispõe sobre a classificação orçamentária por natureza de
Portaria n° 17, de receita para aplicação no âmbito da União.
DOU de
05 de maio de http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata= 06/05/2015,
2015, da Secretaria 06/05/2015&jornal=1&pagina=59&totalArquivos=84
Seção 1, p. 59
de
Orçamento
e 60.
Federal
do
Ministério
do
Planejamento,
Orçamento
e
Gestão.

Emenda
Constitucional

Ficam regulamentados os valores de bolsas de estudo e
DOU de
auxílios pagos no país e no exterior no âmbito dos programas 06/05/2015,
e ações de fomento geridos pela Diretoria de Relações Seção 1, p. 11
Internacionais da Capes, conforme disposto nos anexos desta
a 13.
portaria.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
06/05/2015&jornal=1&pagina=11&totalArquivos=84

Altera o art. 40 da Constituição Federal, relativamente ao
n° limite de idade para a aposentadoria compulsória do servidor

DOU de
08/05/2015,

Memorando
Eletrônico nº.
057/2015, de
28/04/2015.

PPLAN

Memorando
Eletrônico nº.
060/2015, de
30/04/2015.

PROGP
C/c: DIPES

Memorando
Eletrônico nº.
061/2015, de
30/04/2015.

DOU de
30/04/2015,
Seção 1, p.
127 a 131

Portaria n° 55, de Institui a política do sistema CAPES WEBTV.
DOU de
30 de abril de http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata= 05/05/2015,
2015,
da 05/05/2015&jornal=1&pagina=8&totalArquivos=92
Seção 1, p. 8.
Coordenação
de
Aperfeiçoamento
de Pessoal de
Nível Superior.

Portaria n° 60, de
4 de maio de 2015,
da Coordenação de
Aperfeiçoamento
de Pessoal de
Nível Superior.

PROPE

PROPE

Memorando
Eletrônico nº.
062/2015, de
05/05/2015

SETOR
C/c: PPLAN

Memorando
Eletrônico nº.
063/2015, de
06/05/2015.

PROPE e
PROEN

Memorando
Eletrônico nº.
064/2015, de
06/05/2015.

PROGP
C/c: DIPES

Memorando
Eletrônico nº.
16

88, de 8 de maio público em geral, e acrescenta dispositivo ao Ato das Seção 1, p. 2
de 2015.
Disposições
Constitucionais
Transitórias.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
08/05/2015&jornal=1&pagina=2&totalArquivos=332

065/2015, de
08/05/2015.

Acórdão
n° Referente à denúncia contra as empresas Vivacity Engenharia
DOU de
1115/2015,
do Ltda - EPP e Autosys Automação Ltda – ME.
11/05/2015,
Tribunal de Contas http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspjornal Seção 1, p.97
da União.
=1&pagina=97&data=11/05/2015

DIMAP

Memorando
Eletrônico nº.
066/2015, de
12/05/2015.

Extrato de Termo de Cooperação Técnica, firmado entre a
DOU de
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 12/05/2015,
Superior – CAPES e as Instituições signatárias, relativo ao Seção 3, p. 27.
Programa
de
Demanda
Social.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspjornal
=3&pagina=27&data=12/05/2015

PROPE

Memorando
Eletrônico nº.
067/2015,
de12/05/201

Portaria n° 67, de Estabelecer o calendário de atividades da Diretoria de
DOU de
13 de maio de Avaliação para o ano de 2015.
14/05/2015,
2015
–
da
Seção 1, p. 15.
CAPES.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
14/05/2015&jornal=1&pagina=15&totalArquivos=104

PROPE

Memorando
Eletrônico nº.
069/2015,
de14/05/2015

PROPE

Memorando
Eletrônico nº.
070/2015, de
15/05/2015.

PROPE

Memorando
Eletrônico nº. 071
/2015, de
18/05/2015.

Extrato de Termo
de
Cooperação
Técnica,
da
CAPES.

Estabelecer o calendário de atividades da Diretoria de
para
o
ano
de
2015. 15/05/2015,
Republicação
da Avaliação
Portaria n° 67, de 13 http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata= Seção 1, p. 10
de maio de 2015, da 15/05/2015&jornal=1&pagina=10&totalArquivos=336
CAPES.

Republicação da
Portaria n° 67, de
13/05/2015,
da
Coordenação
de
Aperfeiçoamento
de Pessoal de
Nível Superior.

Estabelecer o calendário de atividades da Diretoria de
Avaliação para o ano de 2015.

Portaria
Interministerial n°
1.254, de
18/05/2015 da
ControladoriaGeral da União e
do Ministério do
Planejamento,
Orçamento e
Gestão.

Institui o Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao
Cidadão (e-SIC) no âmbito do Poder Executivo federal.

OUVIDORIA
DOU de
19/05/2015,
Seção 1, p. 1 e
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
2
19/05/2015&jornal=1&pagina=1&totalArquivos=64

Memorando
Eletrônico nº.
073/2015, de
19/05/2015.

Resolução nº 01, de
25 de maio de 2015,
da Secretaria de
Educação Superior
do MEC.

Regulamenta os requisitos mínimos dos programas de
DOU de
residência médica em Medicina Geral de Família e 26/05/2015,
Comunidade – R1 e R2 e dá outras providências.
Seção 1, p. 11
e 12
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
26/05/2015&jornal=1&pagina=11&totalArquivos=56

Memorando
Eletrônico nº.
074/2015,
de26/05/2015.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
18/05/2015&jornal=1&pagina=11&totalArquivos=92

DOU de
18/05/2015,
Seção 1, p. 11

DIRETORIA
CCO
C/C: PROEN
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Decreto de 26 de Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União,
DOU de
em favor de diversos órgãos do Poder Executivo e de 27/05/2015,
maio de 2015.
transferências a Estados, Distrito Federal e Municipios, Seção 1, p. 16.
Crédito Suplementar no valor de R$ 7.280.424.558,00, para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente e
dá outras providências.

DPLAG

Memorando
Eletrônico nº.
075/2015, de
27/05/2015

PROGP
C/c: DIPES

Memorando
Eletrônico nº.
076/2015, de
27/05/2015

NEAD

Memorando
Eletrônico nº.
077/2015, de
1°/06/201

DIPES
C/c: PROGP

Memorando
Eletrônico nº.
080/2015, de
15/06/2015

Edital n° 8, de 5 de junho de 2015 da Secretaria de Gestão do
Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde
DOU de
referente ao Programa de Valorização do Profissional da 08/06/2015,
Atenção (PROVAB).
Seção 3, p. 90.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspjornal
=3&pagina=90&data=08/06/2015

PROEN
C/c: CCO

Memorando
Eletrônico nº.
081/2015, de
15/06/2015

Referente à regulamentação da sistemática de apresentação de
DOU de
projetos, avaliação de mérito e início de atividades de turmas 12/06/2015,
de Mestrado Interinstitucional (Minter) e de Doutorado Seção 1, p. 12
Interinstitucional (Dinter), Nacionais e Internacionais.
e 13
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
09/06/2015&jornal=1&pagina=12&totalArquivos=56

PROPE

Memorando
Eletrônico nº.
082/2015, de
15/06/2015

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspjornal
=1&pagina=16&data=27/05/2015

Acórdão
n°
1.776/2015,
do
Tribunal de Contas
da União.

Acórdão TCU – Plenário, referente ao cálculo dos proventos
DOU de
de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo na 25/05/2015,
administração federal pela média das maiores remunerações, Seção 1, p. 97
conforme previsto no § 3, do art. 40, da Constituição de 1988
e 98
(redação dada pela EC 41/2003), a partir da vigência da MP n°
167, de 2004, que foi convertida na Lei n° 10.887, de 2004.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
25/05/2015&jornal=1&pagina=97&totalArquivos=144

Portaria n° 405, de Ficam reconhecidos os cursos superiores na modalidade a
DOU de
29 de maio de distância, relacionados no Anexo desta Portaria, com as vagas 1°/06/2015,
totais anuais nele estabelecidas, nos termos do disposto no art. Seção 1, p. 23.
2015, do MEC.
10, do Decreto nº. 5.773, de 2006.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspjornal
=1&pagina=23&data=01/06/2015

Estabelece orientações quanto à cessão de servidores e de
empregados públicos da Administração Pública federal, direta,
Orientação
DOU de
autárquica e fundacional, e dá outras providências.
Normativa n° 4, de
15/06/2015,
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
12 de junho de
Seção 1, p. 89
2015, da Secretaria 15/06/2015&jornal=1&pagina=89&totalArquivos=144
e 90.
de Gestão Pública
do Ministério do
Planejamento,
Orçamento
e
Gestão.

Edital n° 8, de 5 de
junho de 2015, da
Secretaria
de
Gestão
do
Trabalho e da
Educação
na
Saúde
do
Ministério
da
Saúde.

Portaria n° 75, de
8 de junho de
2015,
da
Coordenação
de
Aperfeiçoamento
de Pessoal de
Nível Superior.
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Portarias
Interministeriais
n° 221 e 222, de
18 de junho de
2015,
do
Ministério
do
Planejamento,
Orçamento
e
Gestão, Ministério
da
Fazenda,
Controladoria–
Geral da União e
Secretaria
de
Relações
Institucionais da
Presidência
da
República.

Que dispõem respectivamente:
DOU de
Sobre procedimentos e cronograma para operacionalização 19/06/2015,
das emendas individuais ao orçamento no Sistema de Gestão Seção 1, p.64.
de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, com vista ao
atendimento do prazo previsto no inciso I do art. 59 da Lei nº
13.080, de 2015; e
Sobre procedimentos e prazos para apresentação e registro das
emendas individuais, com indicação de impedimento de
ordem técnica de que trata o art. 59 da Lei nº 13.080, de 2 de
janeiro de 2015 – LDO/2015, no Sistema Integrado de
Planejamento
e
Orçamento
–
SIOP.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
19/06/2015&jornal=1&pagina=64&totalArquivos=200

PPLAN

Memorando
Eletrônico nº.
084/2015, de
19/06/2015

Extrato de Doação
da
Empresa
Brasileira
de
Serviços
Hospitalares, do
Ministério
da
Educação.

Extrato de Doação da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares, do Ministério da Educação.

GABIN

Memorando
Eletrônico nº.
085/2015, de
25/06/2015

Portaria n° 497, de
29 de junho de
2015, da Secretaria
de Regulação e
Supervisão
da
Educação
Superior,
do
Ministério
da
Educação.

Ficam reconhecidos os cursos superiores na modalidade a
DOU de
distância, relacionados no Anexo desta Portaria, com as vagas 30/06/2015,
totais anuais nele estabelecidas, nos termos do disposto no art.
10, do Decreto nº 5.773, de 2006.
Seção 1, p. 21

NEAD
C/c: PROEN

Memorando
Eletrônico nº.
088/2015, de
30/06/2015

DOU de
25/06/2015,
Seção 3, p. 23,

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspjornal
=3&pagina=23&data=25/06/2015

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
30/06/2015&jornal=1&pagina=21&totalArquivos=88

Resolução nº 02, “Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação
de 1º de julho de inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de
2015, do Conselho formação pedagógica para graduados e cursos de segunda
Nacional
de licenciatura) e para a formação continuada..”
Educação do MEC

DOU de
02/07/2015,
Seção 1, p. 8

PROEN

Memorando
Eletrônico nº
90/2015, de
02/07/2015

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=02/07/2015&jornal=1&pagina=8&totalArquivos=72

Portaria nº 04, de “Os órgãos e as unidades orçamentárias – UO vinculadas ao
3/07/2015,
do Ministério da Educação poderão empenhar/reforçar dotações
MEC
orçamentárias, observando os seguintes prazos: (…)”

DOU de
06/07/2015,
Seção 1,p.10

DIFIN
C/c : PROAD
e
PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
91/2015, de
06/07/2015

DOU de
07/07/2015,
Seção 1,
página. 2 a 11

DIMAP

Memorando
Eletrônico nº
92/2015, de
07/07/2015

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=06/07/2015&jornal=1&pagina=10&totalArquivos=92

Lei nº 13.146, de Encaminhamos a V.Sa., para conhecimento, a Lei n°
06/07/2015
13.146, de 6 de julho de2015 – DOU de
07/07/2015, Seção 1, p. 2 a 11 –que: Institui a Lei Brasileira
de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa
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com Deficiência).
Ressaltamos que o art.104 da referida Lei faz alterações à Lei
n° 8.666/1993, particularmente no tocante ao art.3° (inc. V do
§ 2° e § 5°) e ao art. 66-A.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?dat
a=07/07/2015&jornal=1&pagina=2&totalArquivos=72

Portaria nº 27, de “Dispõe sobre a adesão de instituições de ensino e programas
14 de julho de de residência ao Projeto Mais Médicos para o Brasil enquanto
2015, do MEC
das instituições supervisoras.

Portarias nºs 90 e
91, de 29/07/2015,
Coordenação
de
Aperfeiçoamento
de Pessoal de
Nível Superior –
CAPES/MEC

Portaria
Interministerial nº
311,
de
30/07/2015,
do
Ministério
do
Planejamento,
Orçamento
e
Gestão, Ministério
da
Fazenda,
ControladoriaGeral da União e
Secretaria
de
Relações
Institucionais da
Presidência
da
República
Orientação
Normativa nº 7, de
27/07/2015,
da
Secretaria
de
Gestão Pública do
Ministério
do
Planejamento,
Orçamento
e
Gestão
Portaria nº 768, de
04/08/2015,
do
Ministério
da
Educação

DOU de
15/07/2015,
Seção 1, p.10

GABINETE
C/c:
PROEN/CCO

Memorando
Eletrônico nº
93/2015, de
15/07/2015

PROPE
C/c: SEPEP

Memorando
Eletrônico nº
96/2015, de
31/07/2015

Dou de
31/07/2015,
Seção 1, p. 76
e 77

PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
97/2015, de
31/07/2015

DOU de
05/08/2015,
Seção 1, p.
285

PROGP
C/c : DIPES e
DIDEP

Memorando
Eletrônico nº
99/2015, de
05/08/2015

DOU de
05/08/2015,
Seção1, p. 171

PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
100/2015, de
05/08/2015

DOU de
05/08/2015,
Seção 1, p.

PPLAN
C/c:
GABINETE

Memorando
Eletrônico nº
101/2015, de

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=15/07/2015&jornal=1&pagina=10&totalArquivos=64
Dispõe sobre o enquadramento em área básica e área de
avaliação de propostas e de programas de pós-graduação
DOU de
avaliados pela CAPES.
31/07/2015,
Fixa normas e procedimentos para submissão, avaliação, Seção 1, p. 14
divulgação e envio dos resultados da avaliação ao Conselho
e 15
Nacional de Educação, e início de funcionamento dos
programas novos de pós-graduação, em níveis de mestrado e
doutorado.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=31/07/2015&jornal=1&pagina=14&totalArquivos=192

Dispõe sobre procedimentos e cronograma para
operacionalização das emendas individuais ao orçamento no
Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse –
SICONV, com vista ao atendimento do prazo previsto no
inciso I do art. 59 da Lei nº 13.080, de 2015.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=31/07/2015&jornal=1&pagina=76&totalArquivos=192

Altera a Orientação Normativa nº 4, de 15 de junho de 2015.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=05/08/2015&jornal=1&pagina=285&totalArquivos=304

Altera a Portaria MEC no 844, de 8 de julho de 2008, que
dispõe sobre o Sistema de Informações sobre Orçamentos
Públicos em Educação – SIOPE”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=05/08/2015&jornal=1&pagina=171&totalArquivos=304
Portaria
Ficam alterados os fatores de que tratam os incisos do caput
Interministerial nº do art. 2º do Decreto nº 7.485, de 18 de maio de 2011,
313,de
04
de observados os seguintes parâmetros (…) Fica corrigido e
agosto de 2015, ampliado, nos termos do Anexo desta Portaria, o Banco de
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dos Ministérios do Professor-Equivalente das universidades federais vinculadas
284
Planejamento,
ao Ministério da Educação, fixados por meio do Decreto nº
Orçamento
e 7.485.
Gestão
e
da http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
Educação
=05/08/2015&jornal=1&pagina=284&totalArquivos=304
Ficam redistribuídos, do MEC para as Instituições Federais de
Portaria nº 805, de Ensino Superior – IFES, os cargos e os códigos de vaga a eles
DOU de
10/08/2015, do
referentes, constantes do Anexo a esta Portaria.
11/08/2015,
Ministério da
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data Seção 1, p. 10
Educação
=11/08/2015&jornal=1&pagina=10&totalArquivos=76

05/08/2015

PPLAN
C/c:
GABINETE

Memorando
Eletrônico nº
102/2015, de
11/08/2015

Despacho do
Ministro de
11/08/2015, do
Ministério da
Educação

Aprova o Parecer no 267/2015/CONJUR-MEC/CGU/AGU,
de 8 de abril de 2015, que ratifica o Parecer no 1.420/99CAC/CONJUR- “MEC, ambos da Consultoria Jurídica deste
Ministério da Educação, e consolida o entendimento de que
inexiste óbice à continuidade do exercício do mandato a termo
do Reitor regularmente nomeado que, no curso da investidura
em cargo de dirigente de instituição federal de ensino superior,
venha a se aposentar voluntariamente ou por implemento de
idade no cargo efetivo”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=12/08/2015&jornal=1&pagina=8&totalArquivos=96

DOU de
12/08/2015,
Seção 1, p. 8

PROGP
C/c: DIPES

Memorando
Eletrônico nº
103/2015, de
12/08/2015

Portaria Conjunta
nº 5, de
05/08/2015, das
Secretarias de
|Orçamento
Federal e de
Gestão Pública do
Ministério do
Planejamento,
Orçamento e
Gestão

“Divulgar, nos termos dos Anexos, os modelos de tabelas a
serem adotados pelos órgãos dos Poderes, do Ministério
Público da União – MPU e da Defensoria Pública da União –
DPU, para fins de disponibilização de informações
concernentes aos quantitativos físicos e dados remuneratórios
de cargos, empregos e funções públicas, de pessoal civil e dos
militares, bem como aos totais de beneficiários segundo cada
benefício referido no art. 102 da Lei nº 13.080, de 2 de janeiro
de 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015, LDO-2015
(…)”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=12/08/2015&jornal=1&pagina=60&totalArquivos=96

DOU de
12/08/2015,
Seção 1, p. 60
a 65

PROGP

Memorando
Eletrônico nº
104/2015, de
12/08/2015

DOU de
13/08/2015,
Seção 1, p. 75
e 76

DIPES
C/c: PROGP

Memorando
Eletrônico nº
105/2015,de
13/08/2015

DOU de
13/08/2015,
Seção 1, p. 14

PROPE

Memorando
Eletrônico nº
106/2015, de
13/08/2015

DOU de
17/08/2015,
Seção 1, p. 61

DIPES
C/c: PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
107/2015, de
17/08/2015

Orientação
Normativa nº 4, de
12 de agosto de
2015, da Secretaria
de Gestão Pública
do Ministério do
Planejamento,
Orçamento e
Gestão
Portaria nº 102, de
12/08/2015, da
Coordenação de
Aperfeiçoamento
de Pessoal de
Nível Superior do
Ministério da
Educação
Portaria Conjunta
nº 4, de
05/08/2015, da
Secretaria do
Orçamento Federal
e da Secretaria de
Gestão Pública do

Estabelece orientações quanto à cessão de servidores e de
empregados públicos da Administração Pública federal direta,
autárquica e fundacional, e dá outras providências”.
(*) Republicada por força do dispositivo no art. 2° da
Orientação Normativa n° 7, de 27/07/15, DOU n° 148, de
05/08/2015, seção 1, página 285.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=13/08/2015&jornal=1&pagina=75&totalArquivos=160
Os arts. 2º, 3º, 24, 25 e 27 do Anexo à Portaria CAPES nº. 34,
de 30 de maio de 2006, passam a vigorar com a seguinte
redação (…)
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=13/08/2015&jornal=1&pagina=14&totalArquivos=160
Para o pagamento de despesas de exercícios anteriores de
Pessoal e Encargos Sociais decorrentes de decisões judiciais,
exigem-se, cumulativamente, o preenchimento dos seguintes
requisitos (…)

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
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Ministério do
Planejamento,
Orçamento e
Gestão
Instrução
Normativa nº 7, de
14/08/2015, da
Secretaria de
Logistica e
Tecnologia da
Informação do
Ministério do
Planejamento,
Orçamento e
Gestão

=17/08/2015&jornal=1&pagina=61&totalArquivos=96

Altera a Instrução Normativa nº 2, de 11 de outubro de 2010,
que estabelece normas para o funcionamento do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), no
âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de
Serviços Gerais (SISG)..

