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INTRODUÇÃO

A origem da UFSJ foi a Fundação de Ensino Superior de São João Del-Rei – FUNREI, instituída pela Lei
nº. 7.555, de 18 de dezembro de 1986. 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 nove 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 a seguir:

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.

Simone Rocha Gonçalves

Ciências
Contábeis

Assistente em Administração

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

Administração e
Direito

Auxiliar em Administração

Lotada no setor a partir de 27/09/2016

Mirella de Barros Diláscio
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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/2016
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 2016, referente as atividades realizadas pela Unidade de Auditoria Interna da
Universidade Federal de São João Del-Rei – UFSJ.

1. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA REALIZADOS DE ACORDO
COM O PAINT
A unidade de Auditoria Interna adotou, desde o exercício de 2015, a metodologia de elaboração de
Pareceres de Auditoria após a análise dos processos, e, dessa forma, a medida que os processos são analisados e as
ações são realizadas cumpre-se as metas estabelecidas no PAINT. Posteriormente, ao finalizar a execução de cada
ação são emitidos os Relatórios de Auditoria por assuntos, contendo os resultados constantes destes pareceres.
Número
do
Parecer

Áreas, unidades e setores auditados

02/2016
03/2016
04/2016
05/2016
06/2016
07/2016

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

Análise de 06 Processos de
Aposentadoria – Ação 04 do
PAINT/2016 – Subação
01 – Regularidade dos
Processos de aposentadoria e
Instituição de pensão Civil.

08/2016

Avaliação de Processo de Instituição de
Pensão Civil – Formalizado pelo Setor de
Aposentadoria e Pensões SEAPE - Divisão de Administração de
Pessoal/PROGP

Análise de 01 processo de
Concessão de Pensão Civil –
Ação 04 – Subação 01, do
PAINT/2016 – Regularidade
dos
Processos
de
aposentadoria e Instituição
de pensão Civil

Avaliação do Processo de Prestação de
Contas da Universidade Federal de São João
del -Rei – UFSJ – referente ao exercício de
2015

Análise de 01 processo de
Prestação de Contas ,
referente ao exercício de
2015 – Ação 01 –
do
PAINT/2016 – Elaboração
de Relatórios

09/2016

Escopos examinados

Cronograma
executado

Recursos humanos e materiais
empregados

17/02/2016
1dia x 8h x 2
servidores = 16 h/h
08/03/2016
1 dia x 4 h x 2
servidores = 8 h/h
10/03/2016
1 dia x 4 h x 2
servidores = 8h/h
14/03/2016
1 dia x 8h x 2
servidores = 16 h/h
17/03/2016

 02 servidores
 Processos de Concessão de

1 dia x 4 horas x 1
servidor = 4 h/h

Aposentadoria
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computadores
Material de escritório.






 01 servidor
 Processo de Concessão de





Pensão Civil
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.

10 a 11, 14 a
16/03/2016

 02 servidores
 Processo de Concessão de

5 dias x 4 horas x 2
servidores = 4 h/h






Pensão Civil
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.
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10/2016

11/2016

12/2016

13/2016

14/2016

15/2016

16/2016

17/2016

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

de
de
–
de

Análise de 01 processo de
Concessão
de
Aposentadoria – Ação 04 –
Subação
01,
do
PAINT/2016 – Regularidade
dos
Processos
de
aposentadoria e Instituição
de pensão Civil

06/04/2016

Avaliação de Processo de Regime
Diferenciado de Contratações – RDC nº
03/2015 (Contratação de Pessoa Jurídica
Especializada para Construção do Prédio
para a Cantina no Campus Dom Bosco
/UFSJ)
Divisão e Projetos e Obras - DPROB
Avaliação de Processo de Concessão de
Aposentadoria, formalizado pelo Setor de
Aposentadorias e Pensões – SEAPE –
Divisão
de
Administração
de
Pessoal/PROGP.

Análise de 01 processo
Ação 06 – subação 1, do
PAINT/2016
Regularidade
dos
Procedimentos Licitatórios

14/04/2016

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.
Análise de 01 processo
Ação 06, Subação 01, do
PAINT/2016 – Regularidade
dos
Procedimentos
Licitatórios

15/03/2016

Avaliação de Processo de Dispensa de
Licitação nº 01/2016
(pagamento de
seguro
obrigatório
(DPVAT) dos veículos que compõem a
frota da UFSJ.
Divisão de Prefeitura de Campus

Análise de 01 processo de
Dispensa de Licitação –
Ação 06, Subação 1, do
PAINT/2016 – Regularidade
dos
Procedimentos
Licitatórios

27/04/2016

Avaliação de Processo de Dispensa de
Licitação nº 04/2016 – Contratação
emergencial de empresa par prestação e
serviços
de
cópias
reprográficas,
impressão
de
documentos
e
encadernação,para atender as necessidades
dos campi localizados na sede da UFSJ.
Setor de Serviços Gerais /DIPRE
Avaliação de processos de Inexigibilidade
de Licitação nº 01/2016 – Pagamento de
anuidade do Grupo Coimbra de
Universidades Brasileiras,Relativo ao
Exercício de 2016. Assessoria
para
Grupo Internacionais

Análise de 01 processo de
Dispensa de Licitação
–
Ação 06, Subação 01, do
PAINT/2016 – Regularidade
dos
Procedimentos
Licitatórios

27/04/2016

Análise de 01 processo de
Inexigibilidade de Licitação
- Ação 06, Subação 01, do
PAINT/2016 - Regularidade
dos
Procedimentos
Licitatórios

27/04/2016

Avaliação de Processo de Pregão
Eletrônico 084/2016 – SRP – Contratação
de empresa especializada em avaliações
quantitativas de agentes de risco químicos
nocivos à saúde dos servidores da UFSJ.
Setor de Apoio ao Servidor - PROGP

Análise de 01 processo na
modalidade
Pregão
Eletrônico SRP – Ação 06 –
Subação
01,
do
PAINT/2016 – Regularidade
dos
Procedimentos
Licitatórios

28/04/2016

Avaliação de Processo de Inexigibilidade
de Licitação 004 e 007/2016 Credenciamentos – Diretoria do Campus
Centro Oeste- Dona Lindu

1 dia x 4 horas x 1
servidor = 4 h/h

2 dias x 8 h x 1
servidor = 16 h/h

1 dia x 4 h x 1
servidor = 4 h/h

27/04/2016
1 dia x 8 horas x 1
servidor = 8 h /h

1 dia x 8 horas x 1
servidor = 8 h/h

1 dia x 8 horas x 1
servidor = 8 h/h

01dia x 8 h x 01
servidor = 8h/h

01 dia x 4 h x 1
servidor = 4h/h

 01 servidor
 Processo de Concessão de
Aposentadoria
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.












01 servidor
Processos de RDC
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.

 01 servidor
 Processo de Concessão de
Aposentadoria
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computadores
Material de escritório.






 01 servidor
 Processo Inexigibilidade de
Licitação
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.
01 servidor
Processo
Dispensa
Licitação
 Legislação aplicada
 Papéis de trabalho
 Computador
 Material de escritório.
 01 servidor
 Processo de Dispensa
Licitação
 Legislação aplicada
 Papéis de trabalho
 Computador
 Material de escritório.








de

de

 1 servidor
 Processo Inexigibilidade de
Licitação
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.
01 servidor
Processo Licitatório Pregão
Eletrônico (SRP);
 Legislação aplicada
 Papéis de trabalho
 Computador
 Material de escritório.
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18/2016

19/2016
20/2016
21/2016

Avaliação de Processo de Concessão
Pensão Civil ,Formalizado pelo Setor
Aposentadorias e Pensões – SEAPE
Divisão
de
Administração
Pessoal/PROGP.

de
de
–
de

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

Análise de 01 Processo de
Pensão Civil – Ação 04 do
PAINT/2016 – Subação
01 – Regularidade dos
Processos de aposentadoria e
Instituição de pensão Civil.

12/05/2016

Análise de 03 Processos de
Aposentadoria – Ação 04 do
PAINT/2016 – Subação
01 – Regularidade dos
Processos de aposentadoria e
Instituição de pensão
Civil.

20/05/2016

1dia x 04 h x 1
servidor = 4h/h

01/06/2016

26/2016

27/2016
28/2016
29/2016






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

Análise de 01 Processo de
Prestação de Contas da
FAUF – Ação 05 do
PAINT/2016 – Auditoria
nos Contratos e Convênios
celebrados
com
a
Fundação de Apoio.

09,10 e 13/06/2016

 02 servidores
 Processos de Concessão de

3 dias x 4h x 2
servidores = 24h/h

Análise de 02 Processos de
Aposentadoria – Ação 04 do
PAINT/2016 – Subação
01 – Regularidade dos
Processos de aposentadoria e
Instituição de pensão Civil.

03/06/2016






Aposentadoria e Pensão
Civil.
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.

Avaliação de Processo
de Dispensa de
Licitação nº 017/2016, pagamento e taxa para
Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA, fins de obter autorização especial
para ensino e pesquisa com materiais sujeitos
a controle especial.
Diretoria do Campus Centro- Oeste Dona
Lindu
Avaliação de processo de Inexigibilidade de
Licitação nº 010/2016, credenciamento de
clínicas de psicologia para atendimento aos
discentes cadastrados no programa de
atenção à saúde do estudante da UFSJ de
Sete Lagoas/MG
Divisão de Assistência e Ações Afirmativas

Análise de 01 processo de
Dispensa de Licitação
–
Ação 06, Subação 01, do
PAINT/2016 – Regularidade
dos
Procedimentos
Licitatórios

17/06/2016








01 servidor
Processo Dispensa Licitação
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.

Análise de 01 processo de
inexigibilidade
de
Licitação
– Ação 06,
Subação
01,
do
PAINT/2016 – Regularidade
dos
Procedimentos
Licitatórios

20/06/2016

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

Análise de 03 Processos de
Aposentadoria – Ação 04 do
PAINT/2016 – Subação
01 – Regularidade dos
Processos de aposentadoria e
Instituição de pensão
Civil.

20/06/2016

Avaliação do Processo de Prestação de
Contas da Fundação de Apoio à Universidade
Federal de São João del-Rei – FAUF,
referente ao exercício de 2015.

23/2016 e Avaliação de Processos de Concessão de
24/2016 Aposentadoria e Pensão Civil,Formalizado
pelo Setor de Aposentadorias e Pensões –
SEAPE – Divisão de Administração de
Pessoal/PROGP.

25/2016









1dia x 4h x 2
servidores = 8 h/h

1 dia x 4h x 1
servidor = 4 h/h
22/2016

 02 servidores
 Processo de Concessão de








1 dia x 4h x 2
servidores = 8h/h

1 dia x 8 horas x 1
servidor = 8 h/h

1 dia x 8 horas x 1
servidor = 8 h/h

1 dia x 08 horas
x 1 servidor = 08
h/h

 01 servidor
 Processo de Inexigibilidade de











Licitação
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.
01 servidor
Processos de Concessão de
Aposentadoria e Pensão
Civil
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.
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30/2016

Avaliação de Processo de Pregão Eletrônico
008/2016, aquisição de material de
consumo,para atender demanda apresentada
pelo curso de engenharia agronômica da
universidade federal de São João delRei,Campus de Sete Lagoas/MG
Coordenação do Curso de Graduação de
Engenharia Agronômica
Avaliação de Processos de Concessão de
Aposentadoria e Pensão Civil, formalizado
pelo Setor de Aposentadorias e Pensões –
SEAPE – Divisão de Administração de
Pessoal/PROGP.

Análise de
01 Processo
pregão 008/2016 – Ação 06,
subação 1, do PAINT/2016
Regularidade dos
Procedimentos Licitatórios

28 e 29/06/2016

Análise de 06 Processos de
Aposentadoria – Ação 04 do
PAINT/2016 – Subação
01 – Regularidade dos
Processos de aposentadoria e
Instituição de pensão
Civil.