DOU de
18/08/2015,
Seção 1,p. 91

DIMAP

Memorando
Eletrônico nº
108/2015, de
18/08/2015

DOU de
24/08/2015,
Seção 1, p.65
e 66

DIMAP
C/c: NTINF

Memorando
Eletrônico nº
111/2015, de
24/08/2015

DOU de
29/09/2015,
Seção 1, p. 12

PROPE
C/c: SEPEP

Memorando
Eletrônico nº
118/2015,de
29/09/2015

DIFIN
C/c: PPLAN

Memorando
Eletrônico
121/2015, de
01/10/2015

DOU de
02/10/2015,
Seção 1, p.2

PROAD
C/c: DIFIN

Memorando
Eletrônico
125/2015, de
02/10/2015

DOU de

REITORIA

Memorando
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http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=18/08/2015&jornal=1&pagina=91&totalArquivos=104

Nas aquisições de bens de informática e automação, o
Orientação
instrumento convocatório deverá prever (…)”.
Normativa nº 1, de
20/08/2015, da
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
Secretaria de
=24/08/2015&jornal=1&pagina=65&totalArquivos=76
Logística e
Tecnologia da
Informação do
Ministério do
Planejamento,
Orçamento e Gestão

Parecer nº
289/2015 –
Processo
23001.000199/201
4-75, do
CNE/CES/MEC

Referente a alterações em programas de pós-graduação stricto
sensu recomendados pelo Conselho Técnico-Científico (CTC)
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), requeridas pelas Instituições de Educação
Superior (IES), a saber:

5) Universidade Federal de São João Del-Rei – UFSJ: Alterar
a nomenclatura do Programa de Pós-Graduação em Sistemas
e Processos Industriais – código 32018010015P4 para
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, nível
de Mestrado Acadêmico.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspjornal
=1&pagina=12&data=29/09/2015
Altera os arts. 1° e 2° e os Anexos II e III da Portaria Conjunta
SOF/STN no 1, de 16 de abril de 2015, que dispõe sobre o
DOU de
encaminhamento das informações de restos a pagar 30/09/2015,
bloqueados no Sistema Integrado de Administração Financeira Seção 1, p.27
do Governo Federal.

Portaria Conjunta
nº 6, de
28/09/2015, da
Secretaria do
Orçamento Federal
do Ministério do http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
Planejamento ,
=30/09/2015&jornal=1&pagina=27&totalArquivos=224
Orçamento e
Gestão e da
Secretaria do
Tesouro Nacional
do Ministério da
Fazenda
Dispõe sobre a contratação de serviços de instituições
Decreto nº 8.535, financeiras pelos órgãos e entidades do Poder Executivo
de 01/10/2015
federal.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=02/10/2015&jornal=1&pagina=2&totalArquivos=248
Decreto nº 8.540,

“Estabelece, no âmbito da administração pública federal

de 09/10/2015

Portaria nº 699, de
01/10/2015,
da
Secretaria
de
Regulação
e
Supervisão
da
Educação Superior
do Ministério da
Educação
Decisão
Normativa nº 146,
de 30/09/2015,do
Tribunal de Contas
da União

Decreto nº 8.538,
de 06/10/2015

Portaria
Interministerial nº
419,
de
06/10/2015,
dos
Ministérios
do
Planejamento,
Orçamento
e
Gestão
e
da
Fazenda e dos
Chefes
da
ControladoriaGeral da União e
da Secretaria de
Governo
da
Presidência
da
República
Portaria nº 59, de
05/10/2015, da
Secretaria de
Orçamento Federal
do Ministério do
Planejamento,
Orçamento e
Gestão

Decreto nº 8.539,

direta, autárquica e fundacional, medidas de racionalização do
13/10/2015, C/c: PROAD;
gasto público nas contratações para aquisição de bens e
Seção 1, p.1 e
PPLAN e
prestação de serviços e na utilização de telefones celulares
2
DIPRE
corporativos e outros dispositivos”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=13/10/2015&jornal=1&pagina=1&totalArquivos=148

Eletrônico nº
126/2015, de
13/10/2015

Ficam reconhecidos os cursos superiores constantes da tabela
do Anexo desta Portaria, ministrados pelas Instituições de
Educação Superior citadas, nos termos do disposto no art. 10,
do Decreto nº 5.773, de 2006.”
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=05/10/2015&jornal=1&pagina=639&totalArquivos=908
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=05/10/2015&jornal=1&pagina=640&totalArquivos=908
(UFSJ—NTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Bacharelado)
Dispõe acerca das unidades cujos dirigentes máximos devem
apresentar relatório de gestão referente ao exercício de 2015,
especificando a forma, os conteúdos e os prazos de
apresentação, nos termos do art. 3º da Instrução Normativa
TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010.”
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=05/10/2015&jornal=1&pagina=769&totalArquivos=908
Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado para as microempresas, empresas de pequeno
porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física,
microempreendedores individuais e sociedades cooperativas
de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e
obras no âmbito da administração pública federal.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?dat
a=07/10/2015&jornal=1&pagina=3&totalArquivos=68
Dispõe sobre procedimentos e prazos para operacionalização
execução das emendas individuais que possuem impedimento
de ordem técnica, constantes da notificação ao Poder
Legislativo, de que trata o inciso II do art. 59 da LDO/2015.

DOU de
05/10/2015,
Seção1, p.639
e 640

PROEN

Memorando
Eletrônico nº
127/2015, de
13/10/2015

DOU de
05/10/2015,
Seção 1, p.769
a 777

PPLAN
C/c: DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
128/2015, de
13/10/2015

DOU de
07/10/2015,
Seção 1, p.3 e
4

DIMAP

Memorando
Eletrônico nº
129/ 2015, de
13/10/2015

DOU de
07/10/2015,
Seção 1, p. 49
e 50

PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
130/2015, de
13/10/2015

DOU de
08/10/2015,
Seção 1, p. 75
a 80

PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
131/2015, de
13/10/2015

DOU de

REITORIA

Memorando

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=07/10/2015&jornal=1&pagina=50&totalArquivos=6 8

Modificar, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, as fontes
de recursos e os identificadores de uso constantes da Lei n°
13.115, de 20 de abril de 2015, no que concerne aos
Ministérios da Educação, da Saúde e do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome e a Operações Oficiais de Crédito.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=08/10/2015&jornal=1&pagina=75&totalArquivos=92
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=08/10/2015&jornal=1&pagina=76&totalArquivos=92
(UFSJ)
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=08/10/2015&jornal=1&pagina=79&totalArquivos=92
(UFSJ)
Dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do
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de 08/10/2015

processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades
da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional.

09/10/2015,
Seção 1,p. 2 e
3

C/c: NTINF

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=09/10/2015&jornal=1&pagina=2&totalArquivos=260
Portaria
Define os procedimentos gerais para o desenvolvimento das
DOU de
REITORIA
Interministerial nº atividades de protocolo no âmbito dos órgãos e entidades da
08/10/2015, C/c: PROAD;
1.677,
de Administração Pública Federal.”
Seção 1, p. 31
DIPRE e
07/10/2015,
dos
a 38
SALOG
Ministérios
da http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
Justiça
e
do =08/10/2015&jornal=1&pagina=31&totalArquivos=92
Planejamento,
Orçamento
e
Gestão
Decreto nº 8.541, Estabelece, no âmbito da administração pública federal direta,
DOU de
REITORIA
de 13/10/2015
autárquica e fundacional, medidas de racionalização do gasto
14/10/2015, C/c: PROAD;
público no uso de veículos oficiais e nas compras de
Seção 1, p. 2
DIPRE e
passagens aéreas para viagens a serviço.
SETRA
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspjornal
=1&pagina=1&data=14/10/2015
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20072010/2008/Decreto/D6403.htm (Decreto n° 6.403/2008)
Decreto nº 8.551, Dispõe sobre a realização, no exercicio de 2015, de despesas
DOU de
PPLAN
de 29/10/2015
inscritas em restos a pagar não processada.
30/10/2015,
C/c: DIFIN
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
Seção 1, p. 1
jornal=1&pagina=1&data=30/10/2015

Portaria nº 1.043, Os arts. 3º e 6º da Portaria MEC nº 404, de 2009,passam a
DOU de
de 04/11/2015, do vigorar com a seguinte redação:
05/11/2015,
Ministério da
Fica subdelegada competência aos reitores de Universidade Seção 1, p. 22
Educação
Federais, vedada nova subdelegação, para autorizar a cessão
de seus servidores, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.
11 2, de 1990, e no inciso I do art. 3º do Decreto nº 4.050, de
12 de dezembro de 2001, bem como as cessões previstas no
art. 14 da Lei nº 9.637, de 1998". (N.R.)
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=05/11/2015&jornal=1&pagina=22&totalArquivos=104
Portaria nº 486, de Abre aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União,
DOU de
09/11/2015, do
em favor de R$ 740.842.136,00 para reforço de dotações
10/11/2015,
Ministério do
constantes da lei orçamentaria vigente.”
Seção 1, p.
Planejamento,
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
46/47
Orçamento e
=10/11/2015&jornal=1&pagina=46&totalArquivos=64
Gestão
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jorn
al=1&pagina=47&data=10/11/2015
Portaria nº 486, de Abre aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União,
DOU de
09/11/2015, do
em favor de R$ 740.842.136,00 para reforço de dotações
10/11/2015,
Ministério do
constantes da lei orçamentaria vigente.”
Seção 1, p. 52
Planejamento,
Orçamento e
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
Gestão
=10/11/2015&jornal=1&pagina=46&totalArquivos=64
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jorn
al=1&pagina=52&data=10/11/2015
Portaria 492, de Abre aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União,
DOU de
10/11/2015, do
em favor de diversos órgãos do Poder Executivo e de
11/11/2015,
Ministério de
Encargos Financeiros da União, crédito suplementar no valor
Seção 1,
Estado do
de R$ 1.063.265.911,00, para reforço de dotações constantes
Páginas 59/68
Planejamento,
da Lei Orçamentária vigente.
Orçamento e
Gestão
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=11/11/2015&jornal=1&pagina=59&totalArquivos=104

Eletrônico
132/2015, de
13/10/2015

Memorando
Eletrônico nº
133/2015, de
13/10/2015

Memorando
Eletrônico nº
134/2015, de
14/10/2015

Memorando
Eletrônico nº
139/2015, de
03/11/2015

REITORIA

Memorando
Eletrônico nº
140/2015, de
05/11/2015

PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
141/2015, de
10/11/2015

PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
142/2015, de
10/11/2015

PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
143/2015, de
11/11/2015
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Portaria 866, de
13/11/2015,
da
Secretaria
de
Regulação
e
Supervisão
da
Educação Superior
do MEC.
Portaria nº 6, de
12/11/2015, da
Subsecretaria do
Planejamento e
Orçamento do
Ministério da
Educação

Portaria Normativa
nº 199, de
17/11/2015, da
Secretaria de
Gestão Pública, do
Ministério do
Planejamento,
Orçamento e
Gestão

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=11/11/2015&jornal=1&pagina=68&totalArquivos=104
Ficam reconhecidos os cursos superiores constantes da tabela DOU
de PROEN
do Anexo desta Portaria, ministrados pelas Instituições de 13/11/2015,
Educação Superior citadas, nos termos do disposto no art. 10, Seção 1, p. 13
do Decreto nº 5.773, de 2006.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=13/11/2015&jornal=1&pagina=13&totalArquivos=336

“Os órgãos e as unidades orçamentárias – UO vinculadas ao
Ministério da Educação poderão empenhar/reforçar dotações
orçamentárias até o dia 30 de novembro de 2015”.

DOU de
13/11/2015,
Seção 1, p. 11
e 12

Memorando
Eletrônico
145/2015,
13/11/2015

nº
de

PPLAN
C/c: PROAD
e
DIFIN

Memorando
Eletrônico nº
146/2015, de
13/11/2015

PROGP
C/c: DIPES

Memorando
Eletrônico nº
147/2015, de
19/11/2015

PPLAN
C/c: DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
148/2015 de
20/11/2015

DOU de
23/11/2015,
Seção 1, p.
127

PROGP
C/c: DIPES

Memorando
Eletrônico nº
149/2015, de
23/11/2015

DOU de
24/11/2015,
Seção 1, p.
15/16

PPLAN
C/c:DIFIN

Memorando
Eletrônico nº
150/2015, de
24/11/2015

DOU de

PPLAN

Memorando

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=13/11/2015&jornal=1&pagina=11&totalArquivos=336
Criar o Assentamento Funcional Digital - AFD para os
servidores públicos federais efetivos, comissionados ou a estes
DOU de
equiparados, no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do
19/11/2015,
Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - Sipec,
Seção 1, p. 85
como forma de agilizar o acesso à informação, subsidiar a
tomada de decisão, resguardar os direitos e os deveres dos
órgãos, entidades e de seus agentes.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=19/11/2015&jornal=1&pagina=85&totalArquivos=136

Dispõe sobre a relação das unidades prestadoras de contas
cujos responsáveis terão as contas de 2015 julgadas pelo
Tribunal e específica a forma, os prazos e os conteúdos para a
elaboração das peças de responsabilidade dos órgãos de
controle interno e das instâncias supervisoras que comporão os
processos de contas, nos termos do art. 4º da Instrução
Normativa TCU 63, de 1º de setembro de 2010.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=20/11/2015&jornal=1&pagina=131&totalArquivos=384
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=20/11/2015&jornal=1&pagina=133&totalArquivos=384
Estabelece orientações quanto à inscrição automática de
Orientação
servidores públicos da Administração Pública federal direta,
Normativa nº 09, suas autarquias e fundações, no plano de benefícios Execprev,
de 19/11/2015, da da Funpresp-Exe.
Secretaria de
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
Gestão Pública do =23/11/2015&jornal=1&pagina=127&totalArquivos=140
Ministério do
Planejamento,
Orçamento e
Gestão
Estabelece normas e procedimentos para o encerramento do
Portaria nº 07, de
exercício financeiro de 2015 a serem observados no âmbito do
23/11/2015, da
Ministério da Educação
Subsecretaria de
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
Planejamento e
=24/11/2015&jornal=1&pagina=15&totalArquivos=64
Orçamento, da

Decisão
Normativa nº 147,
de 11/11/2015, do
Tribunal de Contas
da União

DOU de
20/11/2015,
Seção 1, p.
131 a 135

Secretaria Executiva
do Ministério da
Educação

Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União,
Portaria nº 531, de em favor dos Ministérios da Educação, da Justiça da Saúde, da
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25/11/2015, do
Ministério do
Planejamento,
Orçamento e
Gestão, Gabinete
do Ministro

Despacho do
Ministro, de
02/12/2015, do
Ministério da
Educação

Portaria nº 08, de
03/12/2015, da
Subsecretaria de
Planejamento e
Orçamento, do
Ministério da
Educação.

Decreto nº 8.581,
de 03/12/2015

Portaria nº 321, de
30/11/2015, do
Tribunal de Contas
da União

Lei Complementar
nº 152, de
03/12/2015

Portaria nº 562, de
09/12/2015, do
Ministério do
Planejamento,
Orçamento e
Gestão

Cultura e do Esporte, crédito suplementar no valor de
R$ 21.848.258,00, para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=26/11/2015&jornal=1&pagina=83&totalArquivos=148
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=26/11/2015&jornal=1&pagina=96&totalArquivos=148
(UFSJ)
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?dat
a=26/11/2015&jornal=1&pagina=119&totalArquivos=148
(UFSJ)
Nos termos do art. 2º da Lei no 9.131, de 24 de novembro de
1995, o Ministro de Estado da Educação HOMOLOGA o
Parecer CNE/CES no 289/2015, da Câmara de Educação
Superior, do Conselho Nacional de Educação, favorável às
alterações nos programas de pós-graduação stricto sensu.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=03/12/2015&jornal=1&pagina=12&totalArquivos=112
Alterar o artigo 2º da Portaria SPO/SE/MEC nº 7, de 23 de
novembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União nº
224, de 24.11.2015, que passa a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 2º As despesas poderão ser empenhadas até o
dia 04/12/2015, com exceção das despesas que constituem
obrigações constitucionais ou legais da União (Anexo I).
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
04/12/2015&jornal=1&pagina=14&totalArquivos=304

26/11/2015,
Seção 1, p. 83
a 148

Eletrônico nº
151/2015, de
26/11/2015

DOU de
03/12/2015,
Seção 1, p.12

PROPE

Memorando
Eletrônico nº
152/2015, de
03/12/2015

DOU de
04/12/2015,
Seção 1, p.14

PROAD
C/c: DIFN e
PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
155/2015, de
04/12/2015

PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
156/2015, de
04/12/2015

PPLAN
C/c: DPLAG

Memorando
Eletrônica nº 157,
de 04/12/2015

PROGP
C/c: DIPES

Memorando
Eletrônico nº
158/2015, de
04/12/2015

PPLAN
C/c: DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
161/2015, de
10/12/2015

Altera o Decreto no 8.456, de 22 de maio de 2015, que dispõe
sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o
DOU de
cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o
04/12/2015,
exercício de 2015.
Seção 1, p. 5 a
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
7
04/12/2015&jornal=1&pagina=5&totalArquivos=304
Dispõe sobre as orientações para a elaboração de conteúdos
dos Relatórios de Gestão e de informações suplementares
DOU de
referentes ao exercício de 2015, bem como sobre a
04/12/2015,
operacionalização do Sistema de Prestação de Contas,
Seção 1, p.81
conforme as disposições da Decisão Normativa TCU 146, de
a 84
30 de setembro de 2015.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
04/12/2015&jornal=1&pagina=81&totalArquivos=304
Dispõe sobre a aposentadoria compulsória por idade, com
proventos proporcionais, nos termos do inciso II do § 1º do
DOU de
art. 40 da Constituição Federal.
04/12/2015,
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata= Seção 1, p. 2
04/12/2015&jornal=1&pagina=81&totalArquivos=304
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União
em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito
DOU de
suplementar no valor de R$ 767.874.046,00, para reforço de
10/12/2015,
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
Seção 1, p. 68
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
a 81
=10/12/2015&jornal=1&pagina=68&totalArquivos=104
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jorn
al=1&pagina=71&data=10/12/2015
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=10/12/2015&jornal=1&pagina=78&totalArquivos=104
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Instrução
Normativa nº 08,
de 10/12/2015, da
SLTI/MPOG

Portaria nº 1.128,
de 15/12/2015, do
Ministério da
Educação

Estabelece os critérios de concessão de acesso ao sistema de
Gestão de Convêncios e Contratos de Repasse (SICONV) e
revoga a Instrução Normativa nº11, de 28 de novembro de
2012.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=14/12/2015&jornal=1&pagina=134&totalArquivos=152
Dispõe sobre a autorização de cessão de servidores do
Ministério da Educação e de suas entidades vinculadas para o
exercício de cargo em comissão ou função de confiança em
outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios”.