13 e 14/07/2016
02 dias x 08 horas
x 02 servidores =
16h/h

37/2016
38/2016
39/2016
40/2016

Avaliação de Processo de Suprimento de
Fundo para atender pagamento de pequenas
despesas vinculadas ao suporte da Instituição,
bem como correlatas para execução em
outros serviços e compras em geral

21 e 22/07/2016
02 dias x 08 horas
x 02 servidores =
16 h/h

41/2016
42/2016
43/2016
44/2016

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

Análise de 04 Processos de
Suprimento de Fundos Ação 06 – Subação 5:
Gastos realizados por meio
do Cartão de Pagamento do
Governo
Federal
na
modalidade de Suprimento
de Fundos
Análise de 04 Processos de
Aposentadoria – Ação 04 do
PAINT/2016 – Subação
01 – Regularidade dos
Processos de aposentadoria e
Instituição de pensão
Civil.

31/2016
32/2016
33/2016
34/2016
35/2016
36/2016

45/2016

46/2016

47/2016

2 dias x 08 horas x
1 servidor = 16 h/h

12/08/2016
23/08/2016
08/09/2016
21/09/2016
04 dias x 04 horas
x 01 servidor =
16h/h

Avaliação de Processo de Pregão Eletrônico Análise de
01 Processo
020/2016, tipo menor preço, para aquisição pregão 020/2016 – Ação 06,
de vacinas contra a gripe sazonal
subação 1, do PAINT/2016
Regularidade dos
Procedimentos Licitatórios

28/09/2016

Avaliação de Processo de Pregão Eletrônico
035/2016, tipo menor preço, para aquisição
de hélio líquido para o equipamento de
ressonância magnética nuclear do Campus
Centro- Oeste Dona Lindu

Análise de
01 Processo
pregão 035/2016 – Ação 06,
subação 1, do PAINT/2016
Regularidade dos
Procedimentos Licitatórios

28/09/2016

Avaliação de Processo de Pregão Eletrônico
018/2016,
tipo menor preço global, para
contratação de serviços continuados de
impressão gráfica para confecção de
certificados, diplomas e capas protetoras para
diploma para atender a Divisão de
Acompanhamento e Controle Acadêmico DICON

Análise de
01 Processo
pregão 018/2016 – Ação 06,
subação 1, do PAINT/2016
Regularidade dos
Procedimentos Licitatórios

29/09/2016

1 dia x 04 horas x
1 servidor = 4 h/h

1 dia x 04 horas x
1 servidor = 4 h/h

1 dia x 04 horas x
1 servidor = 4 h/h

 01 servidor
 Processo Licitatório Pregão





Eletrônico
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.

 02 servidores
 Processos de Concessão de











Aposentadoria e Pensão
Civil
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório
02 servidores
Processos de Suprimento de
Fundos
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório

 01 servidores
 Processos de Concessão de























Aposentadoria e
Civil
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório
01 servidor
Processo Licitatório
Eletrônico
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.
01 servidor
Processo Licitatório
Eletrônico
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.
01 servidor
Processo Licitatório
Eletrônico
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.

Pensão

Pregão

Pregão

Pregão
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48/2016

49/2016

50/2016

51/2016

52/2016

53/2016

54/2016

55/2016

56/2016

Avaliação de processo, sem modalidade de
licitação
especifica,
classificado
contabilmente como “ Não se Aplica” ,
alusivo ao Elemento de Despesa 33.90.93 –
Indenizações e Restituições, visando o
estorno de taxas referentes à expedição e
registro de diploma pagas indevidamente, aos
acadêmicos Luís Felipe Mrad e Vitor Dias de
Paiva Timótio

Análise de
01 Processo
sem modalidade de licitação
especifica,
classificado
contabilmente como “ Não
se Aplica” – Ação 06,
subação 1, do PAINT/2016
Regularidade dos
Procedimentos Licitatórios

30/09/2016

Avaliação de Processo
de Dispensa de
Licitação nº 042/2016 - contratação direta de
empresa para elaboração de processo de
renovação de outorga para captação de águas.

01 processo de Dispensa de
Licitação
– Ação 06,
Subação
01,
do
PAINT/2016 – Regularidade
dos
Procedimentos
Licitatórios

03/10/2016

Avaliação de Processo
de Dispensa de
Licitação nº 054/2016 - contratação
emergencial para reparo na rede elétrica do
Campus Sete Lagoas da UFSJ.

01 processo de Dispensa de
Licitação
– Ação 06,
Subação
01,
do
PAINT/2016 – Regularidade
dos
Procedimentos
Licitatórios

03/10/2016

Avaliação de Processo de Inexigibilidade
de Licitação nº 034/2016 - pagamento de
taxas de fiscalização de funcionamento e de
vigilância sanitária do Campus de Sete
Lagoas, inerentes aos exercícios de 2014 e
2015.

01
processo
de
Inexigibilidade
de
Licitação
– Ação 06,
Subação
01,
do
PAINT/2016 – Regularidade
dos
Procedimentos
Licitatórios
01 processo de Dispensa de
Licitação
– Ação 06,
Subação
01,
do
PAINT/2016 – Regularidade
dos
Procedimentos
Licitatórios

03/10/2016

Avaliação de Processo
de Dispensa de
Licitação nº 023/2016 pagamento de
inscrição em curso de capacitação realizado
na CENTRESAF, com o tema “Gestão e
Fiscalização de Contratos”, nos dias 04 e 05
de abril de 2016, na cidade de Belo Horizonte

01 processo de Dispensa de
Licitação
– Ação 06,
Subação
01,
do
PAINT/2016 – Regularidade
dos
Procedimentos
Licitatórios

30/09/2016

Avaliação de Processo
de Dispensa de
Licitação nº 046/2016 pagamento de
inscrição em curso de capacitação realizado
na CENTRESAF, para o servidor Paulo Jorge
Procópio Júnior, com o tema “Tesouro
Gerencial”, no dia 19 de maio de 2016, na
cidade de Belo Horizonte
Avaliação de Processo
de Dispensa de
Licitação nº 006/2016 - contratação direta de
empresa especializada para reparo no cabo da
rede interna de iluminação do Campus de
Sete Lagoas da UFSJ.

01 processo de Dispensa de
Licitação
– Ação 06,
Subação
01,
do
PAINT/2016 – Regularidade
dos
Procedimentos
Licitatórios

03/10/2016

01 processo de Dispensa de
Licitação
– Ação 06,
Subação
01,
do
PAINT/2016 – Regularidade
dos
Procedimentos
Licitatórios

04/10/2016

Avaliação de Processo
de Dispensa de 01 processo de Dispensa de
Licitação nº 066/2016 pagamento de Licitação
– Ação 06,
franquia do veículo Spacefox, GMF 7197
Subação
01,
do
PAINT/2016 – Regularidade
dos
Procedimentos
Licitatórios

30/09/2016

Avaliação de Processo
de Dispensa de
Licitação nº 052/2016 - pagamento de taxas
de fiscalização de funcionamento e de
vigilância sanitária do Campus de Sete
Lagoas, inerentes ao exercício de 2016

 01 servidor
 Processo sem modalidade de

1 dia x 04 horas x
1 servidor = 4 h/h

1 dia x 2 horas x 1
servidor = 2 h/h

1 dia x 2 horas x 1
servidor = 2 h/h

1 dia x 2 horas x 1
servidor = 2 h/h

03/10/2016
1 dia x 2 horas x 1
servidor = 2 h/h

1 dia x 2 horas x 1
servidor = 2 h/h

1 dia x 2 horas x 1
servidor = 2 h/h

1 dia x 2 horas x 1
servidor = 2 h/h

1 dia x 2 horas x 1
servidor = 2 h/h
























licitação
especifica,
classificado contabilmente
como “ Não se Aplica”
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.
01 servidor
Processo Dispensa Licitação
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.
01 servidor
Processo Dispensa Licitação
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.
01 servidor
Processo Dispensa Licitação
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.




















01 servidor
Processo Dispensa Licitação
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.
01 servidor
Processo Dispensa Licitação
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.
01 servidor
Processo Dispensa Licitação
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.














01 servidor
Processo Dispensa Licitação
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.
01 servidor
Processo Dispensa Licitação
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.
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57/2016

58/2016

59/2016

60/2016

61/2016

62/2016

63/2016

64/2016

65/2016

Avaliação de Processo
de Dispensa de
Licitação nº 021/2016 - aquisição de café
em pó para atender às necessidades da
PROEX

01 processo de Dispensa de
Licitação
– Ação 06,
Subação
01,
do
PAINT/2016 – Regularidade
dos
Procedimentos
Licitatórios

04/10/2016

Avaliação de Processo
de Dispensa de
Licitação nº 076/2016 contratação de
empresa para aquisição de ferramenta banco
de preços para atender as necessidades do
Setor de Compras e Licitações (SECOL).

01 processo de Dispensa de
Licitação
– Ação 06,
Subação
01,
do
PAINT/2016 – Regularidade
dos
Procedimentos
Licitatórios

30/09/2016

Avaliação de Processo
de Dispensa de
Licitação nº 020/2016 - aquisição de café
em pó para atender às necessidades da
PROEX.

01 processo de Dispensa de
Licitação
– Ação 06,
Subação
01,
do
PAINT/2016 – Regularidade
dos
Procedimentos
Licitatórios

04/10/2016

Avaliação de Processo
de Dispensa de
Licitação nº 048/2016 - aquisição de filtros
para manutenção de purificador de água do
laboratório de Patologia Experimental do
Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO).

01 processo de Dispensa de
Licitação
– Ação 06,
Subação
01,
do
PAINT/2016 – Regularidade
dos
Procedimentos
Licitatórios

03/10/2016

Avaliação de Processo
de Dispensa de
Licitação nº 035/2016 pagamento de
prestação de serviço de manutenção de
amplificadores de sinais visando atender a
demanda do Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Mecânica (PPMEC).

01 processo de Dispensa de
Licitação
– Ação 06,
Subação
01,
do
PAINT/2016 – Regularidade
dos
Procedimentos
Licitatórios

30/09/2016

Avaliação de Processo
de Dispensa de
Licitação nº 073/2016 pagamento de
franquia do veículo Fiat Línea, placa GMF
6356

01 processo de Dispensa de
Licitação
– Ação 06,
Subação
01,
do
PAINT/2016 – Regularidade
dos
Procedimentos
Licitatórios

05/10/2016

Avaliação de Processo de Inexigibilidade
de Licitação nº 035/2016 - aquisição de 02
novas licenças para Delphi 10.1 Berlin
Interprise New User Named.

01
processo
de
Inexigibilidade
de
Licitação
– Ação 06,
Subação
01,
do
PAINT/2016 – Regularidade
dos
Procedimentos
Licitatórios
01 processo de Dispensa de
Licitação
– Ação 06,
Subação
01,
do
PAINT/2016 – Regularidade
dos
Procedimentos
Licitatórios

05/10/2016

01 processo de Dispensa de
Licitação
– Ação 06,
Subação
01,
do
PAINT/2016 – Regularidade
dos
Procedimentos
Licitatórios

05/10/2016

Avaliação de Processo
de Dispensa de
Licitação nº 043/2016 pagamento de
despesas com guias de recolhimento para
renovação da outorga para captação de águas
públicas subterrâneas estaduais.
Avaliação de Processo
de Dispensa de
Licitação nº 015/2016 despesas com
serviço de cronometragem eletrônica para a
V corrida da UFSJ, edição dos 29 anos da
instituição.

1 dia x 2 horas x 1
servidor = 2 h/h

1 dia x 2 horas x 1
servidor = 2 h/h

1 dia x 2 horas x 1
servidor = 2 h/h

1 dia x 2 horas x 1
servidor = 2 h/h

1 dia x 2 horas x 1
servidor = 2 h/h

1 dia x 2 horas x 1
servidor = 2 h/h

1 dia x 2 horas x 1
servidor = 2 h/h

05/10/2016
1 dia x 2 horas x 1
servidor = 2 h/h

1 dia x 2 horas x 1
servidor = 2 h/h












































01 servidor
Processo Dispensa Licitação
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.
01 servidor
Processo Dispensa Licitação
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.
01 servidor
Processo Dispensa Licitação
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.
01 servidor
Processo Dispensa Licitação
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.
01 servidor
Processo Dispensa Licitação
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.
01 servidor
Processo Dispensa Licitação
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.
01 servidor
Processo Dispensa Licitação
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.














01 servidor
Processo Dispensa Licitação
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.
01 servidor
Processo Dispensa Licitação
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.
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66/2016
67/2016

68/2016

69/2016

70/2016

71/2016

072/2016

73/2016

Análise de 02 Processos de
Suprimento de Fundos Ação 06 – Subação 5:
Gastos realizados por meio
do Cartão de Pagamento do
Governo
Federal
na
modalidade de Suprimento
de Fundos
Análise de 01 processo na
modalidade
Pregão
Eletrônico – Ação 06 –
Subação
01,
do
PAINT/2016 – Regularidade
dos
Procedimentos
Licitatórios

05 e 06/10/2016
01 dia x 04 horas x
02 servidores = 08
h/h

 02 servidores
 Processos de Suprimento de

07,
10
11/10/2016

 01 servidor
 Processo Licitatório Pregão

03 dias x 4 h x 1
servidor = 12h/h






Análise de 02 processos na
modalidade
Pregão
Eletrônico – Ação 06 –
Subação
01,
do
PAINT/2016 – Regularidade
dos
Procedimentos
Licitatórios

13/10/2016

 01 servidor
 Processo Licitatório Pregão

Avaliação de Processo de Pregão
Eletrônico Presencial n° 013/2016 para
Registro de Preços, tipo menor preço,
para escolha da proposta mais vantajosa
para a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de
chaveiro para atender a necessidade dos
Campi da Sede da Universidade Federal
de São João del-Rei – UFSJ.

Análise de 01 processo na
modalidade
Pregão
Eletrônico,
passando
posteriormente
para
presencial – Ação 06 –
Subação
01,
do
PAINT/2016 – Regularidade
dos
Procedimentos
Licitatórios

13/10/2016

Avaliação de Processo de Pregão
Eletrônico 003/2016, tipo menor preço,
para contratação de empresa especializada
em manutenção de equipamentos
científicos utilizados em laboratórios de
ensino do Departamento de Química,
Biotecnologia
e
Engenharia
de
Bioprocessos..
Avaliação de Processo de Pregão
Eletrônico 040/2016, tipo menor preço
global, para registro de preços para
eventual contratação de serviços de
fornecimento e instalação de divisórias
incluindo a confecção de bancadas,
armários e balcões, nos diversos ambientes
dos Campi da UFSJ.
Avaliação de Processo de Pregão
Eletrônico 094/2015, tipo menor preço
global, para aquisição de móveis com
instalação e montagem para atender às
necessidades da Assessoria para Assuntos
Internacionais.

Análise de 01 processo na
modalidade
Pregão
Eletrônico – Ação 06 –
Subação
01,
do
PAINT/2016 – Regularidade
dos
Procedimentos
Licitatórios

14/10/2016

Análise de 01 processo na
modalidade
Pregão
Eletrônico – Ação 06 –
Subação
01,
do
PAINT/2016 – Regularidade
dos
Procedimentos
Licitatórios

17/10/2016

Análise de 01 processo na
modalidade
Pregão
Eletrônico – Ação 06 –
Subação
01,
do
PAINT/2016 – Regularidade
dos
Procedimentos
Licitatórios

17/10/2016

Avaliação de Processo de Suprimento de
Fundo para atender pagamento de pequenas
despesas vinculadas ao suporte da Instituição,
bem como correlatas para execução em
outros serviços e compras em geral

Avaliação de Processo de Pregão
Eletrônico 016/2016, tipo menor preço,
para escolha da proposta mais vantajosa
para
a
contratação
de
empresa
especializada na prestação de serviços de
condução de veículos oficiais, na categoria
de motoristas de ônibus e micro-ônibus, a
serem realizados de forma contínua nos
Campi da Sede da Universidade Federal
de São João del -Rei – UFSJ, localizados
em São João del-Rei.
Avaliação dos Processos de Pregão
Eletrônico 078/2015 e 012/2016, tipo
menor preço, para aquisição de
equipamentos para quantificação do
potencial madereiro nos campi da UFSJ.

E

01 dia x 4 h x 1
servidor = 04h/h

01 dia x 4 h x 1
servidor = 04h/h

01 dia x 4 h x 1
servidor = 4h/h

01 dia x 4 h x 1
servidor = 4h/h

01 dia x 4 h x 1
servidor = 4h/h











Fundos
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório

Eletrônico;
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.

Eletrônico (SRP);
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.

 01 servidor
 Processo Licitatório Pregão





Eletrônico (SRP);
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.

 01 servidor
 Processo Licitatório Pregão





Eletrônico ;
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.

 01 servidor
 Processo Licitatório Pregão





Eletrônico (SRP);
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.

 01 servidor
 Processo Licitatório Pregão





Eletrônico;
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.
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74/2016

75/2016

76/2016

77/2016

78/2016
79/2016

80/2016

81/2016

Avaliação de Processo de Pregão
Eletrônico Presencial n° 80/2016 para
Registro de Preços, tipo menor preço
global, para escolha da proposta mais
vantajosa para a contratação de empresa
especializada
em fornecimento
de
carimbos para atender às necessidades da
Universidade Federal de São João delRei – UFSJ.

Análise de 01 processo na
modalidade
Pregão
Eletrônico
passando
posteriormente
para
presencial
– Ação 06 –
Subação
01,
do
PAINT/2016 – Regularidade
dos
Procedimentos
Licitatórios

14/10/2016
01 dia x 4 h x 1
servidor = 4h/h

Avaliação de Processo de Pregão Análise de 01 processo na 18/10/2016
Eletrônico 081/2015, tipo menor preço, modalidade
Pregão
para registro de preços para eventual Eletrônico – Ação 06 – 01 dia x 4 h x 1
aquisição de material de consumo: Subação
01,
do servidor = 4h/h
materiais de proteção e segurança, PAINT/2016 – Regularidade
ferramentas e materiais de sinalização para dos
Procedimentos
suprir o estoque do Almoxarifado e Licitatórios
atender as demandas da DIPRE para todos
os Campi da UFSJ.
Avaliação de Processo de Pregão Análise de 02 processos na 14/10/2016
Eletrônico 029/2015 e 10/2016, tipo modalidade
Pregão
menor preço, para aquisição de Eletrônico – Ação 06 – 01 dia x 4 h x 1
equipamentos
de
informática, Subação
01,
do servidor = 4h/h
computadores, impressoras e notebook, PAINT/2016 – Regularidade
para atender às necessidades do Projeto dos
Procedimentos
Educação Integral na Região das Licitatórios
Vertentes – Edital PROEXT 2015 –
MEC/SESU.
Avaliação de Processo de Pregão Análise de 01 processo na 18/10/2016
Eletrônico 089/2015, tipo menor preço, modalidade
Pregão
para registro de preços para eventual Eletrônico – Ação 06 – 01 dia x 4 h x 1
aquisição de material de água mineral, Subação
01,
do servidor = 4h/h
sem gás, garrafão de 20 litros, com o PAINT/2016 – Regularidade
fornecimento de vasilhames sob o regime dos
Procedimentos
de comodato e entrega por conta da Licitatórios
contratada, de modo a atender às
demandas da UFSJ – Campus Sete
Lagoas.
Avaliação de Processo de Suprimento de Análise de 02 Processos de 18/10/2016
Fundo para atender pagamento de pequenas Suprimento de Fundos - 01 dias x 08 horas
despesas vinculadas ao suporte da Instituição, Ação 06 – Subação 5: x 01 servidor = 8
bem como correlatas para execução em Gastos realizados por meio h/h
outros serviços e compras em geral
do Cartão de Pagamento do
Governo
Federal
na
modalidade de Suprimento
de Fundos
Avaliação de Processo de Pregão Análise de 01 processo na 19/10/2016
Eletrônico 092/2015, tipo menor preço, modalidade
Pregão
para registro de preços para eventual Eletrônico – Ação 06 – 01 dia x 4 h x 1
aquisição de material de consumo – Subação
01,
do servidor = 4h/h
grupos 3 e 31 – combustíveis, lubrificantes PAINT/2016 – Regularidade
e materiais de manutenção de veículos dos
Procedimentos
(pneus) para suprir as necessidades da Licitatórios
UFSJ.
Avaliação dos Processos de Pregão Análise de 02 processos na 17/10/2016
Eletrônico 055/2015 e 11/2016, tipo menor modalidade
Pregão
preço, para aquisição de material Eletrônico – Ação 06 – 01 dia x 4 h x 1
permanente, para atender às necessidades Subação
01,
do servidor = 4h/h
do Projeto Cartografia Tátil: Geração de PAINT/2016 – Regularidade
Material Didático e Práticas Pedagógicas dos
Procedimentos
como apoio ao Ensino de Geografia para Licitatórios
os alunos com deficiência visual – Edital
PROEXT 2015.

 01 servidor
 Processo Licitatório Pregão





Eletrônico (SRP);
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.

 01 servidor
 Processo Licitatório Pregão





Eletrônico (SRP);
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.

 01 servidor
 Processo Licitatório Pregão





Eletrônico;
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.

 01 servidor
 Processo Licitatório Pregão





Eletrônico (SRP);
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.

 01 servidor
 Processos de Suprimento de





Fundos
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório

 01 servidor
 Processo Licitatório Pregão





Eletrônico (SRP);
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.

 01 servidor
 Processo Licitatório Pregão





Eletrônico;
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.
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82/2016

 01 servidor
 Processo Licitatório Pregão

Avaliação de Processo de Pregão
Eletrônico 015/2016, tipo menor preço,
para aquisição de material permanente e
de consumo para atender às necessidades
das equipes de competição do Campus
Alto Paraopeba (CAP), referente ao Edital
003/2015/UFSJ/Reitoria – Apoio às
equipes de Competições Acadêmicas.
Avaliação de Processos de Concessão de
Aposentadoria e Pensão Civil, formalizado
pelo Setor de Aposentadorias e Pensões –
SEAPE - Divisão de Administração de
Pessoal/PROGP.

Análise de 01 processo na
modalidade
Pregão
Eletrônico – Ação 06 –
Subação
01,
do
PAINT/2016 – Regularidade
dos
Procedimentos
Licitatórios

19/10/2016

Análise de
05 Processos,
sendo 03 processos de
Pensão Civil e 02 processos
de Aposentadoria – Ação 04
do PAINT/2016 – Subação
01 – Regularidade dos
Processos de aposentadoria e
Instituição de pensão Civil.

 01 servidor
 Processos de Concessão de

88/2016
89/2016
90/2016
91/2016

Avaliação de Processo de Suprimento de
Fundo para atender pagamento de pequenas
despesas vinculadas ao suporte da Instituição,
bem como correlatas para execução em
outros serviços e compras em geral

92/2016

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

Análise de 04 Processos de
Suprimento de Fundos Ação 06 – Subação 5:
Gastos realizados por meio
do Cartão de Pagamento do
Governo
Federal
na
modalidade de Suprimento
de Fundos
Análise de 01 Processo de
Aposentadoria – Ação 04 do
PAINT/2016 – Subação
01 – Regularidade dos
Processos de aposentadoria e
Instituição de pensão Civil.

26/10/2016
01 dia x 4 h x 1
servidor = 4h/h
31/10/2016
01 dia x 4 h x 1
servidor = 4h/h
01/11/2016
01 dia x 4 h x 1
servidor = 4h/h
22/11/2016
01 dia x 4 h x 1
servidor = 4h/h
23/11/2016
01 dia x 4 h x 1
servidor = 4h/h
14/12/2016
01 dia x 08 horas x
02 servidores = 16
h/h

15/12/2016
01 dia x 4 h x 1
servidor = 4h/h

 01 servidor
 Processos de Concessão de

83/2016
84/2016
85/2016
86/2016
87/2016

93/2016

Avaliação de Processo de Suprimento de
Fundo para atender pagamento de pequenas
despesas vinculadas ao suporte da Instituição,
bem como correlatas para execução em
outros serviços e compras em geral

94/2016

Avaliação de Processo de Suprimento de
Fundo para atender pagamento de pequenas
despesas vinculadas ao suporte da Instituição,
bem como correlatas para execução em
outros serviços e compras em geral

95/2016 e Avaliação de 02 Processos de Suprimento de
96/2016 Fundo para atender pagamento de pequenas
despesas vinculadas ao suporte da Instituição,
bem como correlatas para execução em
outros serviços e compras em geral

Análise de
Processo de
Suprimento de Fundos Ação 06 – Subação 5:
Gastos realizados por meio
do Cartão de Pagamento do
Governo
Federal
na
modalidade de Suprimento
de Fundos
Análise de
Processo de
Suprimento de Fundos Ação 06 – Subação 5:
Gastos realizados por meio
do Cartão de Pagamento do
Governo
Federal
na
modalidade de Suprimento
de Fundos
Análise de 02 Processos de
Suprimento de Fundos Ação 06 – Subação 5:
Gastos realizados por meio
do Cartão de Pagamento do
Governo
Federal
na
modalidade de Suprimento
de Fundos

01 dia x 4 h x 1
servidor = 4h/h

20/12/2016
01 dia x 04 horas x
01 servidor = 04
h/h






Eletrônico;
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório.