DOU de
14/12/2015,
Seção 1, p.
134/135

PPLAN
C/c: DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
164/2015, de
14/12/2015

DOU de
16/12/2015,
Seção 1, p.
17/18

PROGP
C/c: DIDEP e
DIPES

Memorando
Eletrônico nº
165/2015, de
16/12/2015

DOU de
16/12/2015,
Seção 1, p.18

PROAD
C/c: DIFIN;
DIMAP e
PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
166/2015, de
16/12/2015

DOU de
16/12/2015,
Seção 1, p.7

OUVIDORIA
C/c:
GABINETE

Memorando
Eletrônico nº
167/2015, de
21/12/2015

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=16/12/2015&jornal=1&pagina=17&totalArquivos=140
Alterar o artigo 2° da Portaria SPO/SE/MEC n° 7, de 23 de
novembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União n°
224, de 24.11.2015, que passa a vigorar com a seguinte
redação: art. 2° As despesas poderão ser empenhadas até o dia
18/12/2015, com exceção das despesas que constituem
obrigações constitucionais ou legais da União (Anexo I) e
daquelas decorrentes da abertura e reabertura de créditos
extraordinários.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=16/12/2015&jornal=1&pagina=18&totalArquivos=140
Institui, no âmbito da Controladoria-Geral da União, o
Portaria nº 50.252, Sistema Informatizado de Ouvidorias do Poder Executivo
de 15/12/2015, da Federal – eOuv e a Sala de Monitoramento das Ouvidorias.”
ControladoriaGeral da União http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=16/12/2015&jornal=1&pagina=7&totalArquivos=140
Portaria nº 10, de
14/12/2015, da
Subsecretaria de
Planejamento e
Orçamento do
Ministério da
Educação

Portaria nº 599, de
18/12/2015, do
Ministério do
Planejamento,
Orçamento e
Gestão

Revogar o detalhamento dos limites de movimentação e
empenho constante dos Anexos da Portaria MP nº 168, de 22
DOU de
PPLAN
de maio de 2015. E autorizar o empenho de dotações
21/12/2015,
C/c: PROAD
orçamentárias até 31 de dezembro de 2015 para o atendimento Seção1, p. 175
de despesas não previstas no § 1º do art. 10 do Decreto nº
8.456, de 22 de maio de 2015.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data
=21/12/2015&jornal=1&pagina=175&totalArquivos=240
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata
=25/05/2015&jornal=1&pagina=74&totalArquivos=144
(Portaria MP n° 168, de 22/05/15)
Publicar os resultados do Índice Geral de Cursos Avaliados da
Instituição referente ao ano de 2014 (IGC-2014), conforme
Anexo I, e os resultados do Conceito Enade 2014 e do
Conceito Preliminar de Curso referente ao ano de 2014 (CPC2014), conforme anexo II”.

Portaria nº 564, de
18/12/2015,
do
Instituto Nacional
de
Estudos
e
Pesquisas
Educacionais
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
Anísio
22/12/2015&jornal=1&pagina=75&totalArquivos=336
Teixeira/MEC

Memorando
Eletrônico nº
168/2015,de
21/12/2015

DOU de
22/12/2015,
Seção 1, p.75
a 172

REITORIA

Memorando
Eletrônico nº
169/2015, de
22/12/2015

DOU de
22/12/2015,
Seção 1, p.75

PROAD
C/c: DIFIN;
DIMAO e
PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
170/2015, de
2/12/2015

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
22/12/2015&jornal=1&pagina=76&totalArquivos=336
(UFSJ)
Portaria nº 11, de
21/12/2015, da
SecretariaExecutiva do
Ministério da
Educação

Alterar o artigo 2º da Portaria SPO/SE/MEC nº 7, de 23 de
novembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União nº
224, de 24.11.2015, que passa a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 2º As despesas poderão ser empenhadas até o
dia 31/12/2015.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
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Portaria nº 610, de
21/12/2015, do
Ministério do
Planejamento,
Orçamento e
Gestão

22/12/2015&jornal=1&pagina=75&totalArquivos=336
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União,
DOU de
em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, de Encargos
22/12/2015,
Financeiros da União e de Transferências a Estados, Distrito
de
Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de
22/12/2015,
R$ 2.445.915.992,00, para reforço de dotações constantes da
Seção 1, p.245
Lei Orçamentária vigente..
a 315
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=
22/12/2015&jornal=1&pagina=264&totalArquivos=336
(UFSJ)

Acórdão
n° Referente a fragilidades encontradas na relação das IFES com
3559/2014 –TCU suas Fundações de Apoio.
– Plenário.

-x-x-x

PPLAN

Memorando
Eletrônico nº 171,
de 22/12/2015

REITORIA;
VICEREITORIA;
PROAD;
DIFIN; PPLAN
e FAUF

INFORME n° 01,
de 10/02/2015.

Tabela 3 – Relação de Legislação encaminhada às unidades da UFSJ

2. ANÁLISE CONSOLIDADA ACERCA DO NÍVEL DE MATURAÇÃO DOS CONTROLES
INTERNOS DO ÓRGÃO OU ENTIDADE, COM BASE NOS TRABALHOS REALIZADOS,
IDENTIFICANDO AS ÁREAS QUE APRESENTARAM FALHAS RELEVANTES E INDICANDO AS
AÇÕES PROMOVIDAS PARA REGULARIZAÇÃO OU MITIGAÇÃO DOS RISCOS DELAS
DECORRENTES.

Em virtude da transição da nova normatização estabelecida pela IN n° 24/15, esse item foi adaptado
com base no tópico Relato Gerencial sobre a Gestão de Áreas Essenciais da Unidade, uma vez que apresenta
um relato sobre os controles das unidades e setores auditados e as principais falhas identificadas. Nesse
sentido, ao longo do exercício de 2016, os trabalhos e relatórios realizados pela AUDIT serão adaptados de
acordo com a referida IN, para aprimoramento do próximo RAINT.

Abaixo seguem as principais avaliações realizadas pela AUDIT:
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2.1 – A avaliação dos indicadores de desempenho utilizados pela entidade

Cabe informar que a UFSJ não adota metodologias de indicadores institucionais. São utilizados
indicadores de desempenho e/ou informações qualitativas previstos no planejamento estratégico aprovado pelo
Conselho Universitário.
A UFSJ apura anualmente os indicadores conforme Decisão n° 408/2002 do TCU, porém esses
indicadores não são utilizados como avaliação da gestão.

Em cumprimento ao item 3 do PAINT/2015, a Unidade de Auditoria realizou a avaliação dos
indicadores de desempenho referente ao exercício de 2014, através do Relatório de Auditoria n° 08/2015, de
17/04/2015, apresentando os seguintes resultados:

– Confirmamos a confiabilidade da base de dados para ano de 2014, após análise das planilhas, que
contém os dados para o cálculo dos indicadores tais como, Aluno de Graduação (AG), Aluno de Graduação
Equivalente (AGE), Aluno de Graduação e de Pós-Graduação Tempo Integral (AGTI e APGTI) dentre outros.
- Constatamos que os cálculos estão de acordo com os parâmetros da Decisão TCU n° 408/2002 e
comprovamos a confiabilidade e qualidade dos indicadores informados pela Instituição no exercício de 2014.

- Realizamos uma comparação dos dados apresentados para os anos de 2013 e 2014, com base nos
dados contidos no Memorando Eletrônico n° 114/2015 – PPLAN, de 14/04/2015, que apresentou as
considerações para as variações percentuais ocorridas no período.
- Após minuciosa análise dos indicadores e das justificativas para a avaliação apresentada, observamos
que os índices apresentaram para o período 2013-2014, uma evolução normal decorrente do aumento de
cursos de graduação e pós-graduação na UFSJ. Entretanto, a variação da taxa de sucesso na graduação
apresentou uma variação considerável, o que foi justificado pela realização de programas de acompanhamento
na área acadêmica.

2.2 – A avaliação dos controles internos administrativos da entidade
a) As fragilidades identificadas

A Unidade de Auditoria Interna, durante o exercício de 2015, deu continuidade aos trabalhos de análise
de diversos processos dentre os quais se destacam os licitatórios em suas diversas modalidades, os relativos
aos suprimentos de fundos, às pensões e concessões de aposentadoria, bem como da conferência das diárias
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concedidas através do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP, onde, em alguns casos, se
constatou:

- falhas passíveis de correções, a exemplo de certidões vencidas, falta de atestes em notas fiscais, falta
de documentação comprobatória referente à participação do servidor em treinamentos/congressos;
ausências de assinaturas, formalização dos processos, inconsistências de cálculos nos pagamentos de
exercícios anteriores, dentre outras;

- publicação de extratos de contratos e de termos aditivos fora do prazo estabelecido na legislação;
publicação em jornais sem observância da antecedência mínima prevista na Lei 8.666/93;

- ausência de prestação de contas no SCDP, dentro do prazo estipulado pela legislação pertinente,
dentre outros.

b) Os aperfeiçoamentos implementados

Em relação às falhas passíveis de correção, a AUDIT enviou às unidades responsáveis o Relatório de
Auditoria relativo ao respectivo apontamento, solicitando das Unidades a devida correção ou justificativa para
a ocorrência do fato. A AUDIT acompanhou o cumprimento das recomendações com a verificação das
providências adotadas pelos setores.

2.3. Avaliação dos controles internos da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PROAE)

A Unidade de Auditoria Interna (AUDIT), no intuito de cumprir sua atribuição de avaliar os controles
internos das unidades da UFSJ, realizou a ação de auditoria n° 13-Avaliação dos Controles Internos da PróReitoria de Assistência Estudantil (PROAE) referente a política de assistência.
A seleção dos programas a serem auditados levou em consideração a materialidade, criticidade e
relevância dos mesmos. Dessa forma, os trabalhos foram realizados em relação ao Programa de Alimentação
(Restaurante Universitário), do Programa de Moradia Estudantil e do Auxílio de Promoção Socioacadêmica (Instituído
pela Resolução CONSU n° 33, de 22/09/2014),utilizando a metodologia COSO I, com avaliação dos componentes:
ambiente de controle; avaliação de risco; procedimentos de controle; informação e comunicação; e monitoramento.
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No que se refere ao volume de recursos auditados, destacamos que essa ação teve abrangência de
R$ 13.123.273,00 (treze milhões, cento e vinte e três mil, duzentos e três reais) referente a execução de recursos
destinados aos programas no período de 2014 e 2015.
Os trabalhos de auditoria utilizaram como metodologia a análise da documentação fornecida pela PROAE;
realização de entrevista e aplicação de questionário com o Diretor da Divisão de Assistência e Ações Afirmativas
(DIAAF); visita in loco na unidade para conhecer as rotinas; visita na Moradia Estudantil e no Restaurante Universitário
(RU), localizados no Campus Tancredo Neves (CTAN).
Sobre as dificuldades enfrentadas pela unidade, detectamos a não existência de um sistema geral, que realize o
cruzamento de dados dos bolsistas, de forma a evitar concessões e acumulações indevidas, tem dificultado o trabalho da
PROAE. Atualmente, todo o trabalho é feito, manualmente, por meio de planilhas eletrônicas (Excel); e de consulta ao
sistema CONTAC utilizado pela Divisão de Controle Acadêmico/PROEN. O quadro restrito de pessoal da área
administrativa (Assistentes em Administração) tem se tornado incompatível para as crescentes demandas de serviço que
uma Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis exige atualmente. Cabendo destacar que a estruturação da PROAE com a
formação de equipe multidisciplinar (assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas e assistentes administrativos) tem
contribuído muito para o bom andamento das atividades da unidade.
Referente aos aspectos positivos as serem destacados estão a instituição da Política de Assistência Estudantil no
âmbito da UFSJ, por meio da Resolução n° 033, do Conselho Universitário (CONSU), de 22 de setembro de 2014, que
contribuiu para aumentar o número de alunos assistidos, com a introdução de critérios de escalonamentos, permitindo
também maior transparência no processo.

2.4 – Regularidade dos procedimentos Licitatórios.

A unidade de Auditoria Interna (AUDIT) realizou uma ação de auditoria referente à regularidade dos
procedimentos licitatórios, conforme Relatório n° 22/2015. Essa ação teve abrangência de R$ 13.426.792,30
(treze milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, setecentos e noventa e dois reais e trinta centavos), sendo
analisados processos nas modalidades de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação, Pregão e Regime
Diferenciado de Contratações (RDC).

Nesse sentido, a AUDIT envidou esforços no sentido cumprir as metas estabelecidas no PAINT.

Em conclusão, cabe registrar que na realização dos trabalhos não foram identificadas falhas de dano ao
erário, sendo detectadas somente falhas de natureza formal.
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2.4.1 – Das Dispensas e Inexigibilidade de Licitação

A Universidade Federal de São João Del-Rei realizou, no exercício de 2015, 101 (cento e um)
processos de Dispensa de Licitação e 28 (vinte e oito) processos na modalidade Inexigibilidade

Foram analisados 12 (doze) processos de Dispensa de Licitação, 05 (cinco) processos de Inexigibilidade, 05
(cinco) Pregões e 03 (três) RDC. Dessa forma, os trabalhos da AUDIT ultrapassaram a meta estabelecida em 10% para
os processos nas modalidades Dispensa e Inexigibilidade de Licitação, conforme estabelecido no Plano Anual de
Atividades de Auditoria Interna (PAINT/2015).

Da análise dos processos formalizados por esta instituição, foi possível constatar que os referidos processos estão
devidamente formalizados nos termos da Lei n° 8.666/1993.
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Tabela 4 – Processos de Dispensas e Inexigibilidade de Licitação referente ao exercício de 2015

Fundamentação

Dispensa
Art.24, Inciso
II, da Lei
8.666/93

N.º do
Processo

N.º da
Dispensa
Inexig.

000969/2015-94 003/2015

Valor
Total

Pagamento de Seguro
Obrigatório (DPVAT) dos
veículos que compõem a
frota da UFSJ.

Pagamento de Curso de
Relacionamento Interpessoal
para servidores técnicos
002628/2015-53 010/2015
administrativos dos Campi de
Sete Lagoas (CSL) e Alto
Paraopeba (CAP)

Dispensa
Art. 24, Inciso
IV,da Lei
8.666/93

Contratação emergencial, por
60 dias, de empresa
005990/2015-86 021/2015 especializada em serviços de
vigilância para os Campi da
UFSJ(SEDE, CAP, CCO e
CSL)

Dispensa
Art. 24, Inciso
XXI, da Lei
8.666/93

003701/2015-12 019/2015

015966/2015-55 068/2015

Nome do
Contratado

Regularidade
do
Processo

Análise da
Regularidade
dos processos

Regular,
sem
ressalvas.

O processo foi analisado, por meio de Check
list, com a finalidade de averiguar sua
conformidade com a Lei nº 8.666/93. Da
análise, verificou-se que não havia
impropriedades.

Regular,
sem
ressalvas

O processo foi analisado, por meio de Check list,
com a finalidade de averiguar sua conformidade
com a Lei nº 8.666/93. Da análise, verificou-se
que não havia impropriedades.

Regular,
com
ressalvas.

O processo foi analisado, por meio de Check list,
com a finalidade de averiguar sua conformidade
com a Lei nº 8.666/93. Da análise, verificou-se a
existência de impropriedades que não causaram
dano ao erário.

Regular,
sem
ressalvas

O processo foi analisado, por meio de Check list,
com a finalidade de averiguar sua conformidade
com a Lei nº 8.666/93. Da análise, verificou-se
que não havia impropriedades

Descrição do objeto

Dispensa
Art. 24, Inciso
X, da Lei
8.666/93

Dispensa
Art. 24, Inciso
V, da Lei
8.666/93

CNPJ/CPF do
Contratado

Contratação de empresa
especializada em prestação
de serviços de cópias
reprográficas, impressões de
documentos e encadernações
para o Campus de Sete
Lagoas/UFSJ
Aquisição de material de
consumo para atender as
necessidades das pesquisas
do programa de pósgraduação em Física da
UFSJ, com recursos do
PROAP/CAPES

R$ 7.505,76

R$ 5.521,00

09.248.608/0001-04

Seguradora
Lider dos
Consórcios do
Seguro DPVATSA

03.447.242/0001-16
Comercial –
SENAC/MG

R$
800.427,00

08.562.228/0001-87
Gardiner MG
Segurança Ltda

R$ 32.400,00

09.239.400/0001-29
Graciele Barbosa
da Silva Papelaria
- ME
Allhardware
Informática Ltda –
ME

R$ 1.895,00

04.092.798/0001-08

Regular,
sem
ressalvas

O processo foi analisado, por meio de Check list,
com a finalidade de averiguar sua conformidade
com a Lei nº 8.666/93. Da análise, verificou-se
que não havia impropriedades.
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Dispensa
Art. 24, Inciso
II, da Lei
8.666/93

Dispensa
Art. 24, Inciso
XXI, da Lei
8.666/93

Dispensa
Art. 24, Inciso
II, da Lei
8.666/93

Dispensa
Art. 24, Inciso
II, Lei 8.666/93

Dispensa
Art. 24, Inciso
II, da Lei
8.666/93

Dispensa
Art. 24, Inciso
II, da Lei
8.666/93

014032/2015-04 066/2015

012395/2015-05 043/2015

Contratação de serviço de
reparo de máquina de
higienização de bandejas do
restaurante universitário da
UFSJ

Aquisição de material de
consumo, para atender ao
programa de pós-graduação
em Ciências Agrarias da
UFSJ

Aquisição de dois pares de
014070/2015-59 055/2015 bateria selada para cadeira de
rodas motorizadas para
alunos da UFSJ com
deficiência Física
Pagamento da taxa de pedido
de exame da patente BR
1020130244384 intitulada
'Compostos Sintéricos
015767/2015-47 080/2015
Análogos do Alcaloide
Marinho Teoneladina C e seu
uso como Agentes
Antimalários e Antitumorais”

R$ 1.693,77

17.444.118/0001-01

012715/2015-19 041/2015

O processo foi analisado, por meio de Check list,
com a finalidade de averiguar sua conformidade
com a Lei nº 8.666/93. Da análise, verificou-se
que não havia impropriedades.