Pensão Civil e Aposentadoria
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computadores
Material de escritório.






 02 servidores
 Processos de Suprimento de





Fundos
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório

Pensão Civil e Aposentadoria
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computadores
Material de escritório.
01 servidor
Processo de Suprimento de
Fundos
 Legislação aplicada
 Papéis de trabalho
 Computador
 Material de escritório








14/12/2016
01 dia x 04 horas x
01 servidor = 04
h/h

 01 servidor
 Processos de Suprimento de

20/12/2016
01 dia x 04 horas x
02 servidores = 08
h/h

 02 servidores
 Processos de Suprimento de











Fundos
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório

Fundos
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computador
Material de escritório
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97/2016 Avaliação de Processos de Concessão de
Aposentadoria e Pensão Civil, formalizado
pelo Setor de Aposentadorias e Pensões –
SEAPE - Divisão de Administração de
Pessoal/PROGP.

Análise de 01 Processo de
Aposentadoria – Ação 04 do
PAINT/2016 – Subação
01 – Regularidade dos
Processos de aposentadoria e
Instituição de pensão Civil.

22/12/2016
01 dia x 4 h x 1
servidor = 4h/h

 01 servidor
 Processos de Concessão de
Pensão Civil e Aposentadoria
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computadores
Material de escritório.






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

Na tabela abaixo apresentamos os Relatórios de Auditoria realizados no exercício de 2016:
Número do Relatório

Áreas,
unidades
e
setores auditados
Avaliação dos Indicadores de
Desempenho –Pró-Reitoria
de
Planejamento
e
Desenvolvimento (PPLAN)

Escopos examinados

02/2016

Avaliação da Concessão de
Diárias e Passagens no
sistema SCDP –Diversas
unidades.

03/2016

Avaliação da Regularidade
dos processos de admissão
da UFSJ, realizados por
meio de Concurso Público –
Setor de Concursos e
Procedimentos
Admissionais(SECOP)/DDI
DEP/PROGP

Análise de 44,96% das
concessões de diárias e
passagens no SCDP nos
meses de abril e maio de
2016 – Ação 06 do
PAINT/2016 - Auditoria na
área
de
Gestão
Orçamentaria,
Financeira,
Patrimonial e de Suprimento
de Bens e Serviços Análise
de
25%
dos
processos formalizados no
primeiro semestre de 2016 –
Ação 04 do PAINT/2016 Auditoria na área de Gestão
de Recursos Humanos Subação 1 - Regularidade
dos processos de admissão
da UFSJ, cessão, concessão
de
aposentadoria
e
instituição de pensão civil.
Análise de 45 processos
licitatórios nas modalidades
de RDC, Pregão, Dispensa e
Inexigibilidade de Licitação–
Ação 06 do PAINT/2016 Auditoria na área de
Auditoria na área de Gestão
Orçamentaria,
Financeira,
Patrimonial e de Suprimento
de Bens e Serviços Subação 1 - Regularidade
dos
procedimentos
licitatórios
Análise
das
ações
orçamentárias (metas físicas
e financeiras) do exercício de
2016
-Ação
02
do
PAINT/2016 -

01/2016

04/2016

Avaliação da Regularidade
dos processos licitatórios,
visando
comprovar
a
legalidade, a economicidade,
eficiência e eficácia dos atos
administrativos - Setor de
Compras
e
Licitações/
DIMAP/PROAD.

05/2016

Avaliação
do
acompanhamento
das
metas físicas e financeiras
previstas no PPA e LDO.

Análise dos 09 Indicadores
de Desempenho utilizados
pela UFSJ – Ação 03 do
PAINT/2016 - Avaliação dos
Indicadores de Desempenho
do TCU

Cronograma
executado
06/04 a 20/05
15 dias x 4 h x 2
servidores
=
120h/h

07 a 13/07
05 dias x 6 h x 2
servidores = 60h/h

Recursos humanos e materiais
empregados
 02 servidores
 Indicadores de desempenho
do TCU
 Legislação aplicada
 Papéis de trabalho
 Computadores
 Material de escritório.
 02 servidores
 Concessão de Diárias e
Passagens no SCDP
 Legislação aplicada
 Papéis de trabalho
 Computadores
 Material de escritório.

08 a 12/08
05 dias x 8 h x 2
servidores = 80h/h

 02 servidores
 Processos de

abril a
de 2016
162h/h

outubro








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

23/11 a 13/12 ( 8
dias x 4 horas x 2
servidores = 64
h/h)








02 servidores
Metas físicas e financeiras
Legislação aplicada
Papéis de trabalho
Computadores
Material de escritório.

Concursos
Públicos
 Legislação aplicada
 Papéis de trabalho
 Computadores
 Material de escritório.
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06/2016

Avaliação dos empenhos
inscritos em restos a pagar,
relativos
aos
saldos
remanescentes
de
contratações realizadas em
exercícios anteriores. Além
disso, objetiva-se fornecer
informações sobre a situação
da entrega dos bens e dos
serviços contratados, obras e
demais despesas empenhadas
em restos a pagar, para que
o gestor adote as medidas
necessárias a sua regulação PROAD,
PPLAN
e
DIBIB/PROEN.
Avaliação da gestão do uso
dos Cartões de Pagamento
do Governo Federal (CPGF),
na
modalidade
de
Suprimento de Fundos PROAD.

Análise
da
planilha
orçamentária de controle
fornecida pelo Setor de
Contabilidade, contendo os
saldos de restos a pagar dos
exercício de 2011 a 2015. –
Ação 06 do PAINT/2016 Auditoria na área de
Auditoria na área de Gestão
Orçamentaria,
Financeira,
Patrimonial e de Suprimento
de Bens e Serviços Subação 4 - Inscrição em
Restos a Pagar

Análise
de
todos
os
processos de Suprimento de
Fundos
concedidos
no
exercício de 2016. – Ação 06
do PAINT/2016 - Auditoria
na área de
Auditoria na
área
de
Gestão
Orçamentaria,
Financeira,
Patrimonial e de Suprimento
de Bens e Serviços Subação
5
Gastos
realizados por meio do
CPGF na modalidade de
Suprimento de Fundos.
08/2016
Verificação da legalidade e Análise de 35 processos,
da
formalização
dos sendo 29 de concessão de
processos de Concessão de aposentadoria e 06 processos
Aposentadorias e Instituição de instituição de pensão
de
Pensão
Civil
- civil – Ação 04 do
SEAPE/DIPES/PROGP
PAINT/2016 Auditoria
na área de Gestão de
Recursos
Humanos
Subação - Regularidade dos
processos de admissão da
UFSJ, cessão, concessão de
aposentadoria e instituição
de pensão civil. 1
Tabela 2 – Relação dos Relatórios emitidos pela Unidade de Auditoria Interna
07/2016

23/11 a 16/12
05 dias x 4 h x 2
servidores = 40h/h

 02 servidores
 Planilha Orçamentária

21/07 a 20/12
64h/h

 02 servidores
 Todos os processos

17/02 a 22/12 de
2016
140h/h

 02 servidores
 Processos de Concessão de

de
Controle dos Saldos de Restos a
Pagar, dos exercícios de 2011 a
2016
 Legislação aplicada
 Papéis de trabalho
 Computadores
 Material de escritório.

de
Suprimentos
de
Fundos
concedidos no exercício de
2016
 Legislação aplicada
 Papéis de trabalho
 Computadores
 Material de escritório.

Aposentadoria e Processos de
Instituição de Pensão Civil
 Legislação aplicada
 Papéis de trabalho
 Computadores
 Material de escritório.

A seguir apresenta-se o volume de recursos auditados ao longo do exercício de 2016, conforme o PAINT:
Recursos executados pela UFSJ em 2016 (R$)
menos despesas de pessoal (Pessoal Ativo e
benefícios
288.093.344,26 –192.793.099,69 =

Recursos auditados pela Auditoria Interna
em 2016 (R$)

R$ 8.098.236,12

Percentual de Recursos Auditados em
2016
(%)
8,50%

R$ 95.300.244,57
Tabela 3 – Volume de recursos auditados em 2016.
Fonte: Setor de Orçamento (SETOR)
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A tabela abaixo relaciona o volume de recursos por programa/ação que foram auditados em 2016:
Relatórios / Parecer de
Auditoria
Parecer 13, 14, 15, 25, 30,
37, 38, 39, 40, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 74, 75, 77, 78, 79, 80,
82, 88, 89, 90, 91, 93, 94,
95 e 96
Relatório 02
Relatório 07
Parecer 69
Parecer 17

Programa/ação

Total auditado

108635– Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior

087890 - Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior
087887 – Assistência Médica e Odontológica dos Servidores Civis,
Empregadores, Militares e seus dependentes.
Parecer 53 e 54
087888 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em processo de
Qualificação e Requalificação
Relatório 16
108638 – Contribuição e Anuidade de Organismos e Entidades \Nacionais e
Internacionais
Parecer 63, 73, 76 e 81
108637 – Reestruturação e Expansão das Instituições Federais de Ensino
Superior
Parecer 26
087891 – Assistência do estudante do ensino superior
Parecer 76 e 81
087893 – Fomento as Ações de Graduação, Pós-graduação, Ensino, Pesquisa e
Extensão
Parecer 11
1087891 – Assistência do estudante do ensino superior
Relatório 08
087880 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões Servidores Civis
Total de recursos auditados
Tabela 4 – Volume de recursos auditados por programa/ação.

R$ 6.445.082,14

R$ 1.498,58
R$ 76.997,97
R$ 1.159,95
R$ 10.000,64
R$ 78.570,20
R$ 39.177,60
R$ 17.442,90
R$ 1.090.000,00
R$ 338.306,14
R$ 8.098.236,12

1.1 – Legislação encaminhada às unidades da UFSJ
Durante o exercício de 2016, a Auditoria Interna encaminhou Memorandos Eletrônicos às unidades da UFSJ,
contendo publicações extraídas do Diário Oficial da União, referente à legislação aplicada ao contexto das
universidades federais, com a finalidade de subsidiar os gestores sobre a mudança de normas e regulamentos. E,
dessa forma, contribuir para a aderência das práticas da Instituição aos normativos legais, de acordo com ação n°.11
do PAINT/2016.
Logo abaixo, apresentamos a planilha contendo a relação da legislação que foi encaminhada às unidades.
Norma Nº., Data e
Órgão Expedidor
Parecer CNE/CES n°
424/2015 - do Conselho
Nacional de Educação do
Ministério da Educação.

Assunto
“Trata da Retificação do Parecer CNE/CES nº 55/2015,
que tratou do reconhecimento dos programas de pósgraduação stricto sensu (Mestrado e Doutorado),
recomendados pelo Conselho Técnico-Científico da
Educação Superior (CTC/ES) da CAPES, na 145ª, 147ª e
1ª Reunião Extraordinária, realizadas, respectivamente,
nos períodos de 22 a 25 de abril, de 1º a 5 de julho e 15 e
16 de julho de 2013.”
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=23/12/2015&jornal=1&pagina=68&totalArquivos=15
6

Publicação
DOU
DOU de
23/12/2015,
Seção 1, p. 68

Unidades
encaminhadas
PROPE
C/c
SEPOS

Documento
que enviou
Memorando
Eletrônico nº
02/2016, de
04/01/2016
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Portaria n° 1.091, de 24
de dezembro de 2015,
da
Secretaria
de
Regulação e Supervisão
da Educação Superior do
Ministério da Educação.