Regular,
sem
ressalvas.

O processo foi analisado, por meio de Check list,
com a finalidade de averiguar sua conformidade
com a Lei nº 8.666/93. Da análise, verificou-se
que não havia impropriedades.

Regular,
com
ressalvas

O processo foi analisado, por meio de Check list,
com a finalidade de averiguar sua conformidade
com a Lei nº 8.666/93. Da análise, verificou-se a
existência de impropriedades que não causaram
dano ao erário.

Regular,
sem
ressalvas.

O processo foi analisado, por meio de Check list,
com a finalidade de averiguar sua conformidade
com a Lei nº 8.666/93. Da análise, verificou-se
que não havia impropriedades.

Regular,
com
ressalvas

O processo foi analisado, por meio de Check list,
com a finalidade de averiguar sua conformidade
com a Lei nº 8.666/93. Da análise, verificou-se a
existência de impropriedades que não causaram
dano ao erário.

Regular,
com
ressalvas

O processo foi analisado, por meio de Check list,
com a finalidade de averiguar sua conformidade
com a Lei nº 8.666/93. Da análise, verificou-se a
existência de impropriedades que não causaram
dano ao erário.

Oficina Sbampato
Ltda - ME

R$ 3.174,00
e
R$ 920,00

R$ 2.108,36

07.256.500/0001-38
e
68.337.658/0001-27

Adamo Produtos
para Laboratórios
Ltda
e
Sigma Aldrich
Brasil Ltda

01.888.803/0001-97
Del Med Produtos
Médicos
Hospitalares Ltda

R$ 2.636,00

42.521.088/0001-37
Instituto Nacional
da Propriedade
Industrial - INPI

Aquisição com instalação de

008233/2015-64 053/2015 placas de identificação para o

Regular,
sem
ressalvas

R$5.060,00

17.698.820/0001-00

Campus Santo Antônio e
Centro Cultural Solar da
Baronesa

Letrolux Letreiros
Luminosos Ltda ME

Contratação de empresa para
confecção de folhas de
respostas para concurso
público 001/2015

Fragon Print
Digital Ltda-ME
R$ 2.196,00

22.467.499/0001-84
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Dispensa
Art. 24, Inciso
II, da Lei
8.666/93

040/2015
004334/2013-00

Inexigibilidade
Art. 25, Caput,
da Lei 8.666/93

Inexigibilidade
Art. 25, Caput,
da Lei 8.666/93
Inexigibilidade
Art. 25, Inciso
I, da Lei
8.666/93

Pagamento de franquia pelas
trocas de vidros dos veículos
de propriedade da UFSJ,
exercícios de 2010 a 2013

Credenciamento para
realização dos exames
periódicos da UFSJ (nº
001/2015) Credenciamento
001328/2015-57 002/2015 de pessoa física especializada
para realização de consulta
oftalmológica para exames
médicos dos servidores da
sede da UFSJ.
Aluguel de estande
(utilização de espaço físico)
para divulgação da UFSJ na
007454/2015-15 004/2015
Feira Internacional da
NAFSA – Associação de
Educadores Internacionais

R$ 4.955,00

Regular,
sem
ressalvas

O processo foi analisado, por meio de Check list,
com a finalidade de averiguar sua conformidade
com a Lei nº 8.666/93. Da análise, verificou-se
que não havia impropriedades.

Regular,
sem
ressalvas

O processo foi analisado, por meio de Check list,
com a finalidade de averiguar sua conformidade
com a Lei nº 8.666/93. Da análise, verificou-se
que não havia impropriedades.

Regular,
com
ressalvas

O processo foi analisado, por meio de Check list,
com a finalidade de averiguar sua conformidade
com a Lei nº 8.666/93. Da análise, verificou-se a
existência de impropriedades que não causaram
dano ao erário.
O processo foi analisado, por meio de Check list,
com a finalidade de averiguar sua conformidade
com a Lei nº 8.666/93. Da análise, verificou-se a
existência de impropriedades que não causaram
dano ao erário.

05.252.027/0001-95

Vidrocar Peças e
Acessórios
Barroso Ltda

R$34.200,00

014.288.017-58

Dra Alessandra
Silva Santos

R$ 11.873,11

XXXXXX
FREEMAN

Regular,
com
ressalvas

014010/2015-36

009/2015

Inexigibilidade
Art. 25, Inciso 001493/2015-17 008/2015
I, da Lei
8.666/93.
Inexigibilidade
Art. 25, Caput,
01077/2014-29
XXXX
da Lei 8.666/93
Credenciamento

R$ 7.990,00

07.797.967/0001-95

Contratação de Renovação da
assinatura do Sistema Banco
de preços

NP Capacitação e
Soluções
Tecnológicas Ltda

Pagamento de anuidade ao
Grupo Coimbra de
Universidades Brasileiras

Grupo Coimbra de
Dirigentes de
Universidades
Brasileiras- GCUB

Credenciar pessoas físicas
para atuarem como modelo
vivo para o Curso de Artes
Aplicadas da UFSJ

R$ 10.000,64

XXXXX

10.789,274/0001-65

Regular,
com
ressalvas

Regular,
sem
ressalvas.

XXXXXXX
XXXXX

O processo foi analisado, por meio de Check list,
com a finalidade de averiguar sua conformidade
com a Lei nº 8.666/93. Da análise, verificou-se a
existência de impropriedades que não causaram
dano ao erário.
O processo foi analisado, por meio de Check list,
com a finalidade de averiguar sua conformidade
com a Lei nº 8.666/93. Da análise, verificou-se
que não havia improprieda3
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2.4.2 Dos Pregões (eletrônicos e presenciais), Concorrências, Convites e Tomadas de
Preço, e Regime Diferenciado de Contratações (RDC).

No exercício de 2015 foram realizados na UFSJ: 86 (oitenta e seis) Pregões, sendo 03 (três)
Pregões Presenciais; 03 (três) Concorrências; e 03 contratações na modalidade Regime Diferenciado
de Contratações (RDC).
A Auditoria Interna envidou esforços no sentido de analisar o percentual de processos
estabelecidos no PAINT. Tal análise dos processos licitatórios consistiu na conferência dos seguintes
aspectos:


Formalização do processo;



Preâmbulo do edital;



Conformidade do processo licitatório à legislação;



Conteúdo obrigatório do edital;



Anexos do edital (dele fazendo parte integrante);



Projeto básico da obra ou serviço se for o caso;



Cláusulas necessárias do contrato;



Procedimentos adicionais de auditoria.

Os processos de Pregão analisados pela unidade de Auditoria Interna encontram-se detalhados
no quadro abaixo. Uma vez analisados tais processos, foi possível constatar que, em linhas gerais,
encontram-se devidamente formalizados nos exatos termos das Leis nº. 10.520/2002 e 8.666/93, ou
com falhas formais passíveis de aprimoramento.
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Nº.

Objeto

036/2015

Contratação de empresa especializada para prestar
serviços de recepção no Campus de Sete Lagoas

014/2015

Aquisição de Cartucho e Toner através de Registro
de preços (SRP)

CNPJ /Vencedor do Certame
GESTSERV – Gestão e Terceirização de Mão-de-Obra Ltda
(13.892.384/0001-46)
Licitatudo Distribuição Comércio – ME
(02.437.839/0001-17)
Dedalo Soluções Digitais e Suprimentos Ltda-ME
(06.307.322/0001-64)
Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda
(08.228.010/0001-90)
NBB Comércio de Equipamentos de Informática Ltda
(10.820.186/0001-89)
Comércio de Cartuchos Ltda-ME
(13.734.839/0001-03)
CCS Corp Comércio e Serviços Ltda-ME
(16.628.998/0001-03)
Roni Costa Constantino e Cia Ltda-EPP
(18.706.498/0001-78)
MV Informática Eirele – EPP
(19.225.554/0001-15)
DHZ Comércio e Representações Ltda – EPP
(20.402.517/0001-14)

015/2015

Aquisição de material de copa, cozinha e limpeza,
grupo 20, 21 e 22 para suprir as necessidades de
reposição de estoque do almoxarifado, visando o
bom funcionamento de todas as unidades
administrativas e acadêmicas (SRP)

Brazil UP Compra e Venda, Importação e Exportação Ltda
(04.420.130/0001-34)
Ellen Moallem – ME
(08.084.695/0001-49)
Papelaria Office Box Ltda-ME
(12.210.110/0001-67)
Casa da Sogra Comércio Varejista Ltda-ME
(13.021.891/0001-04)
Comercial Marelly Ltda-EPP
(13.407.876/0001-24)
Adonai Comércio de Maquinas e Equipamentos Ltda-ME
(17.356.181/0001-96)
Colty Mercantil Ltda-ME
(97.532.857/0001-94)

06/2015

012/2015 e
023/2015

Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para
Execução de Levantamento Planialtimétricos nos
Campi da UFSJ
Aquisição de material de consumo do grupo 04
(gases) – Edital nº 01/2014/PPLAN – com o
objetivo de atender às necessidades dos
laboratórios da UFSJ para a realização de aulas
práticas, via de registro de preço (SRP)

Terraminas Engenharia Ltda
(11.310.520/0001-17)
Pro-Service Comércio Ltda-EPP
(08.296.762/0001-99)

Tabela 5 – Processos de Pregão referente ao exercício de 2015
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Justifica-se a não realização da meta de 30%, para os processos na modalidade Pregão, em
virtude da crise financeira no ano de 2015, que atingiu as IFES com a redução das contratações ao
longo do ano. Destaca-se que havia apenas 30 Pregões registrados nos meses de janeiro a agosto, na
página do SECOL, e, que foram formalizados 56 pregões nos meses subsequentes, dificultando a
análise por parte da Auditoria Interna. E, deste total de 86 pregões, 24 tratam-se de contratações via
Registro de Preços, com validade de 12 meses. Outro fato a ser registrado refere-se a realização de
auditorias da CGU e do TCU na UFSJ, nos meses de setembro, novembro e dezembro,
impossibilitando o cumprimento da meta estabelecida para análise de Pregão.
Foram analisados também 03 (três) processos na modalidade RDC, conforme descrição na
tabela abaixo. Sendo, também, possível constatar que se encontravam devidamente formalizados
conforme a legislação vigente.

Nº. da RDC

Objeto

CNPJ/Vencedor do Certame

08/2013

Contratação de pessoa jurídica especializada para
construção do complexo de salas de aula no Campus
Sete Lagoas da UFSJ
Contratação de pessoa jurídica especializada para
construção do complexo de salas de aula no Campus
Santo Antônio da UFSJ
Contratação de pessoa jurídica especializada para
construção do complexo de salas de aula no Campus
Dom Bosco da UFSJ

Catedral Engenharia Ltda

13/2013

10/2013

(10.704.018/0001-28)
Construtora Baccarini Ltda
(26.110.601/0001-40)
Alumiaço Construtora Del-Rei Ltda
(07.119.424/0001-19)

Tabela 6 – Processos de RDC referente ao exercício de 2015

Quanto aos processos de RDC, esclarece-se que a AUDIT realizou a análise de 03 processos
relativos a contratações do ano de 2013, uma vez que tais contratações referem-se a obras de grande
relevância, materialidade e criticidade para a UFSJ e com estágio de execução adequado para a
realização de uma auditoria in loco. Nesse sentido, essas contratações foram objeto do Relatório de
Auditoria n° 20, de 15/09/2015, ação n°6 do PAINT/2015 – subação 2 – Licitações e Contratos
referente à execução de Obras/Fiscalização de Obras.

Cabe destacar também que a AUDIT não analisou os processos na modalidade Concorrência, pois as
contratações registradas na página do SECOL tratam da concessão de uso remunerado de espaço físico para

exploração comercial de lanchonete, apresentando baixa materialidade. Dessa forma, a AUIDIT deu
prioridade a verificação de processos com maior materialidade como Pregões e RDC.
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3. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA REALIZADOS SEM PREVISÃO NO
PAINT, INDICANDO SUA MOTIVAÇÃO E SEUS RESULTADOS

A Unidade de Auditoria Interna (AUDIT) não realizou, no exercício de 2015, trabalhos não
previstos no PAINT. Cabe destacar, também, que não houve solicitação para realização de trabalhos
especiais a pedido da Reitoria ou do Conselho Diretor.
4. RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA PREVISTOS NO PAINT NÃO REALIZADOS OU NÃO
CONCLUÍDOS, COM AS JUSTIFICATIVAS PARA A SUA NÃO EXECUÇÃO E, QUANDO APLICÁVEL,
COM A PREVISÃO DE SUA CONCLUSÃO

A Unidade de Auditoria Interna (AUDIT) cumpriu em torno de 70% das metas planejadas no
PAINT/2015, entretanto alguns trabalhos não puderam ser realizados, ou, foram parcialmente
realizados, em virtude dos fatos explicados nas justificativas da tabela abaixo.
Nº ação

Escopo

Execução

Justificativa

02

Cumprimento das Metas previstas no PPA e
na LDO.

Não realizada

Devido a greve dos servidores técnicoadministrativos das IFES, com duração de
4 meses no ano de 2015, algumas metas
não puderam ser executadas.

05

Auditoria dos contratos e convênios
celebrados com a Fundação de Apoio.

Realizada
parcialmente

Parecer de Auditoria n° 01/2015.
Foi analisada somente a Prestação de
Conta Anual da FAUF, não sendo
analisados
contratos
e
convênios
celebrados com a Fundação devido ao
atendimento de demandas dos órgãos de
controle.

06

Auditoria
na
Área
de
Gestão
Orçamentária, Financeira, Patrimonial e
de Suprimento de Fundos
Subação 3: Licitações e contratos referente à
terceirização de serviços

Não realizada

Devido a greve dos servidores técnicoadministrativos das IFES, com duração de
4 meses no ano de 2015, algumas metas
não puderam ser executadas. Além disso,
essa ação estava programada para o final
do exercício e, em razão do atendimento
de demandas da CGU e TCU no período,
não conseguimos cumprir o cronograma
planejado.

Subação 4: Licitações e contratos de
concessão de uso de espaços físicos

Não realizada

Devido a greve dos servidores técnicoadministrativos das IFES, com duração de
4 meses no ano de 2015, algumas metas
não puderam ser executadas. Além disso,
essa ação estava programada para o final
do exercício e, em razão do atendimento
de demandas da CGU e TCU no período,
não conseguimos cumprir o cronograma
planejado.
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Subação 6: Inscrição em restos a pagar

Não realizada

Devido a greve dos servidores técnicoadministrativos das IFES, com duração de
4 meses no ano de 2015, algumas metas
não puderam ser executadas. Além disso,
essa ação estava programada para o final
do exercício e, em razão do atendimento
de demandas da CGU e TCU no período,
não conseguimos cumprir o cronograma
planejado.

07

Avaliação do gerenciamento da execução dos
contratos, convênios, acordos e ajustes

Não realizada

Devido a greve dos servidores técnicos
administrativos por um período de 4
meses algumas metas não foram
executadas.
O atendimento das demandas da CGU e
do TCU no final do exercício.

09

Apuração de denúncias recebidas: número do
processo, fato denunciado e providências
adotadas

–X-

Não houve demandas no exercício.

10

Adoção de providências quanto ao atendimento
às decisões e recomendações do Conselho
Diretor, Conselho de Ensino e Pesquisa e
Conselho Universitário.

.- X -

Não houve demandas no exercício.

Tabela 7 – Relação das metas do PAINT não realizadas ou realizadas parcialmente

5 DESCRIÇÃO DOS FATOS RELEVANTES QUE IMPACTARAM POSITIVA OU NEGATIVAMENTE NOS
RECURSOS E NA ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA E NA REALIZAÇÃO DAS
AUDITORIAS.

No exercício de 2015, não houve alteração do quadro de pessoal da Unidade de Auditoria
(AUDIT), contando com mesmo quantitativo de três servidores para executar todo o trabalho de
verificação e análise de controles internos das unidades da Universidade Federal de São João Del-Rei,
inclusive dos seus campi fora da sede.

Nesse sentido, os trabalhos planejados e executados pela AUDIT levam em consideração a
pequena capacidade operacional da unidade, carecendo de mais atenção por parte da gestão da UFSJ,
no sentido de tomar as providências cabíveis para reestruturação do setor, conforme as recomendações
contidas no Acórdão n° 3460/2014 – TCU – Plenário

Sobre os fatos que impactaram negativamente a realização dos trabalhos pela unidade estão a
greve dos servidores técnico-administrativos, que deve duração de quatro meses. E a crise financeira
do país no ano de 2015, que atingiu as IFES com redução das compras, contratações e execução de
toda a sua capacidade. Cabe mencionar que, houve um aporte de recursos somente no final do
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exercício, e, desta forma, os procedimentos administrativos (processos licitatórios e execuções) se
deram somente no final do ano dificultando o acompanhamento das rotinas pela AUDIT.

6.

DESCRIÇÃO

DAS

AÇÕES

DE

CAPACITAÇÃO

REALIZADAS,

COM

INDICAÇÃO

DO

QUANTITATIVO DE SERVIDORES CAPACITADOS, CARGA HORÁRIA, TEMAS E RELAÇÃO COM
OS TRABALHOS PROGRAMADOS

Foram realizados os seguintes treinamentos no exercício de 2015, conforme descrição abaixo:
a) Participação da servidora Simone Rocha Gonçalves no treinamento referente ao novo Sistema de
prestação de Contas (e-Contas) promovido pelo Tribunal de Contas da União, na cidade de Belo
Horizonte, no dia 17 de março de 2015, com carga horária de 4 horas.
b) Participação da servidora Simone Rocha Gonçalves no 42º FONAITEC, realizado pela Associação
Nacional dos Servidores Integrantes das Auditorias Internas do Ministério da Educação (FONAIMEC), na cidade de Brasília/DF, no período de 08 a 11 de junho de 2015, com carga horária de 30
horas.
O evento foi constituído de palestras técnicas, apresentação de boas práticas e mini-cursos. As
apresentações tiveram temas: Requisitos de qualidade do processo de auditoria; Lei nº 12.846/2013 e a
responsabilização dos entes privados; Elaboração do PAINT utilizando conceitos da metodologia de
riscos; Terceirização na Administração Pública Federal; Workshop; Sistema de Auditoria Interna; e
Transparência e controle social dos gastos públicos.
c) Participação do Chefe da Auditoria, servidor Paulo Fernando Cabral de Ávila, no 43º FONAITEC,
Fórum Nacional dos Auditores Internos vinculados ao Ministério da Educação, promovido pela
Associação FONAI-MEC, na cidade de Natal /Rio Grande no Norte, nos dias 23 a 27 de novembro
de 2015, com carga horária de 40 horas.
O evento abrangeu os seguintes temas: Interação técnica das auditorias; Exposição de Normas
de Auditorias do Tribunal de Contas da União (NAT); Palestras: A atuação do Controle Interno e das
Auditorias Internas com enfoque no aprimoramento da Gestão Pública; Oficina: Noções básicas de
Auditoria Interna Governamental; Palestra técnica: Tipos de fraudes nos processos seletivos e
concursos públicos; Boas Práticas: Projeto de Mensuração da Maturidade do Ambiente de Governança
dos Hospitais Universitários; Auditoria Interna e ações de co-gestão; Palestra técnica: Controle: uma
função em camadas; Palestra técnica: Auditoria no Setor Público no Brasil: Implementação das
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Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSA); Boas práticas: Workshop
Auditorias nas áreas-fins das IFES; Palestra Técnica: Alterações da IN CGU 07/2006 e IN SFC
01/2007; Palestra: Motivação e Alta Performance: Atitudes para vencer.
Cabe destacar que a participação nos cursos e eventos promovidos pelos órgãos na área de
auditoria auxiliou no desempenho das atividades, no conhecimento e na interpretação da legislação,
agregando valor às atividades desempenhadas pela Unidade de Auditoria Interna.

7. QUANTIDADE DE RECOMENDAÇÕES EMITIDAS E IMPLEMENTADAS NO EXERCÍCIO, BEM
COMO AS VINCENDAS E AS NÃO IMPLEMENTADAS NA DATA DE ELABORAÇÃO DO RAINT, COM
A INCLUSÃO, NESTE CASO, DOS PRAZOS DE IMPLEMENTAÇÃO E AS JUSTIFICATIVAS DO
GESTOR

7.1. Recomendações oriundas da CGU, dos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo e do TCU.

A Universidade Federal de São João Del-Rei – UFSJ recebeu do Tribunal de Contas da União o
Ofício n° 3930/2014-TCU/SECEX-RJ, de 11/12/2014, referente ao Acórdão 3.460/2014 TCU –
Plenário, sessão de 05/12/2014, processo TC 019.790/2014-7, publicado no DOU de 11/12/2014,
seção 1, página 134, referente a avaliação da estrutura da Unidade de Auditoria Interna. Nesse sentido,
em atendimento a essa demanda, a UFSJ encaminhou o Ofício n° 078/2015/UFSJ/Reitoria, datado de
1°/04/2015, contendo o plano de ação para as recomendações, a saber:
9.2.1. reforme seus normativos internos, em alinhamento aos preceitos recomendados pelo
Institute of Internal Auditors (IIA) e às disposições do Decreto 3.591/2000 e da Instrução Normativa –
SFC 1/2001, de modo que neles se façam constar, expressamente:
9.2.1.1. as seguintes atribuições de sua unidade de auditoria interna:
a) oferecer opinião oportuna sobre a adequação e efetividade dos controles internos dos
processos de trabalho da UFSJ e gestão de riscos em áreas abrangidas na sua missão e escopo de
trabalho;
b) realizar estudos com vistas ao desenvolvimento de avaliação de riscos no seu âmbito
administrativo, com vistas a delimitação de responsabilidade institucional para o desenvolvimento de
um sistema de controle interno orientado ao risco e à governança;
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c) informar periodicamente o Conselho Diretor e a Reitoria sobre o andamento e os resultados
do Paint, apontando o grau de aderência entre sua execução e o seu planejamento, bem como eventuais
dificuldades e oportunidades para a realização dos trabalhos realizados;
d) alinhar sua atuação com riscos estratégicos, operacionais, de conformidade e financeiros da
organização;
e) estabelecer normas a serem seguidas pelos auditores internos a fim de evitar conflitos de
interesses e favorecer a imparcialidade e a objetividade nos resultados dos trabalhos;
9.2.1.2. as seguintes atribuições do auditor-chefe:
a) implementar o Paint, conforme aprovado, incluindo, quando apropriado, requisições
especiais de trabalhos ou projetos feitos pela reitoria ou conselho de administração ou órgão colegiado
(deliberativo) equivalente;
b) dotar a Audin com os recursos materiais e pessoais adequados, levando em consideração os
conhecimentos, experiências e habilidades necessárias para o cumprimento do Paint e as exigências
constantes no regulamento da Audin;
c) emitir relatórios periódicos sobre os trabalhos de auditoria e endereçá-los ao Conselho
Diretor e à reitoria; e
d) levar em consideração o escopo de trabalho dos órgãos de controle interno e externo, quando
apropriado, a fim de otimizar a atuação da Audin;
e) ter livre acesso ao Conselho Diretor; e
f) prover serviços de consultoria à administração quando considerá-los apropriados.
9.2.1.3. garantias à autonomia técnica da Audin, incluindo aquelas necessárias à determinação
do escopo dos trabalhos e da atuação e da aplicação das técnicas apropriadas, considerados os
objetivos da auditoria.
Medidas a serem adotadas:
A Unidade de Auditoria Interna, no intuito de atender a recomendação, apresentou proposta de
alteração da Resolução do Conselho Universitário n° 006/2009, que regulamenta o Regimento Interno
da Auditoria Interna. A proposta de alteração do regimento, com a inclusão dos itens 9.2.1.1, 9.2.1.2 e
9.2.1.3 da recomendação 9.2.1, está formalizada no processo n° 23122.005281/2015-09 e está em
tramitação junto à Reitoria para apreciação do Conselho Universitário nas próximas reuniões.
Prazo de atendimento: Após a apreciação da proposta e aprovação pelo Conselho Universitário.
Responsáveis: Unidade de Auditoria Interna
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9.2.2 formalize política de desenvolvimento de competências específica para seus auditores internos,
que contemple a utilização dos sistemas informatizados em uso na universidade, bem como envide
esforços para cumpri-la;

Medidas a serem adotadas:
A Unidade de Auditoria Interna formalizou Plano Anual de Capacitação da Auditoria Interna,
contemplando as principais demandas de capacitação, com o objetivo de suprir as necessidades da
unidade, inclusive para utilização dos sistemas informatizados do governo federal.
Esse plano será submetido anualmente à Reitoria para aprovação com finalidade de instituir
propostas de capacitação específicas para os servidores da Auditoria Interna.
Prazo de atendimento: Imediato.
Responsáveis: Unidade de Auditoria Interna e Reitoria
9.2.3. desenvolva, em conjunto com a Audin, estudos no sentido de determinar o quantitativo
necessário de servidores para a atuação plena da sua unidade de auditoria interna, como o objetivo de
oportunamente pleitear junto aos órgãos competentes o provimento dessa demanda;
Medidas a serem adotadas:
A Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da UFSJ iniciou um dimensionamento
do pessoal técnico-administrativo, no mês de janeiro de 2015, com a finalidade de melhor alocação e
distribuição da força de trabalho da Instituição. Esse dimensionamento objetiva uma análise das
necessidades reais de pessoal de cada setor da UFSJ. A página do programa de dimensionamento
(PDTAS) pode ser consultada no endereço: http://www.ufsj.edu.br/progp/dimensionamento_pdtas.php
Nesse sentido, a Unidade de Auditoria Interna registrou no formulário de dimensionamento a
necessidade de alocação de, pelo menos, mais dois servidores para suprir as demandas do setor,
conforme cópia anexa.
A Auditoria Interna elaborou também um estudo para reestruturação de pessoal da unidade,
solicitando apoio da Reitoria no sentido de pleitear vagas para concurso público de auditor junto ao
Ministério da Educação, para melhor atender as necessidades do setor e, por conseguinte, agregar valor
à gestão da UFSJ.
Em reunião conjunta, realizada com a Reitoria, Pró-Reitoria de Gestão de Desenvolvimento de
Pessoas e a Auditoria Interna, concluiu-se que é necessário o provimento de pelo menos mais dois
servidores para atuação plena da Auditoria Interna da UFSJ. Tal medida se justifica no atendimento
crescente das demandas da Instituição, uma vez que a UFSJ conta com três campi avançados, nas
cidades de Sete Lagoas, Ouro Branco e Divinópolis, além dos três campi da sede.
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Dessa forma, a Reitoria da UFSJ se comprometeu a pleitear junto ao Ministério da Educação
abertura de concurso público para duas vagas no cargo de auditor.
Prazo de atendimento: 12 meses
Responsáveis: Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
9.2.4. envide esforços para desenvolver e formalizar, com base em metodologia adequada,
política de gestão de riscos, ainda que por etapas sucessivas, até alcançar a cobertura de seus principais
processos;
Medidas a serem adotadas:
A Universidade Federal de São João Del-Rei tem buscado informações e capacitação para a alta
administração, com o objetivo de propor estudos para avaliar a viabilidade da implantação de um
sistema de gerenciamento de riscos.
De acordo com as informações fornecidas através do Memorando Eletrônico n°
101/2015/PPLAN, de 30/03/2015, esclareceu-se que por se tratar de tema extremamente novo e
inovador na administração pública, a UFSJ está em negociação junto à Fundação Dom Cabral,
Processo n° 23122.004519/2013-19, aproveitando treinamento realizado com a respectiva Fundação,
visando a intenção de introduzir um módulo, relativo à gestão de riscos. Como a negociação ainda está
em andamento via telefone e e-mails, conforme as comprovações anexas, ainda não temos como
precisar

quando

será

a

data

do

respectivo

treinamento.

Desta forma, após a capacitação da alta administração institucional, deverá ser estabelecida a
metodologia do trabalho a ser realizado visando a implantação das políticas de gestão de riscos.
Prazo de atendimento: Os prazos serão estabelecidos depois de cumpridas as etapas de capacitação e
estudos sobre o tema.
Responsáveis: Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento e Alta Administração

A UFSJ recebeu também da Controladoria Regional da União no Estado de Minas Gerais –
CGUMG, o Ofício n° 01047/2015/CGU-MG/CGU-PR, de 20 de janeiro de 2015, encaminhando o
Relatório de Auditoria nº. 201412002, de 16/12/2014, que versa sobre o sistema Trilhas de Auditoria
de Pessoal da CGU. O referido relatório não apresentou recomendações a serem implementadas, e,
registrou que as inconsistências apontadas pelas trilhas de auditoria foram justificadas pelo gestor
A CGUMG encaminhou também o Ofício n° 01809/2015/CGUMG/CGU-PR, de 28 de
janeiro de 2015, contendo o Relatório de Auditoria nº. 201411204, de 20/01/2015, referente a
avaliação da atuação da Auditoria Interna da UFSJ. Em atendimento a este ofício, a UFSJ encaminhou
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o Oficio n° 48/2015/UFSJ/Reitoria, de 10/02/2015, contendo o Plano de Providências Permanente
(PPP), a saber:
Nº da constatação: (1.1.1.3) – Ausência, nos relatórios da Auditoria Interna, dos critérios de
materialidade, relevância e criticidade utilizados para definição do escopo dos trabalhos.
Recomendação nº.: 1 – Considerar os critérios de materialidade, relevância e criticidade no
planejamento dos futuros trabalhos de auditoria, atentando para os temas prioritários no contexto da
Universidade.
1. Providências a serem Implementadas:
O Planejamento das Atividades de Auditoria Interna (Paint), para o exercício de 2015, foi
aprimorado visando selecionar as ações de maior materialidade, relevância e criticidade para o
contexto da Universidade Federal de São João Del-Rei.
Nesse sentido, este documento foi elaborado com base em uma matriz de risco, na qual
estabeleceu-se cada um dos aspectos a serem considerados nos critérios de materialidade, relevância e
criticidade. Cabe informar também que reduzimos o percentual a ser analisado com ações de cartão de
pagamento do Governo Federal, concessão de diárias e passagens, licitações de baixa materialidade
neste planejamento. E que as ações propostas no Paint/2015 foram selecionadas de acordo com os
temas prioritários para o contexto da UFSJ.
No que tange a adequabilidade das constatações apontadas nos relatórios de auditoria,
informamos que a Unidade de Auditoria adequará os seus relatórios a partir dessa recomendação.
1.1.a. Prazo de Atendimento: Imediato.

Recomendação nº.: 2 – Incluir, no futuro planejamento das auditorias, trabalhos acerca da avaliação
dos controles internos administrativos da Universidade.
1.1 Providências a serem Implementadas:

A Unidade de Auditoria Interna programou no Paint/2015 uma ação específica de avaliação dos
controles internos administrativos referentes à política estudantil na Pró-Reitoria de Assuntos
Estudantis da Universidade Federal de São João Del-Rei – UFSJ, a saber:

13. Auditoria de Avaliação dos Controles Internos na Pró-Reitoria de Assistência Estudantil referente à
política estudantil
13.1 – Risco inerente ao objeto: adoção de práticas incompatíveis na concessão dos auxílios e o não
atendimento dos estudantes em vulnerabilidade socioeconômica.
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13.2 – Relevância: A UFSJ conta com mais 13 mil alunos, distribuídos nos seus 48 cursos de
graduação, sendo de grande relevância o estabelecimento de políticas estudantis eficientes, eficazes,
transparentes e que auxiliem na permanência dos estudantes na Instituição.
13.3 – Origem da demanda: legislação.
13.4 – Objetivos: avaliar os controles internos da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, fornecendo
recomendações para o seu aprimoramento caso necessárias, bem como fornecer subsídios para as
decisões da política estudantil na UFSJ.
13.5 – Responsável: Equipe da Auditoria Interna.
13.6 – Tipo: Acompanhamento das Práticas de gestão e Padrões de Trabalho.
13.7 – Local: Sede.
13.8 – Conhecimentos Requeridos: Decreto n° 7.234, de 19/07/2010, que dispõe sobre o Programa
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES); resoluções e normas da UFSJ sobre assistência estudantil;
Metodologia do COSO I, para avaliação dos controles internos; assim como conhecimento de técnicas
de auditoria e de métodos de trabalho.
13.9 – Período de execução: 03 a 28/08/15
13.10 – Cronograma: 20 dias x 8 horas x 3 servidores = 480 h/h.
13.11 – Escopo: serão avaliados os controles internos da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil,
especificamente do Programa de Alimentação (Restaurante Universitário), do Programa de Moradia
Estudantil e do Auxílio de Promoção Socioacadêmica (instituído pela Resolução CONSU n° 033, de
22/09/2014), utilizando-se a metodologia COSO I, com avaliação dos componentes: ambiente de
controle; avaliação de risco; procedimentos de controle; informação e comunicação; e monitoramento.
Os métodos de trabalho serão constituídos de entrevistas com os gestores, uso de questionários de
avaliação dos controles internos; acompanhamento dos processos, editais e demais informações
pertinentes.
13.12 – Forma: direta.
13.13 – Resultados esperados: com avaliação dos controles internos da Pró-Reitoria de Assistência
Estudantil referente às políticas para os estudantes espera-se fornecer subsídios para aprimoramento de
seus controles internos, assim como oferecer referencial para a tomada de decisão dos gestores da
UFSJ sobre o atendimento das demandas estudantis.
1.1.a. Prazo de Atendimento: Imediato.

Nº da constatação: (1.1.1.4) – Falhas no monitoramento da implementação das recomendações
formuladas pela Auditoria Interna, bem como inadequabilidade destas recomendações.
Recomendação nº.: 1 – Criar procedimentos para o monitoramento das recomendações feitas pela
Auditoria Interna, tal como a elaboração de Plano de Providências ou documento similar.
1.1 Providências a serem Implementadas:
A Unidade de Auditoria Interna, no intuito de atender a recomendação da Controladoria-Geral
da União, passará a adotar o Plano de Providências Permanente, como instrumento para monitorar o
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cumprimento das recomendações formuladas pela unidade. Essa rotina será implantada no exercício de
2015.
1.1.a. Prazo de Atendimento: Imediato.
Recomendação nº.: 2 – Formular recomendações que visem eliminar, mitigar e/ou reduzir a(s) causa(s)
identificada(s) e, sempre que possível, especificar as providências a serem implementadas, em seus
detalhes operacionais, e os prazos para atendimento, evitando-se o uso de expressões genéricas e a
emissão de recomendações com foco no mero cumprimento de leis e normas.
1.1 Providências a serem Implementadas:
A Unidade de Auditoria Interna, no intuito de atender a recomendação da Controladoria-Geral
da União, revisará seus procedimentos de elaboração de recomendações, a saber: apresentando os fatos;
considerando as causas das constatações; apontando de forma detalhada as providências a serem
implantadas e os prazos de cumprimento; e evitando-se o enfoque em cumprimento da legislação. Essa
recomendação será atendida no decorrer do exercício de 2015, a partir da execução dos novos
trabalhos.
1.1.a. Prazo de Atendimento: Imediato.
Nº da constatação: (1.1.1.6) – Falta de registro do planejamento das auditorias e
inadequabilidade dos papéis de trabalho.
Recomendação nº.: 1 – Registrar, nos papéis de trabalho, os documentos relativos ao planejamento da
auditoria, tais como: a)os levantamentos de dados constantes de sistemas corporativos; b)o programa
de auditoria, com os procedimentos que contemplam as técnicas, detalhamentos e testes suficientes
para atingimento dos objetivos dos trabalhos; c) a definição de quais servidores serão responsáveis
pela execução de cada um dos procedimentos definidos no programa de auditoria, com definição da
quantidade de homens-hora e recursos materiais necessários para a execução dos trabalhos.
1.1 Providências a serem Implementadas:
A Unidade de Auditoria Interna implantará Programas de Auditoria, contendo os procedimentos
a serem adotados nos trabalhos do exercício de 2015, com a finalidade de atender a recomendação.
Nesse sentido, elaboramos um modelo de Programa de Auditoria, para a área de Gestão de
Recursos Humanos, referente à Concessão de Aposentadoria, com base em consulta de Programa de
Trabalho de Auditoria, disponível no site da Auditoria Interna da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG). Informamos que este modelo encontra-se anexo a este Plano de Providências
Permanente para comprovação. E que a metodologia será estendida para todas as ações de auditoria,
no decorrer do exercício de 2015.
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Cabe salientar que, através desses Programas de Auditoria, serão contemplados os
levantamentos de dados nos sistemas corporativos; os procedimentos e técnicas empregadas; os
objetivos; a definição dos servidores responsáveis pela execução das auditorias; o registro de
homens/hora e de recursos materiais e tecnológicos necessários para o desempenho de cada trabalho.
1.1.a. Prazo de Atendimento: Imediato.
Recomendação nº.: 2 – Registrar, nos papéis de trabalho, os documentos relativos aos critérios
utilizados para definição do escopo dos trabalhos, com informações que demonstrem a sua extensão
(amplitude dos exames realizados) e profundidade (grau de detalhamento dos exames), bem como a
abordagem das questões relativas à materialidade, à relevância e à criticidade, na seleção das
áreas/programas-ações/processos selecionados para análise.
1.1 Providências a serem Implementadas:
Informamos que os papéis de trabalho utilizados pela Unidade de Auditoria serão revisados e
aprimorados com o objetivo de atender a recomendação.
1.1.a. Prazo de Atendimento: Imediato.
Recomendação nº.: 3 – Observar as seguintes diretrizes no que se refere aos papéis de trabalho: a)
devem possuir abrangência e grau de detalhamento suficientes para propiciar o entendimento e suporte
às opiniões, críticas, sugestões e recomendações constantes dos relatórios, visando certificar a
adequabilidade do achado às suas evidências; b) devem ter sua integridade física e acesso garantidos
por um adequado sistema de arquivo; c) devem permitir a rastreabilidade das evidências que suportam
os achados de auditoria; d) devem possuir razoabilidade, ou seja: não conter excessos de informações e
documentos desnecessários; manter apenas as evidências que efetivamente dêem suporte aos relatos,
limitando as impressões, as cópias e as digitalizações aos casos de necessidade comprovada; as
informações e documentos que sejam de acesso continuado para dar suporte a diversas ações de
auditoria devem ser arquivados de forma eletrônica em pasta permanente digital, com todas as
informações necessárias a futuro resgate; e)devem possuir tempestividade, ou seja, devem ser
armazenados simultaneamente à realização dos trabalhos de auditoria; f) devem possuir objetividade e
clareza, ou seja: devem focar nos pontos referentes ao entendimento e validade do trabalho; devem ser
compreensíveis, de forma que qualquer pessoa que manuseie os papéis de trabalho seja capaz de
determinar o seu propósito e alcance, assim como as conclusões de quem o preparou, evitando-se a
necessidade de explicações escritas ou orais suplementares.
1.1 Providências a serem Implementadas:
Informamos que os papéis de trabalho utilizados pela Unidade de Auditoria serão revisados e
aprimorados com o objetivo de atender a essa recomendação.
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Dessa forma, a documentação referente às consultas realizadas e formulação de constatações e
recomendações será anexada aos papéis de trabalho ou digitalizada, tendo por base o custo-benefício,
com fito a dar suporte às evidências apresentadas nos relatórios. E para garantir a sua integridade física
e tempestividade serão arquivadas adequadamente, após cada execução dos trabalhos, nas pastas
permanentes do setor e também nos arquivos digitais. Além disso, estes papéis serão apresentados de
forma a garantir a clareza, a objetividade e a organização das informações, para futuras consultas.
1.1.a. Prazo de Atendimento: Imediato.