Portaria n° 630, de 31
de dezembro de 2015,
do
Ministério
de
Planejamento,
Orçamento e Gestão.

Portaria Normativa n°
1, de 4 de janeiro de
2016, do Ministério da
Educação.

“Fica renovado o reconhecimento dos 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.jspd
ata=30/12/2015&jornal=1&pagina=27&totalArquivos=20
0
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=30/12/2015&jornal=1&pagina=89&totalArquivos=20
0 (UFSJ)
“Divulga os dias de feriados nacionais e estabelece os
dias de ponto facultativo no ano de 2016, para
cumprimento pelos órgãos e entidades da Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=04/01/2016&jornal=1&pagina=15&totalArquivos=4
0
“Estabelece o Calendário 2016 de abertura do protocolo
de ingresso de processos regulatórios no sistema e-MEC”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=05/01/2016&jornal=1&pagina=83&totalArquivos=10
4

Portaria n° 7, de 8 de “Esta Portaria estabelece a forma de cumprimento
janeiro de 2016, do obrigação imposta aos órgãos e entidades
Ministério
do administração pública federal direta, autárquica
Planejamento,
fundacional pelo art. 5º do Decreto nº 8.540, de 9
Orçamento e Gestão.
outubro de 2015”.

da
da
e
de

DOU de
30/12/2015,
seção 1,
páginas 27 a 109

PROEN

Memorando
Eletrônico nº
03/2016, de
04/01/2016

DOU de
04/01/2016,
seção 1, p. 15

GABIN

Memorando
Eletrônico nº
04/2016, de
04/01/2016

DOU de
05/01/2016,
seção 1,
páginas 83 a 85

PROEN

Memorando
Eletrônico nº
05/2016, de
05/01/2016

DOU de
11/01/2016,
seção 1,
páginas 66 e 67

PROAD
C/c
DIPRE

Memorando
Eletrônico nº
09/2016, de
11/01/2016

DOU de
12/01/2016,
Seção 1, p. 13

PROPE
C/c
SEPOS

Memorando
Eletrônico nº
10/2016, de
12/01/2016

DOU de
12/01/2016,
seção 1,
páginas 1 a 5

Reitoria
C/c
PPLAN
DPLAG
PROAD
DIMAP

Memorando
Eletrônico nº
11/2016, de
12/01/2016

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=11/01/2016&jornal=1&pagina=67&totalArquivos=8
0
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=13/10/2015&jornal=1&pagina=1&totalArquivos=148
Portaria n° 3, de 11 de
janeiro de 2016, da
Coordenação
de
Aperfeiçoamento
de
Pessoal
de
Nível
Superior
–
CAPES/MEC.

“Estabelecer o calendário de atividades da Diretoria de
Avaliação para o ano de 2016”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=12/01/2016&jornal=1&pagina=13&totalArquivos=56

Lei n° 13.243, de 11 de “Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à
janeiro de 2016.
pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à
inovação e altera a Lei no 10.973, de 2 de dezembro de
2004, a Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980, a Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei no 12.462, de 4 de
agosto de 2011, a Lei no 8.745, de 9 de dezembro de
1993, a Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, a Lei
no 8.010, de 29 de março de 1990, a Lei no 8.032, de 12
de abril de 1990, e a Lei no 12.772, de 28 de dezembro de
2012, nos termos da Emenda Constitucional no 85, de 26
de fevereiro de 2015. ”
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspj
ornal=1&pagina=1&data=12/01/2016
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Portarias n° 8, 10 e 11, Que trata dos seguintes assuntos, respectivamente:
de 13 de janeiro de – Os procedimentos adotados pelos órgãos e entidades do
2016, do Ministério do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal –
Planejamento,
SIPEC, relativos à participação da União no custeio da
Orçamento e Gestão.
assistência à saúde suplementar do servidor e demais
beneficiários de que trata a Portaria Normativa SRH nº 5,
de 11 de outubro de 2010, deverão observar, a partir de 1º
de janeiro de 2016, os valores per capita constantes do
Anexo desta Portaria.

DOU de
14/01/2016,
seção 1, p. 57

PROGP
C/C
DIPES
DIDEP

Memorando
Eletrônico nº
19/2016, de
14/01/2016

Decreto n° 8.638, de 15 “Institui a Política de Governança Digital no âmbito dos
DOU de
de janeiro de 2016.
órgãos e das entidades da administração pública federal
18/01/2016,
direta, autárquica e fundacional”.
seção 1, páginas 2
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=18/01/2016&jornal=1&pagina=2&totalArquivos=680

Reitoria
C/c
NTINF

Memorando
Eletrônico nº
20/2016, de
18/01/2016

Portaria n° 29, de 26 de “Ficam redistribuídos, do Ministério da Educação – MEC
janeiro de 2016, do para as Instituições Federais de Ensino Superior – IFES,
Ministério da Educação. os cargos e os códigos de vagas a eles referente,
constantes do Anexo I a esta Portaria”
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=28/01/2016&jornal=1&pagina=14&totalArquivos=12
8

DOU de
28/01/2016,
seção 1,
páginas 14 a 16.

GABIN

Memorando
Eletrônico nº
22/2016, de
28/01/2016

Portaria n° 30, de 26 de “Amplia o Programa Idiomas sem Fronteiras”.
janeiro de 2016, do http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
Ministério da Educação. ata=28/01/2016&jornal=1&pagina=18&totalArquivos=12
8

DOU de
28/01/2016,
seção 1,
páginas 18 e 19

GABIN
C/c
PROEN
ASSIN

Memorando
Eletrônico nº
23/2016, de
28/01/2016

Súmulas da Advocacia- http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
Geral da União.
ata=01/02/2016&jornal=1&pagina=5&totalArquivos=212

DOU de
1°/02/2016,
seção 1,
páginas 5 a 10.

PROGP
C/c
DIPES

Memorando
Eletrônico nº
24/2016, de
01/02/2016

Decreto n° 8.662, de 1° “Dispõe sobre a adoção de medidas rotineiras de
de fevereiro de 2016.
prevenção e eliminação de focos do mosquito Aedes
aegypti, no âmbito dos órgãos e entidades do Poder
Executivo federal, e cria o Comitê de Articulação e
Monitoramento das ações de mobilização para a
prevenção e eliminação de focos do mosquito Aedes
aegypt”.

DOU de
02/02/2016,
seção 1,
páginas 1 e 2

Reitoria
C/c
PROAD
DIPRE
PROGP

Memorando
Eletrônico nº
25/2016, de
02/02/2016

DOU de
03/02/2016,
seção 1, p. 36

PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
26/2016, de
03/02/2016

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=14/01/2016&jornal=1&pagina=57&totalArquivos=64

Portaria n° 9, de 29 de
janeiro de 2016, da
Secretaria do Orçamento
Federal do Ministério do
Planejamento,
Orçamento Federal.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspj
ornal=1&pagina=1&data=02/02/2016
“Institui procedimentos para solicitação de alteração nas
estimativas e reestimativas de arrecadação das receitas
orçamentárias da União para o exercício de 2016 e para
fins de elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual
de 2017”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=03/02/2016&jornal=1&pagina=36&totalArquivos=5
6
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Portaria 12, de 03 de “Estabelece procedimentos e prazos para solicitação de OU de 05/02/2016
fevereiro de 2016, do alteração orçamentária no exercício de 2016, e dá outras
Seção 1,
Ministério
do providências”.
páginas. 121 a
Planejamento,
126
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
Orçamento e Gestão.
data=05/02/2016&jornal=1&pagina=121&totalArquivos=

PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
27/2016, de
05/02/2016

DOU de
05/02/2016
Seção 1,
páginas 60 a 100

PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
29/2016, de
24/02/2016

DOU de
24/02/2016
Seção 1,
páginas 4 a 6

PPLAN
C/c
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
30/2016,
de
26/02/2016

DOU de
02/03/2016,
seção 1, p. 86

PPLAN
C/c
PROAD

Memorando
Eletrônico nº
33/2016, de
02/03/2016

DOU de
03/03/2016,
seção 1,
páginas 51 e 52

PROGP
C/c
DIPES
DIDEP

Memorando
Eletrônico nº
35/2016, de
03/03/2016

DOU de
10/03/2016,
seção 1, p. 20

PROEN

Memorando
Eletrônico nº
37/2016, de
10/03/2016

336
Portaria 58, de 24 de “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
fevereiro de 2016, do União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo e
Ministério
do de Transferências a Estados, Distrito Federal e
Planejamento,
Municípios, crédito suplementar no valor de R$
Orçamento e Gestão.
317.411.090,00, para reforço de dotações constantes da
Lei Orçamentária vigente”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=24/02/2016&jornal=1&pagina=60&totalArquivos=1
76
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp
?jornal=1&pagina=72&data=24/02/2016
Portaria nº 06, de 23 de
fevereiro de 2016, da
Secretaria de Controle
Interno da Presidência da
República.

“ Disciplina as rotinas operacionais relativas ao Processo
de Contas Anual, exercício de 2015, e orienta sobre a
divulgação de peças do processo.

Portaria n° 67, de 1° de
março de 2016, do
Ministério
do
Planejamento,
Orçamento e Gestão.

“A despesa a ser empenhada com a contratação de bens e
serviços e a concessão de diárias e passagens, nos itens e
naturezas de despesa especificados no Anexo I, no âmbito
dos órgãos e das unidades orçamentárias do Poder
Executivo, no exercício de 2016, deverá observar os
limites estabelecidos no Anexo II desta Portaria”.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=24/02/2016&jornal=1&pagina=4&totalArquivos=17
6

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=02/03/2016&jornal=1&pagina=86&totalArquivos=92
Portaria n° 35, de 1° de
março de 2016, da
Secretaria de Gestão de
Pessoas e Relações do
Trabalho no Serviço
Público, do Ministério
do
Planejamento,
Orçamento e Gestão.

“Estabelece orientações aos órgãos e entidades
integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração
Federal – SIPEC quanto aos requisitos e procedimentos a
serem observados para a concessão de licença para tratar
de interesses particulares, de que trata o art. 91 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, e dá outras
providências”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=03/03/2016&jornal=1&pagina=51&totalArquivos=12
0

Portaria Normativa n° “O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes –
5, de 9 de março de Enade, no ano de 2016, será aplicado para fins de
2016, do Ministério da avaliação de desempenho dos estudantes dos cursos”.
Educação.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=10/03/2016&jornal=1&pagina=20&totalArquivos=11
2
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Portaria n° 500, de 8de “Aprovar, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, a
março de 2016, da Norma de Execução e as Definições destinadas a orientar
Controladoria-Geral da tecnicamente os órgãos e entidades sujeitos ao Controle
União.
Interno do Poder Executivo Federal sobre os
procedimentos relacionados à prestação de contas anual a
ser apresentada ao Tribunal de Contas da União, na forma
prevista na Instrução Normativa TCU nº 63, de
01.09.2010 ou norma que a substitua”.