Em 18/02/2015, a CGU encaminhou o Ofício n° 3641/2015/CGU-MG/CGU-PR, solicitando a
atualização do Plano de Providências Permanente da UFSJ referente às recomendações pendentes de
atendimento ou para atualização de documentação e informações no sistema da CGU. Em atendimento
a essa demanda, a UFSJ encaminhou o Ofício n° 97/2015/UFSJ/Reitoria, de 30/04/2015, contendo o
Plano de Providências Permanente atualizado.

A UFSJ recebeu também o Ofício n° 0147/2015-TCU/SECEX-RJ, de 02/02/2015, referente
ao Acórdão 109/2015 TCU – Plenário, sessão de 28/01/2015, processo TC 018.021/2014-0,
publicado no DOU de 09/02/2015, seção 1, páginas 107 e 108, referente à Fiscalização de Orientação
Centralizada (FOC) de avaliação da governança e gestão de pessoas em Instituições Federais de
Ensino. Nesse sentido, em atendimento a essa demanda, a UFSJ encaminhou o Ofício n°
120/2015/UFSJ/Reitoria, datado de 09/06/2015, contendo o plano de ação para as recomendações, a
saber:
Recomendação: 9.1 recomendar à Fundação Universidade Federal de São João del-Rei, com
base no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que avalie a oportunidade e conveniência
da implementação das seguintes medidas.
9.1.1. realização de mapeamento de competências profissionais e gerenciais e adoção de
medidas que garantam a oferta de ações contínuas de desenvolvimento de gestores e sucessores,
alinhadas com as lacunas identificadas;
Medidas a serem adotadas: Ressaltamos que a UFSJ oferece continuamente ações de capacitação que
visam o desenvolvimento dos servidores, tendo por base o levantamento das necessidades de
capacitação nas unidades da instituição e os resultados periódicos do acompanhamento e da avaliação
de desempenho. Essas ações contínuas têm contribuído para o desenvolvimento de gestores e de todos
os servidores da UFSJ.
Prazo de atendimento: Estimamos um prazo de 48 meses para implantação
Responsável: Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
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9.1.2.criação de banco de talentos que facilite a identificação de candidatos ao exercício de
cargos em comissão de natureza gerencial;
Medidas a serem adotadas: O Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), que está
sendo implantado este ano na UFSJ, possui em uma de suas funcionalidades a unificação de dados dos
servidores em um banco de talentos.
Prazo de atendimento: Estimamos um prazo de 48 meses para implantação
Responsável: Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

9.1.3. implementação de sistema de avaliação individual periódica de seus servidores técnicoadministrativos (incluindo a alta administração) associada a metas individuais quantificáveis
interligadas à estratégia e aos resultados organizacionais, de modo a desenvolver a cultura orientada a
resultados;
Medidas a serem adotadas: A UFSJ possui um Sistema de Gestão de Desempenho (SIGED),
aprovado pela Resolução Nº 011/2009 do Conselho Universitário, que é um processo sistemático de
acompanhamento e de ações permanentes sobre a atuação do servidor técnico-administrativo em
educação no cargo que ocupa na instituição que, integrado a uma política geral de gestão de pessoas e
em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional, visa a promover o desenvolvimento
pessoal, profissional e institucional. O SIGED abrange a alta administração, é desenvolvido em
período de 18(dezoito) meses e compreende o desenvolvimento de 03(três) etapas: Negociação de
Metas, Acompanhamento de Desempenho e Avaliação Final de Desempenho.
Prazo de atendimento: Estimamos um prazo de 48 meses para implantação
Responsável: Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
9.1.4. publicação de orientações internas no sentido de que, quando pertinente à natureza e ao
escalão hierárquico da função, a escolha dos ocupantes de funções e cargos de índole gerencial seja
fundamentada em perfis de competências e pautada pelos princípios da transparência, da motivação, da
eficiência e do interesse público.
Medidas a serem adotadas: Esta recomendação será repassada à alta administração da UFSJ, que é a
responsável direta pela escolha dos ocupantes de funções e cargos gerenciais.
Prazo de atendimento: Estimamos um prazo de 48 meses para implantação
Responsável: Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
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Em cumprimento as recomendações do Relatório de Auditoria n° 201409844, da
Controladoria-Geral da União, encaminhado pelo Ofício n° 31531/2014/CGU-MG/CGU-PR, de
27/11/2014, a UFSJ encaminhou os Ofícios/UFSJ/AUDIT n°s 002/2015, de 22/05/2015; 004/2015, de
18/06/2015; 005/2015, de 10/07/2015, justificando a interrupção dos procedimentos administrativos
para reposição ao erário, recebidos a título do art.192, da Lei n° 8.112/90, em razão de decisão judicial
impetrada pelos servidores aposentados, conforme documentação comprobatória. Nesse sentido, foi
encaminhado também o Ofício n° 006/2015/UFSJ/AUDIT, datado de 11/09/2015, encaminhando a
documentação comprobatória referente a retificação da pensão vitalícia da beneficiária Zenóbia
Rodrigues Cunha, e informando que os procedimentos para retificação do artigo 192 do servidor
aposentado Walmor Muniz Freitas ainda se encontram em tramitação.

Em 30/11/2015, a UFSJ recebeu o Ofício n° 27743/20145CGUMG/CGU-PR, referente ao
Relatório Preliminar de Auditoria n° 201500113, apresentando o resultado dos trabalhos de
avaliação da aplicação dos recursos federais no Núcleo de Educação a Distância (NEAD/UFSJ),
realizados no período de 14 a 18/09/2015. Em atendimento a essa demanda, a UFSJ encaminhou o
Ofício n° 242/2015/UFSJ/REITORIA, de 14/12/2015, informando sobre a concordância do teor do
relatório nos itens de 1 a 4 e que adotará as providências cabíveis. E no que se refere ao item 5, tece os
esclarecimentos através do Memorando Eletrônico n° 120/2015-NEAD, de 11/12/2015.

7.2 Solicitações de Auditoria e Demandas do TCU

Em 05/01/2015, a UFSJ recebeu o Ofício n° 32999/2014/CSAE/CORAS/CRG/CGU-PR, da
Corregedoria-Geral da União/Controladoria-Geral (CGUPR), datado de 12/12/2014, referente ao
Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD), solicitando informações sobre os
processos disciplinares lançados no referido sistema, conforme tabela anexa. Em atendimento a essa
demanda, foram realizados os lançamentos e alterações no sistema CGU-PAD.
A UFSJ recebeu também o Ofício n° 17788/2015/CSAE/CORAS/CRG/CGU-PR, da
Corregedoria-Geral da União/Controladoria-Geral (CGUPR), de 30/07/2015, referente à solicitação de
cadastramento de processo disciplinar no sistema CGU-PAD, decorrente do fatos apurados pelo
Ministério Público no Inquérito Civil n° 1.22.011.000041/2011-15. Em atendimento a essa demanda, a
UFSJ tomou as providências cabíveis, realizando o cadastramento no referido sistema.
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E o Ofício n° 25.868/2015/CSAE/CORAS/CRG/CGU-PR, da Corregedoria-Geral da
União/Controladoria-Geral (CGUPR), datado de 09/11/2015, solicitando informações sobre o
andamento dos processos disciplinares, constantes do Anexo I, e, propondo algumas providências para
aprimoramento dos cadastros no sistema CGU-PAD. Em atendimento a essa demanda, foi
encaminhado o Ofício n° 006/2016/UFSJ/Reitoria, de 13/01/2016, contendo as justificativas e as
providências adotadas para sanar as inconsistências apontadas, através do Memorando Eletrônico n°
05/2016-GABIN, de 12/01/2016.
A CGUMG encaminhou o Ofício n° 26676/2015/CGUMG/CGU-PR, datado de 18/11/2015,
informando sobre realização de auditoria na UFSJ, nos dias 23 a 26 de novembro de 2015, referente a
avaliação dos macroprocessos ligados ao Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Por
ocasião dos trabalhos, foram emitidas as Solicitações de Auditoria n° 201505631/01 e 201505631/02,
sendo atendidas através do Ofício n° 236/2015/UFSJ/Reitoria de 26/11/2015, encaminhando o
Memorando Eletrônico n° 137/2015 – DIAAF, de 26/11/2015, e, informando sobre a disponibilização
da documentação solicitada pela equipe da auditoria.
Na mesma data, a CGUMG enviou o Ofício n° 26677/2015/CGUMG/CGU-PR, informando
sobre a realização de auditoria de avaliação alusiva ao relacionamento entre a Universidade e suas
fundações de apoio, a ser realizada no período de 23 a 26 de novembro de 2015. Nesse sentido, foi
emitida a Solicitações de Auditoria n° 201505626/01, de 18/11/2015, que foi atendida com o envio do
Ofício n° 237/2015/UFSJ/Reitoria, de 26/11/2015, referendando as respostas contidas no Memorando
Eletrônico n° 223/2015-PPLAN, de 26/11/2015, assim como informando sobre a disponibilização da
documentação requerida por ocasião dos trabalhos de auditoria.
Dando continuidade aos trabalhos sobre o relacionamento com as fundações de apoio, foi
emitida a Solicitação de Auditoria n° 201505626/02, datada de 04/12/2015. Em atendimento a esta
solicitação foi encaminhado o Oficio n° 245/2015/UFSJ/Reitoria, de 18/12/2015, referendando as
respostas e anexos contidos do Memorando Eletrônico n° 226/2015 – PPLAN, de 16/12/2015.
Por fim, a CGUMG encaminhou a Solicitação de Auditoria n° 201505626/03, de 17/12/2015.
Em atendimento a esta solicitação foi encaminhado o Ofício n° 003/2016/UFSJ/Reitoria, de
11/01/2016, apresentando as informações solicitadas através do Memorando Eletrônico n° 002/2016PPLAN, de 04/01/2016.
A UFSJ recebeu também demanda do Tribunal de Contas da União, encaminhada através do
Ofício n° 3124/2015-TCU/SECEX-MG, de 30/11/2015, referente ao relacionamento da Universidade
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e suas fundações de apoio. Em atendimento a essa demanda foi encaminhado o Ofício n°
004/2016/UFSJ/Reitoria, datado de 08/01/2016, contendo as informações solicitadas pelo TCU.

7.3. Recomendações formuladas pela Unidade de Auditoria Interna da UFSJ

No decorrer dos trabalhos desta Auditoria Interna, ao dar cumprimento às ações planejadas no
PAINT-2015, foram feitas algumas recomendações, sendo as mesmas encaminhadas aos setores
responsáveis para as correções das inconsistências encontradas. Na tabela abaixo, apresenta-se a
relação das recomendações e as informações sobre a implementação das mesmas.
Nº. do Rel.

95/2014
Auditoria dos
contratos e
convênios celebrados
com a Fundação de
Apoio – FAUF.

Recomendação

Informação sobre a implementação das recomendações

ITEM 1: PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DO A unidade se manifestou através do Memorando Eletrônico
n° 10/2016 – DIFIN, de 02/02/2016, prestando as seguintes
CONTRATO À FAUF (DIFIN/PROAD)
informações:
Justificar o pagamento integral do valor referente ao Contrato
Justificamos que todos os documentos emitidos no SIAFI
n° 148/2013 sem a conclusão dos serviços a serem executados pela Divisão de Contabilidade e Finanças – DIFIN,
pela Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João inclusive Ordens Bancárias, são registrados atendendo-se
ao princípio da conformidade documental.
Del-Rei (FAUF), consequentemente, antes da realização da
Com relação aos contratos 12/2013 e 148/2013, compõem
despesa, tendo em vista o disposto na Lei n° 4.320/64.
seus processos os seguintes documentos:
Abster-se de realizar pagamento do valor integral do contrato
celebrado

com

a

Fundação

antecipação de pagamento.

de

Apoio,

- Termos de Contratos, assinados pela representante legal
e
ordenadora de despesas da UFSJ e representante da
caracterizando
FAUF, tendo como parte integrante destes contratos um
cronograma de desembolso que estabelece o repasse, em
parcela única, dos recursos financeiros a serem realizados
pela UFSJ à FAUF;
- Notas Fiscais emitidas pela FAUF, descrevendo a
prestação do serviço conforme contrato, com um carimbo
de “Pague-se” assinado pelo sub-ordenador de despesas;
- Atestes da prestação dos serviços registrados no Sistema
de Contratos do Governo Federal – SICON, pelos
respectivos fiscais dos contratos nomeados por Portaria da
Reitoria.
De posse das Notas Fiscais que foram encaminhadas à
DIFIN para pagamento, devidamente atestadas e
autorizadas pelas autoridades competentes, desconhecemos
o fato a ser justificado, ou seja: “… pagamento integral dos
contratos sem a conclusão dos serviços a serem executados
pela Fundação de Apoio à Universidade Federal de São
João del-Rei (FAUF), consequentemente, antes da
realização da despesa…), uma vez que esta informação não
está formalizada nos autos do processo, não cabendo à
DIFIN investigar e apurar a veracidade dos fatos descritos
pelo prestador dos serviços nos documentos fiscais e
ratificados pelos gestores dos contratos, num sistema do
governo federal.
Quanto às recomendações dos Relatórios de Auditorias
pertinentes a este assunto, entendemos que a DIFIN deve
se ater aos documentos contidos no processo.
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A unidade se manifestou através do Memorando Eletrônico
n° 5/2016 – PPLAN, de 03/02/2016, informando que acata
Que seja observado o inciso IV, art. 12 do Decreto n° 7.423, de
as recomendações da AUDIT e que essa recomendação foi
31/12/2010 e o art. 40 da Resolução n° 20, do Conselho Diretor encaminhada ao Setor de Contratos e Convênios (SECOC),
responsável pelo lançamento dos fiscais de contratos no
da UFSJ, de 22/12/2011 no que se refere à segregação de
SICON – sistema de contratos e convênios do Governo
funções.
Federal.
ITEM 2: SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES (PPLAN)

IV – observar a segregação de funções e responsabilidade na
gestão dos contratos, bem como de sua prestação de contas, de
modo a evitar que a propositura, homologação, assinatura,
coordenação e fiscalização do projeto se concentrem em um
único servidor, em especial o seu coordenador;
96/2014
Auditoria dos
contratos e
convênios celebrados
com a Fundação de
Apoio – FAUF.

ITEM 1: PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DO

Vide resposta no item 1, Relatório n° 95/2014.

CONTRATO À FAUF (DIFIN/PROAD)
Justificar o pagamento integral do valor referente ao Convênio
n° 12/2013 sem a conclusão dos serviços a serem executados
pela Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João
Del-Rei (FAUF).
Abster-se de realizar pagamento do valor integral de
instrumento

celebrado

com

a

Fundação

de

Apoio,

caracterizando antecipação de pagamento.
ITEM 2: SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES (PPLAN)
Que seja observado o inciso IV, art. 12 do Decreto n° 7.423, de

Vide resposta do item 2, Relatório n° 95/2014

31/12/2010 e o art. 40 da Resolução n° 20, do Conselho Diretor
da UFSJ, de 22/12/2011 no que se refere à segregação de
funções.
IV - observar a segregação de funções e responsabilidade na
gestão dos contratos, bem como de sua prestação de contas, de
modo a evitar que a propositura, homologação, assinatura,
coordenação e fiscalização do projeto se concentrem em um
único servidor, em especial o seu coordenador;
10/2015
Auditoria de
Recursos Humanos –
Setor de
Acompanhamento e
Desenvolvimento da
DIDEP/PROGP

Item 01: Avaliação dos processos de Concessão de Incentivo A unidade se manifestou através do Memorando Eletrônico
à Qualificação dos servidores técnico-administrativos

n° 8/2016-DIDEP, de 19/01/2016, prestando as seguintes
informações:

1. Que o SESED realize revisão da Orientação n° 001/2014, Item 1:
estabelecendo prazos para entrega da documentação de acordo
com o tempo médio necessário para a expedição de documentos
pelas Instituições de Ensino, de forma a uniformizar tais prazos.
2. Que o SESED estabeleça rotinas de acompanhamento dos
prazos de entrega da documentação, realizando cobranças aos
servidores sobre o andamento da expedição da documentação e
que aplique sanções no caso de descumprimento sem
justificativa por parte dos servidores.
3. Que o SESED, junto com a DIDEP acrescente à instrução
dos processos de concessão do Incentivo a Qualificação

1. Como não há uma cobrança por parte do MEC para que
as instituições emitam os diplomas/certificados dentro de
um determinado prazo e considerando que a Lei
11.091/2005 não deixa claro a aceitação de
declarações/atestados e atas de defesa que comprovem a
obtenção de titulação para fins de concessão do Incentivo à
Qualificação, a PROGP buscou, por meio da Nota de
Orientação 001/2014/PROGP, estabelecer um prazo para
entrega de diplomas para que os servidores pudessem
solicitar o referido incentivo.

documentos que respaldem a decisão do Dirigente de Pessoal,
tais como parecer conclusivo de concessão ou nota técnica, Foi estabelecido o prazo de 06 meses para entrega do
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contendo o respaldo legal bem como o embasamento teórico diploma/certificado, buscando uniformar o prazo para
pertinente, que originou a decisão de relação direta ou indireta.

todos os servidores, sejam docentes ou técnicoadministrativos. Esse prazo foi estipulado tem em vista que
o MEC, ao realizar a avaliação dos cursos na UFSJ,

Item 02: Avaliação dos processos de Concessão da desconsidera as declarações emitidas com data inferior a
Gratificação de Retribuição por Titulação:

06 meses.