DOU de
11/03/2016,
seção 1,
páginas 2 a 4

PPLAN
C/c
Reitoria

Memorando
Eletrônico nº
38/2016, de
11/03/2016

DOU de
14/03/2016,
seção 1,
páginas 79 e 80

DIPES
C/c
PROGP

Memorando
Eletrônico nº
40/2016, de
14/03/2016

Decreto n° 8.690, de 11 “Dispõe sobre a gestão das consignações em folha de
de março de 2016.
pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do
Poder Executivo federal”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=14/03/2016&jornal=1&pagina=2&totalArquivos=92

DOU de
14/03/2016,
seção 1,
páginas 2 e 3

DIPES
C/c
PROGP

Memorando
Eletrônico nº
41/2016, de
14/03/2016

Resolução n° 1, de 11 “Estabelece Diretrizes e Normas Nacionais para a Oferta
de março de 2016, do de Programas e Cursos de Educação Superior na
Ministério da Educação. Modalidade a Distância”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=14/03/2016&jornal=1&pagina=23&totalArquivos=9
2

DOU de
14/03/2016,
seção 1,
páginas 23 e 24

NTINF
C/c
Coordenação
Acadêmico
Pedagógica

Memorando
Eletrônico nº
42/2016, de
14/03/2016

“Altera a Portaria MEC no 90, de 6 de fevereiro de 2013,
que define o valor máximo das bolsas para os
profissionais da educação participantes da formação
continuada de professores alfabetizadores no âmbito do
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa”.
“Altera a Portaria MEC no 1.458, de 14 de dezembro de
2012, que define categorias e parâmetros para a
concessão de bolsas de estudo e pesquisa no âmbito do
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=23/03/2016&jornal=1&pagina=19&totalArquivos=1
60

DOU de
23/03/2016,
seção 1,
páginas 19 e 20

PROEN

Memorando
Eletrônico nº
45/2016, de
23/03/2016

DOU de
29/03/2016,
seção 3, p. 91

ASCOM
C/c
GABIN

Memorando
Eletrônico nº
46/2016, de
29/03/2016

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=11/03/2016&jornal=1&pagina=2&totalArquivos=268
Portaria Normativa
4, de 10 de março
2016, da Secretaria
Gestão de Pessoas
Relações do Trabalho
Serviço
Público
Ministério
Planejamento,
Orçamento e Gestão.

n°
de
de
e
no
do
do

Portarias n° 154 e 155,
de 22 de março de
2016, do Ministério da
Educação.

“Criar o Assentamento Funcional Digital – AFD para os
servidores públicos federais efetivos, comissionados ou a
estes equiparados, no âmbito dos órgãos e entidades
integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração
Federal – SIPEC, 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.jspd
ata=14/03/2016&jornal=1&pagina=79&totalArquivos=92

Edital n° 144/SEI-MC, “Tornar público o resultado preliminar do processo de
de 28 de março de seleção, na forma do Anexo, e conceder aos interessados
2016.
o prazo improrrogável de trinta dias, contado da data da
publicação deste Edital, para a apresentação de recurso a
este Ministério, fazendo referência, obrigatoriamente, ao
respectivo número do processo e ao Edital de Seleção
Pública acima mencionado”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspj
ornal=3&pagina=91&data=29/03/2016
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Portaria n° 173, de 29
de março de 2016, da
Secretaria do Tesouro
Nacional do Ministério
da Fazenda.

“Divulgar o Relatório Resumido da Execução
Orçamentária do Governo Federal, de acordo com a
Portaria nº 553, de 22 de setembro de 2014, da STN, com
informações realizadas e registradas no SIAFI pelos
órgãos e entidades da Administração Pública, relativo ao
mês de fevereiro de 2016, outros demonstrativos da
execução orçamentária e respectivas notas explicativas”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=30/03/2016&jornal=1&pagina=30&totalArquivos=1
28

DOU de
30/03/2016,
seção 1,
páginas 30 a 58

DIFIN

Memorando
Eletrônico nº
47/2016, de
30/03/2016

DOU de
04/04/2016,
seção 1, p.64

PROEN
C/c
Diretoria CCO
SERLE

Memorando
Eletrônico nº
49/2016, de
04/04/2016

DIMAP
C/c SEPAT e
Reitoria

Memorando
Eletrônico nº
51/2016, de
06/04/2016

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=30/03/2016&jornal=1&pagina=53&totalArquivos=1
28 (UFSJ)
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=30/03/2016&jornal=1&pagina=55&totalArquivos=1
28 (UFSJ)
Portaria n° 168, de 1°de “Institui a Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de
abril de 2016, do Medicina – ANASEM.”.
Ministério da Educação. http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=04/04/2016&jornal=1&pagina=64&totalArquivos=2
24
Portaria n° 47, de 06 de
abril de 2016, da
Secretaria do Patrimõnio
da União, do Ministério
do
Planejamento,
Orçamento e Gestão.

Autorizar a doação com encargo à Universidade Federal OU de 06/04/2016
de São João Del Rei - UFSJ, do imóvel de propriedade da
Seção 1, p. 71
União, com área de 177.000,00 m², situado na Rodovia
MG-050, no lugar denominado "Parque do Gafanhoto",
Município de Divinópolis, Estado de Minas Gerais,
registrado sob a Matrícula nº 121.322, Livro nº 2, do
Cartório de Registro de Imóveis daquela Comarca”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=06/04/2016&jornal=1&pagina=71&totalArquivos=8
4

Lei n° 13.267, de 06 de “Disciplina a criação e a organização das associações
abril de 2016.
denominadas empresas juniores, com funcionamento
perante instituições de ensino superior”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspj
ornal=1&pagina=1&data=07/04/2016

DOU de
06/04/2016,
seção 1,
páginas 1 e 2

Reitoria
C/c
PROEN

Memorando
Eletrônico nº
55/2016, de
11/04/2016

“Regulamenta a sistemática de apresentação de projetos,
avaliação de mérito e início de atividades de turmas de
Mestrado Interinstitucional (Minter) e de Doutorado
Interinstitucional (Dinter), Nacionais e Internacionais. ”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=12/04/2016&jornal=1&pagina=10&totalArquivos=64

DOU de
12/04/2016,
seção 1, p.10

PROPE

Memorando
Eletrônico nº
57/2016, de
12/04/2016

Portaria n° 45, de 11 de
março de 2016, da
Coordenação
de
Aperfeiçoamento
de
Pessoal
de
Nível
Superior (CAPES)
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Portaria n° 110, de 13 Estabelece as condições e os procedimentos para o
de abril de 2016,
cadastramento de consignatários e a habilitação para o
do
Ministério
do processamento de consignações, o controle da margem
Planejamento,
consignável, a recepção e o processamento das operações
Orçamento e Gestão
de consignação, a desativação temporária e o
descadastramento de consignatários e o registro e o
processamento de reclamações de consignados”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=14/04/2016&jornal=1&pagina=80&totalArquivos=10
4

DOU de
14/04/2016,
seção 1,
páginas 80 a 82

DIPES

Memorando
Eletrônico nº
59/2016, de
14/04/2016

Portaria n° 28, de 07 de
abril de 2016, da
Secretaria do Orçamento
Federal do Ministério do
Planejamento,
Orçamento e Gestão.

“Remanejar os limites constantes do Anexo I do Decreto
n° 8.670, de 12 de fevereiro de 2016, na forma dos
Anexos I e II desta Portaria”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=14/04/2016&jornal=1&pagina=82&totalArquivos=10
4

DOU de
14/04/2016,
seção 1,
páginas 82 e 83

PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
60/2016, de
14/04/2016

Portaria n° 31, de 13 de
abril de 2016, da
Secretaria do Orçamento
Federal do Ministério do
Planejamento,
Orçamento e Gestão.

“Remanejar os limites constantes do Anexo I do Decreto
n° 8.670, de 12 de fevereiro de 2016, na forma dos
Anexos I e II desta Portaria”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=14/04/2016&jornal=1&pagina=89&totalArquivos=10
4

DOU de
14/04/2016,
seção 1, p. 89

PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
61/2016, de
14/04/2016

Portaria n° 46, de 11 de
abril de 2016, da
Coordenação
de
Aperfeiçoamento
de
Pessoal
de
Nível
Superior.

“Aprova o Regulamento do Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência – Pibid”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=15/04/2016&jornal=1&pagina=16&totalArquivos=44
8

DOU de
15/04/2016,
seção 1, p. 16

PROPE

Memorando
Eletrônico nº
62/2016, de
15/04/2016

Portarias números 34,
36, 37 e 38, de 14 de
abril de 2016, da
Secretaria do Orçamento
Federal do Ministério do
Planejamento,
Orçamento e Gestão

“Remanejar os limites constantes do Anexo I do Decreto
n° 8.670, de 12 de fevereiro de 2016, na forma dos
Anexos I e II desta Portaria”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=15/04/2016&jornal=1&pagina=242&totalArquivos=4
48 (Portaria n° 34)

DOU de
15/04/2016,
seção 1, p. 242

PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
63/2016, de
15/04/2015

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=15/04/2016&jornal=1&pagina=243&totalArquivos=4
48 (Portaria n° 36)
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=15/04/2016&jornal=1&pagina=244&totalArquivos=4
48Portarias n° 37 e 38)
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“Aprova o Regulamento do Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência–Pibid”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=15/04/2016&jornal=1&pagina=16&totalArquivos=44
8

DOU de
15/04/2016,
seção 1, p.16

PROEN

Memorando
Eletrônico nº
64/2016, de
15/04/2016

“Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor dos Ministérios da Educação, da Saúde e
das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos
Direitos Humanos e de Operações Oficiais de Crédito,
crédito suplementar no valor de R$ 322.732.737,00, para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=27/04/2016&jornal=1&pagina=60&totalArquivos=1
48

DOU de
27/04/2016,
seção 1,
páginas 60,63 e
70

PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
67/2016, de
27/04/2016

DOU de
27/04/2016,
seção 1, p. 92

PPLAN
C/c
Reitoria

Memorando
Eletrônico nº
68/2016, de
27/04/2016

Portaria n° 784, de 28 “ Institui o Programa de Fomento à Integridade Pública
de abril de 2016 , da da Controladoria-Geral da União, para a administração
Controladoria Geral da pública, autárquica e fundacional do Poder Executivo
União.
Federal.”
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=29/04/2016&jornal=1&pagina=3&totalArquivos=25
6

OU de
29/04/2016,
seção 1, p. 03

Reitoria
C/c
Assessoria
Especial de
Implantação do
Sistema Integrado
de Gestão

Memorando
Eletrônico nº
69/2016,
de
29/04/2016

Portaria
Normativa
n°007, de 28 de abril de
2016, do Gabinete do
Ministro, do Ministério
da Educação.

“ Institui o Cadastro Nacional de Concluintes dos cursos
de graduação - CNC
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=29/04/2016&jornal=1&pagina=11&totalArquivos=2
56

DOU de
29/04/2016,
seção 1, p.11

PROEN

Memorando
Eletrônico nº
70/2016, de
29/04/2016

Portaria n° 51, de 29 de
abril de 2016, da
Secretaria do Orçamento
Federal do Ministério do
Planejamento,
Orçamento e Gestão .
Decreto n° 8.737, de 03
de maio de 2016.

“Remanejar os limites constantes do Anexo I do Decreto
no 8.670, de 12 de fevereiro de 2016, na forma dos
Anexos I e II desta Portaria.”
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=03/05/2016&jornal=1&pagina=63&totalArquivos=84

DOU de
03/05/2016,
seção 1, p. 63

PPLAN
C/c
Reitoria

Memorando
Eletrônico nº
71/2016, de
03/05/2016

“Institui o Programa de Prorrogação da Licença
Paternidade para os servidores regidos pela Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990.”
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=04/05/2016&jornal=1&pagina=6&totalArquivos=184

DOU de
04/05/2016,
seção 1, p. 6

DIPES
C/c
PROGP

Memorando
Eletrônico nº
73/2016, de
04/05/2016

Portaria n°46, de 11 de
abril de 2016 ,
da
Coordenação
de
Aperfeiçoamento
de
Pessoal
de
Nível
Superior.
Portaria n° 124, de 26
de abril de 2016, do
Ministério
do
Planejamento,
Orçamento e Gestão.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=27/04/2016&jornal=1&pagina=63&totalArquivos=1
48
Portaria n° 47, de 26 de “ tendo em vista o disposto no art. 7o, caput, inciso II, e §
abril de 2016,
da 1o, do Decreto no 8.670, de 12 de fevereiro de 2016, e a
Secretaria de Orçamento delegação de competência de que trata o art. 1o, inciso I,
Federal.
da Portaria MP no 82, de 11 de março de 2016, resolve:
Art. 1º Remanejar os limites constantes do Anexo I do
Decreto no 8.670, de 12 de fevereiro de 2016, na forma
dos Anexos I e II desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=27/04/2016&jornal=1&pagina=92&totalArquivos=1
48
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Portaria n° 332, de 03 “Disciplina
as
atividades
de
promoção,
de maio de 2016,
acompanhamento, avaliação e fiscalização dos contratos
do
Ministério
da de gestão celebrados com organizações sociais.”
Educação.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=04/05/2016&jornal=1&pagina=21&totalArquivos=18
4

DOU de
04/05/2016,
seção 1,
páginas 21 e 24

PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
74/2016, de
04/05/2016

Decreto de 04 de maio “Nomear SÉRGIO AUGUSTO ARAÚJO DA GAMA
de 2016
CERQUEIRA, Professor da Universidade Federal de São
João del-Rei, para exercer o cargo de Reitor da referida
Universidade, com mandato de quatro anos”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=2&pagina=1&data=05/05/2016

DOU de
05/05/2016,
seção 2, p. 1

GABIN

Memorando
Eletrônico nº
75/2016, de
05/05/2016

Portaria n° 156, de 06 “Instituir o Boletim de Despesas de Custeio
de maio de 2016, do Administrativo com o objetivo de promover transparência
Ministério
do e ampla divulgação à composição das despesas
Planejamento,
administrativas necessárias ao funcionamento da
Orçamento e Gestão
Administração Pública Federal.”
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=09/05/2016&jornal=1&pagina=132&totalArquivos=2
16

DOU de
09/05/2016,
seção 1, p. 132

PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
77/2016, de
09/05/2016

Portaria
Normativa° “Dispõe sobre procedimentos de alteração no número de U de 09/05/2016,
10, de 06 de maio de vagas de cursos de graduação, ofertados por Instituições
seção 1,
2016, do Ministério da de Ensino Superior – IES integrantes do Sistema Federal páginas 23 a 25
Educação.
de Ensino, por meio de aditamento de atos autorizativos.”
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=09/05/2016&jornal=1&pagina=23&totalArquivos=21
6

PROEN

Memorando
Eletrônico nº
78/2016, de
09/05/2016

Portaria n° 373, de 06 “Institui o Programa Vozes do Futuro nas Universidades
de maio de 2016,
Federais e Institutos Federais.”
do
Ministério
da http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
Educação.
ata=09/05/2016&jornal=1&pagina=25&totalArquivos=21
6

DOU de
09/05/2016,
seção 1, p. 25

PROEN

Memorando
Eletrônico nº
79/2016, de
09/05/2016

Orientação Normativa “Dispõe sobre a participação de agentes públicos
Conjunta° 1, de 06 de federais em eventos e atividades custeados por terceiros.”
maio de 2016, do http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
Ministro
da ata=09/05/2016&jornal=1&pagina=5&totalArquivos=216
Controladoria-Geral da
União e do Presidente da
Comissão
de
Ética
Pública

DOU de
09/05/2016,
seção 1, p. 5

GABIN

Memorando
Eletrônico nº
80/2016, de
09/05/2016

Decreto n° 8.754, de 10 “Altera o Decreto n° 5.773, de 9 de maio de 2006, que
de maio de 2016
dispõe sobre o exercício das funções de regulação,
supervisão e avaliação de instituições de educação
superior e cursos superiores de graduação e sequenciais
no sistema federal de ensino.”
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=11/05/2016&jornal=1&pagina=4&totalArquivos=184

DOU de
11/05/2016,
seção 1,
páginas 4 e 5

PROEN
C/c
SERLE

Memorando
Eletrônico nº
81/2016,
de
11/05/2016

Decreto n° 8.755, de 10 “Altera o Decreto nº 7.689, de 2 de março de 2012, que
de maio de 2016.
estabelece, no âmbito do Poder Executivo federal, limites
e instâncias de governança para a contratação de bens e
serviços e para a realização de gastos com diárias e
passagens.”
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=11/05/2016&jornal=1&pagina=5&totalArquivos=184

DOU de
11/05/2016,
seção 1,
páginas 5 e 6

PROAD
C/c
DIMAP

Memorando
Eletrônico nº
82/2016, de
11/05/2016
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Decreto n° 8.759, de 10 “Regulamenta a Lei nº 13.249, de 13 de janeiro de 2016,
de maio de 2016.
que institui o Plano Plurianual da União para o período de
2016 a 2019.”
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=11/05/2016&jornal=1&pagina=8&totalArquivos=184

DOU de
11/05/2016,
seção 1, p. 8

PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
83/2016, de
11/05/2016

Portaria Normativa n° “Altera a Portaria Normativa MEC no 10, de 6 de maio
11, de 10 de maio de de 2016, que dispõe sobre procedimentos de alteração no
2016, do Ministério da número de vagas de cursos de graduação, ofertados por
Educação.
Instituições de Ensino Superior – IES integrantes do
Sistema Federal de Ensino, por meio de aditamento de
atos autorizativos.”
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=11/05/2016&jornal=1&pagina=30&totalArquivos=18
4

DOU de
11/05/2016,
seção 1, p. 30

PROEN
C/c
SERLE

Memorando
Eletrônico nº
84/2016, de
11/05/2016

Portaria n° 386, de 10 “Aprova, em extrato, indicadores do Instrumento de
de maio de 2016, do Avaliação de Cursos de Graduação nos graus de
Ministério da Educação. tecnologia, de licenciatura e de bacharelado para as
modalidades presencial e a distância, do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior – Sinaes.”
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=11/05/2016&jornal=1&pagina=37&totalArquivos=1
84

DOU de
11/05/2016,
seção 1,
páginas 37 e 38

PROEN
C/c
SERLE

Memorando
Eletrônico nº
85/2016, de
11/05/2016

Portaria n° 388, de 10 “Aprova o Regimento Interno da Comissão Técnica de
de maio de 2016,
Acompanhamento da Avaliação – CTAA.”
do
Ministério
da http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
Educação.
data=11/05/2016&jornal=1&pagina=38&totalArquivos=1
84

DOU de
11/05/2016,
seção 1,
páginas 38 a 40

PROEN
C/c
SERLE

Memorando
Eletrônico nº
86/2016, de
11/05/2016

Portaria n° 161, de 10 “Dispõe sobre a constituição da rede do Sistema de
de maio de 2016,
Gestão de Convênios e Contratos de Repasse –
do
Ministério
de RedeSiconv.”
Planejamento,
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
Orçamento e Gestão.
data=11/05/2016&jornal=1&pagina=141&totalArquivos=
184

DOU de
11/05/2016,
seção 1, p. 141

PPLAN
C/c
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
87/2016, de
11/05/2016

“Estabelece procedimentos para a operacionalização do
pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e
serviços comuns, no âmbito dos órgãos e entidades
integrantes do Sistema de Serviços Gerais SISG, bem
como os órgãos e entidades que firmaram Termo de
Adesão para utilizar o Sistema Integrado de
Administração de Serviços Gerais – SIASG.”
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=11/05/2016&jornal=1&pagina=141&totalArquivos=
184

DOU de
11/05/2016,
seção1,p.141

PROAD
C/c
DIMAP

Memorando
Eletrônico nº
88/2016, de
11/05/2016

Retificação da Portaria Que institui o Cadastro Nacional de Concluintes dos
Normativa MEC n° 7, cursos de graduação – CNC.
de 28 de abril de 2016. http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=11/05/2016&jornal=1&pagina=42&totalArquivos=1
84

DOU de
29/04/2016,
seção 1,p.11

PROEN
C/c
DICON
SERDI

Memorando
Eletrônico nº
89/2016, de
11/05/2016

Orientação Normativa
n° 1, de 10 de maio de
2016, do Ministério de
Planejamento,
Orçamento e Gestão.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=29/04/2016&jornal=1&pagina=11&totalArquivos=2
56 (Portaria Normativa MEC n° 7, de 28/04/2016)
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“Dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e
governança no âmbito do Poder Executivo federal.”
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=11/05/2016&jornal=1&pagina=14&totalArquivos=18
4

DOU de
11/05/2016,
seção 1,
páginas 14 a 17

Reitoria

Memorando
Eletrônico nº
90/2016, de
11/05/2016

“Regulamenta a adesão das instituições públicas e
gratuitas de educação superior ao processo seletivo do
Sistema de Seleção Unificada para ocupação de vagas
remanescentes em cursos de graduação – Sisu VR no
segundo semestre de 2016.”
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=12/05/2016&jornal=1&pagina=47&totalArquivos=2
48

DOU de
12/05/2016,
seção 1, p.47

PROEN
C/c
COPEVE

Memorando
Eletrônico nº
91/2016, de
12/05/2016

Portaria Normativa n° “Dispõe sobre a indução de Ações Afirmativas na Pós13, de 11 de maio de Graduação, e dá outras providências.”
2016, do Ministério da http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
Educação.
data=12/05/2016&jornal=1&pagina=47&totalArquivos=2
48

DOU de
12/05/2016,
seção 1, p.47

PROPE
C/c
SEPOS

Memorando
Eletrônico nº
92/2016,
de
12/05/2016

PROEN
C/c
Depto de
Medicina e
Diretoria Campus
Centro- Oeste
Dona Lindu

Memorando
Eletrônico nº
93/2016, de
13/05/2016

Instrução
Normativa
Conjunta n° 1, de 10 de
maio de 2016, do
Ministério
do
Planejamento Orçamento
e Gestão
e da
Controladoria Geral da
União.
Portaria Normativa n°
12, de 11 de maio de
2016, do Ministério da
Educação.

Portaria n° 219, de 11
de maio de 2016, da
Secretaria de Gestão do
Trabalho e da Educação
na Saúde do Ministério
da Saúde.

“Divulga a lista das instituições públicas ou privadas
DOU de
sem fins lucrativos que possuam Programa de Residência
12/05/2016,
em Medicina de Família e Comunidades interessadas em
seção 1,
aderir ao Programa de Valorização do Profissional da páginas 139 e 140
Atenção Básica, nos termos da Portaria Interministerial n°
2.087 MS/MEC, de 1º de setembro de 2011, e do Edital
SGTES/MS nº 10, de 26 de abril de 2016.”
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=13/05/2016&jornal=1&pagina=139&totalArquivos=
304
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspj
ornal=1&pagina=140&data=13/05/2016(UFSJ)

Portaria Normativa n°
13, de 05 de maio de
2016, da Secretaria de
Educação Superior do
Ministério da Educação e
Cultura.

“Ficam autorizados os Coordenadores Gerais IsF dos
NucLis a transpor todos e quaisquer dados relativos aos
registros dos alunos, constantes dos Diários de Classe,
para o Sistema IsFGestão.”
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=17/05/2016&jornal=1&pagina=10&totalArquivos=1
12

DOU de
17/05/2016,
seção 1,
páginas 10 e 11

ASSIN

Memorando
Eletrônico
nº 95/2016, de
17/05/2016

Portaria n° 241, de 23
de maio de 2016, da
Secretaria de Gestão do
Trabalho e da Educação
na Saúde do Ministério
da Educação.

“Divulga o resultado da seleção de instituições
interessadas em aderir ao Programa de Valorização do
Profissional da Atenção Básica, nos termos da Portaria
Interministerial n° 2.087 MS/MEC, de 1º de setembro de
2011, e do Edital SGTES/MS nº 10, de 26 de abril de
2016”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=24/05/2016&jornal=1&pagina=49&totalArquivos=8
0

DOU de
24/05/2016,
seção 1, p.49

PROEN
C/c
Campus CentroOeste Dona Lindu
Reitoria

Memorando
Eletrônico nº
97/2016, de
24/05/2016

Portaria n° 73, de 20 de
maio de 2016, da
Coordenação
de
Aperfeiçoamento
de
Pessoal
de
Nível
Superior (CAPES) do
Ministério da Educação.