1. Que o SESED realize revisão da Orientação n° 001/2014, Para os servidores que não conseguem apresentar o
estabelecendo prazos para entrega da documentação de acordo diploma dentro do prazo estipulado, solicitamos uma
com o tempo médio necessário para a expedição de documentos declaração de conclusão do curso com data atualizada e
pelas Instituições de Ensino, de forma a uniformizar tais prazos. estendemos o prazo para mais 06 meses.
2. Que o SESED estabeleça rotinas de acompanhamento dos
prazos de entrega da documentação, realizando cobranças aos 2. O SESED, mesmo antes do Relatório de Auditoria
servidores sobre o andamento da expedição da documentação e 010/2015, já vinha realizando as cobranças dos
que aplique sanções no caso de descumprimento sem diplomas/certificados. A partir do referido relatório,
justificativa por parte dos servidores.

aumentou-se o cuidado em documentar todas as cobranças
feitas dentro dos processos de incentivo à qualificação.
Até o momento, não houve servidores que não
justificassem o atraso na entrega da documentação
solicitada, não sendo preciso aplicar quaisquer sanções aos
mesmos.

3. Conforme sugerido, o formulário de requerimento do
incentivo à qualificação foi modificado para que todas as
informações pertinentes à concessão pudessem constar do
mesmo. Ainda, a PROGP passou a emitir um parecer sobre
a concessão do incentivo à qualificação, elencando as
informações que justificam a relação direta ou indireta da
titulação obtida com o ambiente organizacional do cargo
do servidor.
Item 2:
1. Como não há uma cobrança por parte do MEC para que
as instituições emitam os diplomas/certificados dentro de
um determinado prazo, foi estabelecido o prazo de 06
meses para entrega do diploma/certificado, buscando
uniformar o prazo para todos os servidores, sejam docentes
ou técnico-administrativos. Esse prazo foi estipulado tem
em vista que o MEC, ao realizar a avaliação dos cursos na
UFSJ, desconsidera as declarações emitidas com data
inferior a 06 meses.
Para os servidores que não conseguem apresentar o
diploma dentro do prazo estipulado, solicitamos uma
declaração de conclusão do curso com data atualizada e
estendemos o prazo para mais 06 meses.

2. Como a Nota de Orientação 001/2014/PROGP é
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dirigida a todos os servidores da UFSJ, as providências
tomadas com relação à concessão do Incentivo à
Qualificação aos técnico-administrativos, elencadas na
resposta à recomendação 02 do item 01, foram as mesmas
para a concessão da Retribuição por Titulação aos
docentes.
16/2015
Auditoria de
Recursos Humanos –
Setor de Folha de
Pagamento da
DIPES/PROGP.

ITEM 1: AUSÊNCIA DA DECLARAÇÃO REFERENTE A A unidade se manifestou através do Memorando Eletrônico
AJUIÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS (Parecer 22/2015 – n° 9/2016-DIPES, de 13/01/2016, prestando as seguintes
Processo 23122.003392/2015-72)

informações:

Providenciar o referido documento e anexá-lo ao processo.

1- Declaração assinada e anexa ao processo (cópia anexa)

ITEM 2: DIFERENÇA NO CÁLCULO REFERENTE AO 2 - Foi pago através de alteração de valor de pagamento
ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS (Parecer 26/2015 – de exercício anterior no mês de nov/15 o valor de
Processo 23122.101108/2014-41)

R$ 136,34 totalizando o valor de R$423,76. Comprovação

RECOMENDAÇÃO

anexa ao processo. (cópia do cálculo e da ficha financeira

Providenciar a correção do valor do adicional noturno para o em anexo)
3 - Foi pago através de alteração de valor de pagamento
referido servidor e anexar a comprovação ao processo.
de exercício anterior no mês de jun/15 o valor de R$ 1,58
ITEM 3: DIFERENÇA NO VALOR DO ADICIONAL totalizando o valor de R$ 15,09. Comprovação anexa ao
processo. (cópia do cálculo e da ficha financeira em anexo)
NOTURNO (Parecer 27/2015-23122.100110/2014-01)
4 – O valor da Gratificação Natalina corresponde ao valor

RECOMENDAÇÃO

Providenciar a correção do valor do adicional noturno para o da remuneração do mês de dezembro, conforme art. 63 da
Lei 8.112/1990. Foi cobrada a reposição ao erário no valor

referido servidor e anexar a comprovação ao processo.
ITEM

4:

DIFERENÇA NA BASE

REFERENTE

AO

VALOR

DA

DE

CÁLCULO de R$ 15,14 em nov/15 corrigindo para o valor correto de

GRATIFICAÇÃO R$ 9.051,41. Comprovação anexa ao processo. (cópia do

NATALINA DEVIDA AOS SERVIDORES (Parecer 28/2015 cálculo e da ficha financeira em anexo)
23122.101278/2014-26 5 – O valor da Gratificação Natalina corresponde ao valor

–

da remuneração do mês de dezembro, conforme art. 63 da

RECOMENDAÇÃO

Providenciar a correção do valor de R$ 15,14, pago a maior ao Lei 8.112/1990. Neste caso corresponde ao valor integral
da última classe do servidor (ADJ 3) R$ 9.066,55. Foi

referido servidor, e anexar a comprovação ao processo.

Justificar a diferença apresentada para os cálculos realizados no pago em agosto/2014 o valor de R$ 594,09 totalizando
R$ 9.014,11 apenas. Em nov/15 foi pago a diferença de

processo.

R$ 52,44 perfazendo o valor correto especificado acima.
ITEM 5: DIFERENÇA NO VALOR DA GRATIFICAÇÃO Comprovação anexa ao processo. (cópia do cálculo e da
NATALINA

DEVIDA

(Parecer

28/2015

– ficha financeira em anexo)

23122.101278/2014-26)

6 - O valor pago em abr/14 foi R$ 754,24 e refazendo os

RECOMENDAÇÃO

cálculos foi concluído que o valor correto é R$ 618,03.

Providenciar a correção do valor de R$ 52,44, pago a menor ao Logo, foi aberto processo para reposição ao erário nº
referido servidor, e anexar a comprovação ao processo.

23122.019263/2015-04, anexo ao processo em questão, no
valor de R$ 136,21 em nov/15. Processo em andamento em

ITEM 6: DIFERENÇA NO ACERTO DO VENCIMENTO
BÁSICO E NA RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO
(Parecer 28/2015 – 23122.101278/2014-26)
RECOMENDAÇÃO
Providenciar a correção do valor de R$ 57,86, referente ao
acerto de Vencimento Básico, e de R$ 77,37, referente à

cumprimento aos prazos conforme ON nº 05/13.
7 - Esta progressão não foi paga através de Exercício
anterior. Consta na mesma portaria mas não contempla o
Processo de Exercício Anterior, pois a progressão foi a
partir de 19/01/2014, ou seja, dentro do exercício 2014. O
valor da Gratificação Natalina corresponde ao valor da
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Retribuição por Titulação, totalizando o valor de R$ 135,23 remuneração do mês de dezembro, conforme art. 63 da Lei
pago a maior ao referido servidor. E anexar a comprovação ao 8.112/1990. Corrigido e pago corretamente em jul/15 o
processo.

total de R$ 4.417,76. (cópia do cálculo e da ficha
financeira em anexo)

ITEM

7:

DIFERENÇA NA BASE

REFERENTE

AO

VALOR

NATALINA

DEVIDA

DA
(Parecer

DE

CÁLCULO 8 – O valor pago em fev/14 foi R$ 3.978,22 e o correto é

GRATIFICAÇÃO R$ 2.134,66. Logo, foi aberto processo para reposição ao
29/2015

– erário nº 23122.012393/15-16 no valor de R$ 1.843,56 em

23122.104915/2014-16)

nov/15. Processo em andamento em cumprimento aos

RECOMENDAÇÃO

prazos conforme ON nº 05/13.

Providenciar a correção do valor de R$1.104,44, pago a maior 9 - Foram incluídas as informações relativas à forma e
ao referido servidor, e anexar a comprovação ao processo.

data de ingresso na UFSJ nas planilhas padronizadas do
Setor de Folha de Pagamento a partir de 2016.

ITEM

8:

DIFERENÇA NA BASE

REFERENTE

AO

VALOR

NATALINA

DEVIDA

DA
(Parecer

DE

CÁLCULO Anteriormente, as informações que influenciam nos

GRATIFICAÇÃO cálculos foram também anotadas e observadas nos próprios
30/2015

– documentos necessários para o processo de cálculo.

23122.100126/2014-14)
RECOMENDAÇÃO
Providenciar a correção do valor de R$1.843,56, pago a maior à
referida servidora. E anexar a comprovação ao processo.

ITEM 9: AUSÊNCIA DE REGISTRO DA SITUAÇÃO
DOS SERVIDORES, QUE VIERAM REDISTRIBUIDOS
DE

OUTROS

ADMISSÃO

ÓRGÃOS
NO

E

ÓRGÃO,

SOBRE A DATA DE
NO

PROCESSO

DE

PAGAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Parecer
31/2015 – 23122.003233/2013-19)
RECOMENDAÇÃO
Sugerimos que, em procedimentos futuros, o Setor de
Pagamento (SEPAG) anexe documentação comprobatória ou
registre no processo informações relativas à data de admissão
dos servidores na UFSJ, sobre redistribuição e demais
informações que influenciem no cálculo dos pagamentos.
17/2015
Auditoria na área de
Gestão
Orçamentária,
Financeira,
Patrimonial e de
Suprimento de Bens
e Serviços, Setor de
Patrimônio da
DIMAP/PROAD.

1. Que seja regularizada a situação cartorial dos imóveis da

A unidade se manifestou através do Memorando Eletrônico

UFSJ, junto ao Cartório de Registro de Imóveis, no que se

n° 20/2016 – SEPAT, de 05/02/2016, prestando as

refere à averbação das áreas construídas posteriormente, de

seguintes informações:

acordo com os lançamentos no sistema de Patrimônio da União. Está em estudo a viabilização da averbação de todos os
2. Sugerimos que seja incluída cópia da documentação referente prédios dos campi da UFSJ, prevista o exercício de 2016.
à aquisição do terreno, situado à Rua Fidelis Guimarães, no
processo 23122.106761/2014-05, com a finalidade de deixar
registrado no processo, junto com os dados do SPIUnet a
documentação suporte para lançamentos e consultas sobre os
imóveis.

18/2015
Auditoria na área de
Gestão
Orçamentária,

1. CLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS NO SUBITEM A unidade se manifestou através do Memorando Eletrônico
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

n° 8/2016-DIFIN, de 29/01/2016, prestando as seguintes

Recomendações

informações:
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Financeira,
1. Recomendamos que, ao proceder a classificação das despesas
Patrimonial e de
em subitens de despesa, a DIFIN realize a separação dos itens
Suprimento de Bens
e Serviços, Supridos específicos nas Notas Fiscais (materiais elétricos, ferramentas,
da PROAD.
dentre outros), promovendo uma classificação mais fiel dos

– A DIFIN está efetuando as classificações das despesas
das

Notas

Fiscais

apresentadas

nos

processos

de

Suprimento de Fundos, observando o Plano de Contas da
União.

itens adquiridos, de forma a se evitar classificação mais geral, – A DIFIN fornece aos supridos, quando por eles
que resulte em fracionamento de despesas, no decorrer do solicitado, a relação dos saldos dos subitens de despesa
exercício financeiro.

utilizados

nas

classificações

de

seus

respectivos

suprimentos, para que eles estabeleçam o controle dos
2. Que a DIFIN forneça aos supridos, ao final da análise das subitens que podem gerar fracionamento das despesas.
Prestações de Contas de cada Elemento de Despesa, uma
relação dos saldos dos subitens de despesa utilizados pelos
supridos de forma a estabelecer um controle dos subitens que
podem gerar fracionamento de despesas no exercício.
1. UTILIZAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA Essas recomendações serão monitoradas nos trabalhos da
DESPESAS PASSÍVEIS DE PLANEJAMENTO

AUDIT ao longo do exercício.

1. Que os supridos utilizem a modalidade de Suprimento de
Fundos somente para as despesas eventuais e cujo o
planejamento não possa ser realizado para as despesas do
exercício.
2. Que os itens citados nos exemplos acima, tais como
aquisição de Gêneros Alimentícios, Material para Manutenção
de Bens Imóveis e Material Elétrico sejam adquiridos via
processo licitatório, em Ata de Registro de Preços ou Pregão.
Evitando-se a falta de planejamento e eventual fracionamento
de despesas.
3. Que os supridos realizem uma conferência dos processos
identificando os materiais adquiridos através de Suprimento de
Fundos, promovendo análise das necessidades do exercício e
fornecendo subsídios para planejamentos futuros.
4. Que os supridos observem o saldo total registrado para cada
subitem de despesa, fornecido pela DIFIN, evitando adquirir
itens, que estejam com possibilidade de fracionamento.
20/2015
Avaliação dos
contratos de obras e
da fiscalização das
ObrasDPROB/PROAD

Serviços de sondagem realizados após realização do certame A unidade se manifestou através do Memorando Eletrônico
Que, em futuras contratações, a Divisão de Projetos e Obras n° 52/2015 – DPROB, de 17/09/2015, informando que a
(DPROB) inclua no Projeto Básico o levantamento topográfico DPROB

já

elaborou

processos

licitatórios para

a

e os serviços de sondagem, de forma a se evitar realizar contratação de pessoa jurídica no regime de registro de
adequações dos projetos de fundações e estruturas, que preços, de eventual prestação de serviços para execução de
acarretem aumento dos custos destas obras. Dessa forma, levantamentos planialtimétricos e sondagens nos Campi da
sugerimos que seja realizado licitação na modalidade Registro UFSJ, conforme Atas de Registro de Preços celebradas em
de Preços para contratação de empresas especializadas nos face da classificação das propostas apresentadas nos
referidos serviços e que possa ser utilizado de acordo com a Pregões Eletrônicos para Registros de Preços n° 006/2015
necessidade desta Divisão.

e 241/2014 respectivamente.
A unidade informou, ainda, que acata a recomendação de
que, em futuros processos licitatórios para execução de
obras, na medida do possível, será incluído no Projeto
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Básico os respectivos levantamentos planialtimétricos e os
serviços de sondagem para embasamento da execução dos
projetos estruturais.
22/2015
Avaliação da
regularidade dos
procedimentos
licitatórios

Informar se foi formalizado instrumento contratual ou similar A unidade se manifestou através do Memorando Eletrônico

para estabelecer o compromisso firmado entre a UFU e a UFSJ. n° 6/2016 – PPLAN, de 03/02/2016, informando que:
E caso não exista essa formalização, tomar as providências Foi detectado uma descentralização de crédito n°
cabíveis de forma a garantir o repasse do valor devido à UFSJ. 2015NC000099, cópia anexa, emitida em 22/07/2015, no
(PPLAN)

valor de R$ 5.572,90, pela Fundação Universidade Federal
de Uberlândia (UFU). Logo após, na mesma data o
documento n° 2015NC000100, emitido também pela UFU,
veio estorno o valor creditado para a UFSJ, sem
justificativa apresentada por aquela Universidade.
Dessa forma, como as negociações entre as Instituições
foram

efetuadas

pela

Assessoria

para

Assuntos

Internacionais (ASSIN), encaminharemos o processo para
a ASSIN para prestar esclarecimentos e realizar a cobrança
do valor devido pela UFU.
Observar o prazo estabelecido na legislação vigente para Essa recomendação será monitorada nos trabalhos da
AUDIT ao longo do exercício.
publicação do extrato no Diário Oficial da União. (SECOC)
Estabelecer procedimentos internos de forma a garantir o
cumprimento das disposições do contrato referente ao segurogarantia. Justificar a ocorrência. (SECOC)
Abster-se de realizar pagamentos sem devida comprovação da Essa recomendação será monitorada nos trabalhos da
AUDIT ao longo do exercício.
regularidade fiscal, bem como providenciar a consulta no
SICAF ao realizar os pagamentos. (DIFIN/SETES)

Tabela 8 – Relação de recomendações expedidas e recomendações implementadas

8. DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS 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. Outro beneficio decorrente da atuação da AUDIT está no monitoramento das demandas
dos órgãos de controle prevenindo possíveis cobranças
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9. OUTROS ITENS RELEVANTES APRESENTADOS NO RAINT

Em razão da transição da nova normatização estabelecida pela IN n° 24/15, a AUDIT apresenta
os seguintes itens abaixo que julgou importante na composição do RAINT.

9.1– Resoluções dos Conselhos Superiores

No exercício de 2015, a Universidade Federal de São João del-Rei editou as seguintes
Resoluções:
9.1.1 – Das Resoluções do Conselho Superior – CONSU
RESOLUÇÃO

PALAVRA-CHAVE

SITUAÇÃO

Res. 001, de 10/02/2015

Resolve, ad referendum, suspender as atividades
administrativas da UFSJ nos dias 16,17 e
18/02/2015 (referendada em 09/03/2015)

Em vigor

Res. 002, de 03/03/2015

Estabelece, ad referendum, nomenclaturas,
finalidades, siglas e subordinações das unidades
organizacionais da Universidade Federal de São
João del -Rei – UFSJ

Em vigor
(Revoga a Res. 003/2007)
(Retificada pela Res. 033/2015)

(Referendada com alterações em 28/09/2015)
Res. 003, de 30/03/2015

Res. 004, de 30/03/2015

Normatiza a Avaliação de Desempenho em
Estágio Probatório para Concessão de
Estabilidade ao Servidor Docente da
Universidade Federal de São João Del-Rei –
UFSJ

Em vigor
(Revoga a Res. 006/2014)

Regulamenta a utilização do nome social no
âmbito da UFSJ e dá outras providências

Em vigor

Aprova o Regimento Interno do Departamento de
Engenharia de Alimentos – DEALI

Em vigor

Res. 006, de 13/04/2015

Homologa o Relatório de Gestão (Prestação de
Contas)- Exercício 2013 da Universidade Federal
de São João Del – Rei - UFSJ

Em vigor

Res. 007, de 13/04/2015

Homologa a Prestação de Contas – Exercício
2013 da Fundação de Apoio à Universidade
Federal de São João Del-Rei – FAUF

Em vigor

Res. 008, de 30/04/2015

Revoga, ad referendum, a Resolução/CONDS nº
008/1991 e a Resolução/CONSU nº 035/2009.
(Referendada em 17/08/2015)

Em vigor

Res. 005, de 13/04/2015

Res. 009, de 04/05/2015

Modifica o Regimento Interno do Departamento

(Revoga a Res. 008/1991 e 035/2009)
Em vigor
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Res. 010, de 06/05/2015

de Tecnologia em Engenharia Civil, Computação
e Humanidades – DTECH

(Modifica a Res. 05/2013)

Dispõe, ad referendum, sobre a realização de
concursos públicos para a Carreira de

Em vigor
( Revoga a Res. 040/2009)

Magistério Superior no âmbito da UFSJ, e dá
outras providências
Res. 011, de 01/06/2015

Aprova a Criação do Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu em Artes Cênicas (PPGAC)

Em vigor

Res. 012, de 29/06/2015

Aprova a Prestação de Contas – Exercício 2014
da Fundação de Apoio à Universidade Federal de
São João Del – Rei – FAUF

Em vigor

Res. 013, de 29/06/2015

Aprova o Relatório de Avaliação de Desempenho
– Exercício 2014 da FAUF

Em vigor

Res. 014, de 29/06/2015

Aprova o Credenciamento da FAUF junto ao
MEC e MCT

Em vigor

Res. 015, de 29/06/2015

Aprova a Criação do Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu em Ciências da Computação
(PROPCC)

Em vigor

Aprova, ad referendum, a Criação do Doutorado
do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em
Biotecnologia(Referendada em 09/11/2015)

Em vigor

Res. 017, de 06/08/2015

Aprova, ad referendum, a Criação do Programa
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Engenharia
Civil (PPGEC) (Referendada em 16/11/2015)

Em vigor

Res. 018, de 06/08/2015

Aprova, ad referendum, a Criação do Programa
Interdisciplinar de Pós-Graduação Stricto Sensu
em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade
(PIPAUS)

Em vigor

Res. 016, de 29/07/2015

(Referendada em 16/11/2015)
Res. 019, de 20/08/2015

Regulamenta, ad referendum, os Comitês de Ética
em Pesquisa envolvendo seres Humanos no
âmbito da UFSJ e dá outras providências.

Em vigor

(Referendada em 16/11/2015)
Res. 020, de 27/08/2015

Altera, ad referendum, o Regimento Interno da
Auditoria Interna, aprovado pela
Resolução/CONSU nº 006, de 09/03/2009.

Em vigor

(Referendada em 23/11/2015
Res. 021, de 14/09/2015

Modifica a Resolução/CONSU nº 027, de
15/05/2006,que estabelece normas de
funcionamento das reuniões do Conselho
Universitário

Em vigor
(Modifica a Res. 27/2006)
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Res. 022, de 14/09/2015

Res. 023, de 14/09/2015

Res. 024, de 28/09/2015

Aprova o Regimento Interno do Colegiado do
Curso de Química
Aprova o Regimento Interno do Departamento de
Psicologia – DPSIC
Cria, ad referendum, a Comissão de Residência
Médica ( COREME) dos Cursos de Medicina da
UFSJ e aprova seu Regimento Interno

Em vigor
(Revoga a Res. 034/2007)
Em vigor
(Revoga a Res. 047/2008)
Em vigor

(Referendada em 30/11/215)
Res. 025, de 28/09/2015

Estabelece a Política de Esportes da UFSJ

Em vigor

Res. 026, de 05/10/2015

Cria a Editora da UFJ e aprova o seu Regimento
Interno

Em vigor

Res. 027, de 09/10/2015

Revoga, ad referendum, a Resolução/CONDS nº
001, de 11/03/1996

Em vigor
(Revoga a Res. CONDS 001/1996)

(Referendada em 23/11/2015)
Res. 028, de 09/11/2015

Modifica o Regimento Interno do Programa de
Pós-Graduação Stricto Sensu em Letras

Em vigor
(Modifica a Res. 008/2003)

Re. 029, de 16/11/2015

Aprova o Regimento Interno do Programa de
Pós-Graduação de Saúde – PPGCS

Em vigor

Res. 030, de 16/11/2015

Aprova o Regimento Interno do Departamento de
Medicina – DEMED

Em vigor

Res. 031, de 17/11/2015

Modifica, ad referendum, a Resolução/CONSU nº
011, de 19/03/2012,que institui o Núcleo Docente
Estruturante (NDE) nos Cursos de Graduação da
UFSJ

Em vigor
(Modifica a Res. 011/2012)

(Referendada em 23/1/215)
Res. 032, de 30/11/2015

Res. 033, de 30/11/2015

Res. 034, de 09/12/2015

Modifica a Resolução/CONSU nº 034, de
13/10/2014,que regulamenta as disposições para
processo de avaliação de desempenho para fins
de progressão e promoção de docentes entre as
classes A, B, C, D e E da carreira de Magistério
Superior da UFSJ
Retifica a Resolução/CONSU nº002, de
03/03/2015, que estabelece nomenclaturas,
finalidades, siglas e subordinações das unidades
organizacionais da Universidade Federal de São
João Del-Rei – UFSJ
Autoriza, ad referendum, recesso de final de ano

Em vigor
(Modifica a Res. 034/2014)

Em vigor
(Retifica a Res. 002/2015)

Em vigor

(Referendada em 14/12/2015)
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Res. 035, de 14/12/2015

Homologa o Relatório de Gestão (Prestação de
Contas)-Exercício 2014 da Universidade Federal
de São João Del-Rei - UFSJ

Em vigor

Tabela 9 – Resoluções do CONSU
(Fonte: http://www.ufsj.edu.br/soces )
9.1.2 – Das Resoluções do Conselho Diretor – CONDI

RESOLUÇÃO

PALAVRA-CHAVE

SITUAÇÃO

Res. 001, de 11/02/2015

Resolve, ad referendum, estabelecer o valor
mínimo por metro quadrado para a cessão de
espaço físico não edificado nas unidades
educacionais da UFSJ em São João Del – Rei

Em vigor

Res. 002, de 16/03/2015

Aprova o Calendário Administrativo 2015

Em vigor

Res. 003, de 16/03/2015

Modifica a Resolução/CONDI nº 013, de
25/11/2014, que disciplina o processo de
afastamento de técnico-administrativo do quadro
da UFSJ para curso de pós-graduação em
Instituição nacional ou estrangeira

Em vigor

Res. 004, de 16/03/2015

Res. 005, de 09/10/2015

Estabelece procedimentos para a utilização de
veículos oficiais da UFSJ, e dá outras
providências
Revoga, ad referendum, a Resolução/CONDI nº
003, de 05/06/1992

(Modifica a Res. 013/2014)

Em vigor
(Revoga as Res. 003/00,004/05 e
013/08)
Em vigor
(Revoga a Res. 003/1992)

Res. 006, de 30/11/2015

Aprova o Relatório de Gestão – Exercício 2014
da Universidade Federal de São João Del-Rei –
UFSJ

Em vigor

Res. 007, de 30/11/2015

Regulamenta a criação, a solicitação e o
fornecimento de animais de laboratório no âmbito
da UFSJ e dá outras providências

Em vigor

Res. 008, de 30/11/2015

Regulamenta a execução do orçamento de 2015 e
dá outras providências

Em vigor

Res. 009, de 30/11/2015

Aprova as Ações do Plano Anual de Atividades
de Auditoria Interna (PAINT/2015) até junho
2015

Em vigor

Res. 010, de 30/11/2015

Aprova o Plano Anual de Atividades de Auditoria
Interna da UFSJ – PAINT/2016

Em vigor

Res. 011, de 30/11/2015

Atualiza os valores das taxas escolares

Em vigor
(Revoga a Res. 001/2014

Tabela 10– Resoluções do CONDI
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(FONTE: http://www.ufsj.edu.br/soces )

9.1.3 – Das Resoluções do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONEP

RESOLUÇÃO

PALAVRA-CHAVE

Aprova, ad referendum, o Projeto Pedagógico do
Res. 001, de 09/01/2015e
Curso de Física – Grau Acadêmico: Licenciatura.
anexo
(Referendada em 18/03/2015

SITUAÇÃO
Em vigor
(Revoga a Res. 031/2009)

Res. 002, de 09/02/2015e
anexo

Aprova, ad referendum, o Projeto Pedagógico
do curso de Física – Grau Acadêmico:
Bacharelado. (Referendada em 18/03/2015)

Em vigor

Res. 003, de 09/01/2015 e
anexo

Aprova, ad referendum, o Projeto do Curso de
Ciências Biológicas – Grau Acadêmico:
Licenciatura. (Referendada em 24/06/2015)

Em vigor

Res. 004, de 09/01/2015 e Aprova, ad referendum, o Projeto Pedagógico do
anexo
Curso de Ciências Biológica – Grau Acadêmico:
Bacharelado. ( Referendada em 24/06/2015)

(Revoga as Res. 008/2003, 015/2007
e 060/2011)
Em vigor
(Revoga a Res. 059/2011)

Res. 005, de 09/01/2015

Autoriza, ad referendum, a PROGP a contratar
professor substituto na hipótese de afastamento
de docente em tempo integral

Revogada pela Res. 010/2015

Res. 006, de 18/03/2015

Modifica a Resolução/CONEP nº 024, de
09/07/2014, que regulamenta a oferta de
unidades curriculares e a inscrição dos
discentes dos Cursos de Graduação da UFSJ

Em vigor

Res. 007, de 018/03/2015

Aprova o novo Projeto Pedagógico do
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia

Res. 008, de 18/03/2015

Define e estabelece normas para o
oferecimento de estágios de pós-doutorado na
UFSJ

Res. 009, de 18/03/2015

Regulamenta o Programa de Iniciação
Cientifica da UFSJ

Res. 010, de 29/04/2015

Res. 011, de 29/04/2015

Regulamenta as condições de afastamento de
docentes integrantes da carreira de Magistério
Superior da UFSJ e dá outras Providências
Propõe a Criação do Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu em Ciência da Computação

(Modificada a Res. 024/2014)

Em vigor

Em vigor

Em vigor
(Revoga as Res. 007 e 008/2000)
Em vigor
(Revoga as Res. 057/2011 e
005/2015)
Em vigor
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(PROPCC)
Propõe a Criação do Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu em Artes Cênicas (PPGAC)

Em vigor

Regulamenta a equivalência entre unidades
curriculares e o aproveitamento de estudos nos
cursos de graduação da UFSJ

Em vigor
(Revoga a Res. 015/2014)

Aprova o Projeto Pedagógico do Curso de
Ciências Contábeis

Em vigor

Define, ad referendum, o Coeficiente de
Rendimento nos Cursos de Graduação da UFSJ.
(Referendada em 24/06/2015)

Em vigor

Propõe a Criação do Doutorado do Programa de
Pós-Graduação Stricto Sensu em Biotecnologia
( PPGBiotec)

Em vigor

Autoriza, ad referendum, o cadastro e unidades
curriculares do Curso de Medicina, em São João
Del-Rei ( Referendada em 18/11/2015)

Em vigor

Altera, ad referendum, as datas das Colações de
Grau da UFSJ do segundo semestre de 2015
previstas no calendário Escolar da Graduação
(referendada em 18/11/2015)

Em vigor

Propõe a Criação do Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu em Engenharia Civil ( PPGEC)

Em vigor

Propõe a Criação do Programa Interdisciplinar de
Pós-Graduação Stricto Sensu em Arts,
Urbanidades e Sustentabilidade (PIPAUS)

Em vigor

Resolve, ad referendum, suspender cerimônia de
colação de grau
(Referendada em 18/11/2015)

Em vigor

Aprova Calendário Escolar da Graduação 2016

Em vigor

Aprova o Regulamento do Comitê de Ética em
Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – Unidades
Educacionais de São João del-Rei (CEPSJ)

Em vigor

Altera o Projeto Pedagógico do Curso de PósGraduação Stricto sensu em Psicologia – Nível
Mestrado

Em vigor

Regulamenta a política de estágio dos discentes
de graduação da UFSJ

Em vigor

Transfere encargo didático do Curso de
Engenharia de Alimentos do DECEB para
DEALI

Em vigor

Transfere encargo didático do curso de
Engenharia Agronômica do DECEB para o
DCIAG

Em vigor

Res. 028, de 18/11/2015 e anexo

Aprova o Projeto Pedagógico do Curso de
Comunicação Social – Jornalismo

Em vigor

Res. 029, de 18/11/2015

Aprova o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu
Residência em Enfermagem na Atenção

Em vigor

Res. 012, de 29/04/2015
Res. 013, de 29/04/2015

Res. 014, de 03/06/2015 e
anexo
Res. 015, de 18/06/2015

Res. 016, de 24/06/2015

Res. 017, de 08/07/2015

Res. 018, de 24/07/2015

Res. 019, de 05/08/2015

Res. 020, de 05/08/2015

Res. 021, de 30/09/2015

Res. 022, de 28/10/2015 e
anexo
Res. 023, de 28/10/2015

Res. 024, de 28/10/2015

Res. 025, de 11/11/2015
Res. 026, de 11/11/2015

Res. 027, de 11/11/2015
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Básica/Saúde da Família – Turma 6
Aprova os Calendários Escolares dos Programas
de Pós-Graduação Stricto Sensu para o ano de
2016
Tabela 11 – Resoluções do CONEP
(Fonte: http://www.ufsj.edu.br/soces )
Res. 030, de 02/12/2015 e
anexos

Em vigor

9.2. Ações relativas a demandas recebidas pela Ouvidoria da entidade ou outras unidades de Ouvidoria
relacionadas, bem como denúncias recebidas diretamente pela entidade

9.2.1 Ações relativas a demandas recebidas pela Ouvidoria da entidade.

A Auditoria Interna recebeu da Ouvidora da UFSJ em exercício, servidora Maria Mônica Reis
Mondaini, através do Memorando Eletrônico n°1/2016-ASEP, de 15/01/2016, o seguinte relatório:
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RELATÓRIO OUVIDORIA 2015 –Filtro de pesquisa por data: De: 01/01/2015 Até: 31/12/2015
ANEXO I
Total por tipo

Pedido de
Informação
121 – 25
(repetidas) =
96

Reclamação

Denúncia

89 – 22 (repetidas)
22 – 11
= 67
(reclassificadas) =
11

Elogio

Sugestão

3

10 – 1 (teste) = 9

Total Geral
Fonte: Intranet Ouvidoria UFSJ

245

ANEXO II e-Ouv UFSJ
Manifestação
Situação

NUP

Tipo

Encerrada

23546001468201544

Encerrada

Assunto

Resposta

Data de
Abertura

Prazo de
Resposta

Órgão
Destinatário

Qtd
Anexos

Registrado
Por

Data
Resp.
Concl.

Qtd
Anexos

Reclamação

13/07/15

03/08/15

UFSJ

0

Cidadão

02/12/1
5

1

23546003296201543

Reclamação

13/10/15

03/11/15

UFSJ

0

Cidadão

10/11/1
5

0

Encerrada

23546004218201566

Denúncia

Concurso

02/11/15

23/11/15

UFSJ

2

Cidadão

20/11/1
5

1

Encerrada

23546004220201535

Denúncia

Concurso

02/11/15

23/11/15

UFSJ

0

Cidadão

20/11/1
5

0

Encerrada

23546004222201524

Denúncia

Concurso

02/11/15

23/11/15

UFSJ

2

Cidadão

23/11/1
5

1

Encerrada

23546004666201560

Denúncia

18/11/15

18/12/15

UFSJ

7

Cidadão

16/12/1
5

0

Encerrada

23546005523201575

Reclamação

15/12/15

04/01/16

UFSJ

0

Cidadão

16/12/1
5

0

Educação
Superior

Total

Fonte: e-Ouv UFSJ (https://sistema.ouvidorias.gov.br/Manifestacao/GerenciarManifestacaoServidor.aspx

9.2.2 – Denúncias recebidas diretamente pela UFSJ

As denúncias apresentadas diretamente à Universidade Federal de São João Del-Rei, no exercício
de 2015, foram recebidas pela instituição através da Reitoria, e os respectivos processos se encontram
discriminados abaixo, segundo informações do Memorando Eletrônico n° 6/2016-GABIN, de 12/01/2016.
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N°

Modalidade Ato
de Data
Nomeação

01

Sindicância Portaria 036

19/01/15 23122.104051/2014-32 13a Mostra de Cinema – Julgado
Apuração
de
fatos
denunciados em relação às
servidoras Telma Valéria de
Resende e Neyla Lourdes
Bello.

Arquivado

02

Sindicância Portaria 572

14/10/15 23122.014111/2015-15 Processo Licitatório para Julgado
aquisição de reabastecimento
de gás hélio líquido no
equipamento de ressonância
magnética e nuclear do CCO.

Arquivado

03

Sindicância Portaria 607

29/10/15 23122.004792/2015-03 Apuração do sumiço de Ativo
violão do Departamento de
Psicologia, mediante Boletim
de Ocorrência da Polícia
Civil.

04

PAD

23/11/15 23122.007081/2015-82 Denúncia de trabalho externo Ativo
à UFSJ em período de
licença para tratamento de
saúde do professor Saulo
Luís da Silva.

05

Sindicância Portaria 635

Portaria 651

N° do Processo

Objeto

Situação Resultado

17/11/15 23122.015971/2015-68 Desentendimento entre o Ativo
discente Galdino Sousa e a
professora Andreia, ambos
do Curso de Educação Física.
Tabela 12 – Denúncias recebidas pela unidade
Fonte: GABIN
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10. CONCLUSÃO

Por fim, conclui-se que a Unidade de Auditoria Interna vem a cada ano buscando cumprir o seu
papel de assessorar a 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. Tendo apoiado a Instituição no acompanhamento das recomendações e solicitações expedidas
pelos órgãos de controle.

São João Del-Rei, 05 de fevereiro de 2016.

_____________________________
Simone Rocha Gonçalves
Assistente em Administração

___________________________
Marília Andrade de Araújo
Assistente em Administração

De acordo:

______________________________
Paulo Fernando Cabral de Ávila
Chefe da Auditoria Interna
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