“Aprovar o Regulamento Geral dos Programas
Capes/IIASA, na forma do anexo desta Portaria,
disponível
no
sítio
da
Capes:
http://www.capes.gov.br/legislacao/53-conteudoestatico/servicos/2340 portarias”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=25/05/2016&jornal=1&pagina=10&totalArquivos=8
4

DOU de
24/05/2016,
seção 1,
páginas 10 a 14

PROPE
C/c
SEPOS

Memorando
Eletrônico nº
98/2016, de
25/05/2016
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Portaria n° 61, de 20 de
maio de 2016, da
Secretaria de Orçamento
Federal do Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento
e
Gestão
Portaria nº 81, de
03/06/2016,
da
Coordenação
de
Aperfeiçoamento
de
Pessoal
de
Nível
Superior - MEC

“Dispõe sobre a classificação orçamentária por natureza
de receita para aplicação no âmbito da União”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=25/05/2016&jornal=1&pagina=49&totalArquivos=8
4

DOU de
24/05/2016,
seção 1, p.49

PPLAN
C/c
SETOR

Memorando
Eletrônico nº
99/2016, de
25/05/2016

“define as categorias de docentes que compõem os
programas de Pós-graduação (PPG's), Strictu Sensu.”
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=06/06/2016&jornal=1&pagina=14&totalArquivos=7
6

OU de
06/06/2016,
Seção 1, p. 14

PROPE

Memorando
Eletrônico nº
101/2016, de
07/06/2016

Orientação Normativa
nº 2, de 06/06/2016, da
Secretaria de Gestão do
Ministério
de
Planejamento,
Desenvolvimento
e
Gestão
Portaria
98,
de
09/06/2016, Secretaria
de Gestão de Pessoas e
Relações do Trabalho no
Serviço Público - MPDG

“resolve expedir a presente orientação normativa nos
seguintes temas:
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=08/06/2016&jornal=1&pagina=61&totalArquivos=1
40

DOU de
08/06/2016,
Seção 1, p. 61

DIMAP
C/c
SECOL

Memorando
Eletrônico nº
102/2016, de
08/06/2016

Altera a Portaria nº 35, de 1º de março de 2016, que
estabelece orientações aos órgãos e entidades integrantes
do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal SIPEC quanto aos requisitos e procedimentos a serem
observados para a concessão de licença para tratar de
interesses particulares, de que trata o art. 91 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, e dá outras
providências.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=10/06/2016&jornal=1&pagina=105&totalArquivos=
248

DOU de
09/06/2016
Seção 1,p. 105

DIPES
C/c
PROGP

Memorando
Eletrônico nº
103/2016, de
10/06/2016

Portarias do Instituto
Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira
do
Ministério da Educação

Referente ao Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes (Enade) de diversos cursos de graduação.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=09/06/2016&jornal=1&pagina=9&totalArquivos=128

DOU de
09/06/2016,
Seção 1,
páginas 9 a 17

PROEN

Memorando
Eletrônico nº
104/2016, de
10/06/2016

Portaria n° 84, de 14 de
junho de 2016, da
Coordenação
de
Aperfeiçoamento
de
Pessoal
de
Nível
Superior

“Revoga a Portaria nº 46, de 11 de abril de 2016,
publicada no DOU de 15/04/2016, seção 1, pág. 16 que
aprova o Regulamento do Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência PIBID.”
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=15/06/2016&jornal=1&pagina=19&totalArquivos=8
8

DOU de
15/06/2016,
seção 1, p.19

PROPE

Memorando
Eletrônico nº
106/2016, de
15/06/2016

Portaria n° 73, de 17 de
junho de 2016, da
Secretaria do Orçamento
Federal do Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento
e
Gestão
Portaria n° 87, de 20 de
junho de 2016 , da
Coordenação
de
Aperfeiçoamento
de
Pessoal
de
Nível
Superior

“Remanejar os limites constantes do Anexo I do Decreto
no 8.670, de 12 de fevereiro de 2016, na forma dos
Anexos I e II desta Portaria.”
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=21/06/2016&jornal=1&pagina=45&totalArquivos=96

DOU de
21/06/2016,
seção 1,p. 45

PPLAN
C/c
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
109/2016, de
21/06/2016

“Aprovar o Regulamento para Bolsas no Exterior,
constante como anexo desta Portaria”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=21/06/2016&jornal=1&pagina=19&totalArquivos=96

DOU de
21/06/2016,
seção 1,
página 19

PROPE

Memorando
Eletrônico nº
110/2016, de
21/06/2016
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Resolução n° 3, de 22
de junho de 2016, da
Câmara de Educação
Superior do Conselho
Nacional de Educação /
Ministério da Educação

“Dispõe sobre normas referentes à revalidação de
diplomas de cursos de graduação e ao reconhecimento de
diplomas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e
doutorado), expedidos por estabelecimentos estrangeiros
de ensino superior”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=23/06/2016&jornal=1&pagina=9&totalArquivos=56

DOU de
23/06/2016,
seção 1,
páginas 9 a 10

PROEN
C/c
SERDI

Memorando
Eletrônico nº
113/2016, de
23/06/2016

Portaria n° 211, de 22
de junho de 2016, da
Secretaria de Regulação
e
Supervisão
da
Educação Superior do
Ministério da Educação

“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.jspd
ata=23/06/2016&jornal=1&pagina=13&totalArquivos=56
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=23/06/2016&jornal=1&pagina=14&totalArquivos=56
(GEOGRAFIA)

DOU de
23/06/2016,
seção 1,
páginas 13 e 14

PROEN
C/c
SERLE

Memorando
Eletrônico nº
114/2016, de
23/06/2016

Portaria Normativa n° “Revoga as Portarias Normativas n° 7 e n° 8, ambas de 28
15, de 22 de junho de de abril de 2016, e publicadas no Diário Oficial da União
2016, do Ministério da do dia 29 subsequente, que, respectivamente, institui o
Educação
Cadastro Nacional de Concluintes dos cursos de
graduação – CNC, e cria indicadores de qualidade para a
Educação Superior e institui Grupo de Trabalho para
elaboração e definição de metodologia para sua
implementação”.

DOU de
24/06/2016,
seção 1,p. 92

PROEN
C/c
SERLE

Memorando
Eletrônico nº
115/2016, de
24/06/2016

“Estabelece orientações sobre a aceitação de estagiários
no âmbito da Administração Pública federal direta,
autárquica e fundacional”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=28/06/2016&jornal=1&pagina=44&totalArquivos=56

DOU de
28/06/2016,
seção 1,
página 44 e 45

PROGP
C/c
PROEN
DIDEP
Setor de Estágios

Memorando
Eletrônico nº
116/2016, de
28/06/2016

Aprova o novo Regulamento do Prêmio Capes de Tese.

DOU de
29/06/2016,
seção 1,
página 6

PROPE

Memorando
Eletrônico nº
118/2016, de
29/06/2016

PROGP

Memorando
Eletrônico nº
122/2016, de
1º/07/2016

NEAD
C/c
Reitoria

Memorando
Eletrônico nº
130/2016, de
15/07/2016

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspdata=24
/06/2016&jornal=1&pagina=92&totalArquivos=208

Orientação Normativa
n° 02, de 24 de junho de
2016, da Secretaria de
Gestão de Pessoas e
Relações do Trabalho no
Serviço
Público
do
Ministério
do
Planejamento,
Desenvolvimento
e
Gestão
Portaria n° 94, de 28 de
junho de 2016 , da
Coordenação
de
Aperfeiçoamento
de
Pessoal
de
Nível
Superior/Capes
do
Ministério da Educação

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=29/06/2016&jornal=1&pagina=6&totalArquivos=76

Portaria n° 560, de 30 Ficam remanejadas, entre as Instituições Federais de
DOU de
de junho de 2016 – do Ensino Superior – IFES, as Funções de Coordenação de 1°/07/2016, seção
Ministério da Educação
Curso – FCC, constantes do Anexo I”.
1, página 27
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=01/07/2016&jornal=1&pagina=27&totalArquivos=26
4
Portaria n° 106, de 14
de julho de 2016, da
Coordenação
de
Aperfeiçoamento
de
Pessoal
de
Nível
Superior (CAPES)

Institui o Portal eduCAPES, portal de objetos
educacionais abertos com acesso livre, público e gratuito
do Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB e
parceiros”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=15/07/2016&jornal=1&pagina=14&totalArquivos=16
8

DOU de
15/07/2016,
seção 1,
página 14

29

Termo de Execução
Descentralizada firmad
o entre a Coordenação de
Aperfeiçoamento
de
Pessoal
de
Nível
Superior (CAPES)

Cooperação para a execução do Programa de Apoio
à Pós-Graduação – PROAP, com vigência de
22/07/2016 a 24/06/2017
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp
data=22/07/2016&jornal=3&pagina=13&totalArquivos=1
56

DOU de
22/07/2016,
seção 3,
página 13

PROPE

Memorando
Eletrônico nº
132/2016, de
22/07/2016

Portaria
n°
120,
de 22 de julho de 2016,
da
Coordenação
de
Aperfeiçoamento
de
Pessoal
de
Nível
Superior (CAPES)

Altera a Portaria nº 84 de 14 de junho de 2016, publicada
no DOU de 15 de junho de 2016, seção 1, pág. 19, que
passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1º Revogar
a Portaria nº 46, de 11 de abril de 2016, publicada no
DOU de 15 de abril de 2016, seção 1, págs. 16, que
Aprova o Regulamento do Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência-PIBID
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=25/07/2016&jornal=1&pagina=392&totalArquivos=4
76

DOU de
25/07/2016,
seção 1,
página 39

PROEN

Memorando
Eletrônico nº
134/2016, de
25/07/2016

Portaria n° 1.526, de Fica subdelegada ao dirigente máximo das unidades
27 de julho de 2016, do vinculadas ao Ministério da Educação – MEC a
Ministério da Educação
competência para autorização de que trata o § 2º do art. 2º
da Portaria MP no 67, de 1º de março de 2016, respeitado,
em todo o caso, o limite anual fixado para cada uma das
unidades orçamentárias e administrativas e entidades
supervisionadas no âmbito deste Ministério
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=28/07/2016&jornal=1&pagina=16&totalArquivos=1
04

DOU de
28/07/2016,
seção 1,
página 16

PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
136/2016, de
28/07/2016

Orientação
Normativa n° 03, de 02
de agosto de 2016, da
Secretaria de Gestão de
Pessoas e Relações de
Trabalho no Serviço
Público do Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento
e
Gestão
Portaria
n° 483, de 08 de setemb
ro de 2016, do Instituto
Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais
Anísio
Teixeira
do
Ministério
da
Educação - INEP
Portaria n° 94, de 08 de
setembro de 2016, da
Secretaria do Orçamento
Federal do Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento
e
Gestão

Dispõe sobre regras de aferição da veracidade da
autodeclaração prestada por candidatos negros para fins
do disposto na Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=02/08/2016&jornal=1&pagina=54&totalArquivos=56

DOU de
02/08/2016,
seção 1,
página 54

PROGP

Memorando
Eletrônico nº
138/2016, de
02/08/2016

A Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de
Medicina (Anasem), no ano de 2016, será aplicada aos
estudantes do segundo ano do curso de graduação em
Medicina como primeira etapa da avaliação progressiva
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=09/09/2016&jornal=1&pagina=17&totalArquivos=2
16

DOU de
09/09/2016,
seção 1,
página 17

PROEN
SERLE
Coordenação de
Curso de
Graduação em
Medicina (CCO e
CDB)

Memorando
Eletrônico nº
145/2016, de
09/09/2016

Altera a Portaria SOF no 12, de 3 de fevereiro de 2016,
que estabelece procedimentos e prazos para solicitação de
alterações orçamentárias, no exercício de 2016, e dá
outras providências
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=09/09/2016&jornal=1&pagina=41&totalArquivos=2
16

DOU de
09/09/2016,
seção 1,
página 41

PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
146/2016, de
09/09/2016

Portaria n° 132, de 18
de agosto de 2016,
da
Coordenação
de
Aperfeiçoamento
de
Pessoal
de
Nível
Superior - CAPES

Estabelece o Auxílio Diário para viagens no País e no
exterior aos beneficiários dos Programas da Capes e seus
convidados
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=05/09/2016&jornal=1&pagina=18&totalArquivos=1
24

DOU de
05/09/2016,
seção 1,
página 18

PROPE

Memorando
Eletrônico nº
147/2016, de
12/09/2016

30

Os órgãos e as unidades orçamentárias – UO vinculadas
ao Ministério da Educação poderão empenhar/reforçar
dotações orçamentárias, observados os seguintes prazos
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=06/09/2016&jornal=1&pagina=15&totalArquivos=7
2

DOU de
06/09/2016,
seção 1,
página 15

GABIN
C/c: PROAD
PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
148/2016, de
12/09/2016

Decreto n° 8.847, de 6 de Altera o Anexo ao Decreto nº 8.808, de 15 de julho de
setembro de 2016
2016, que estabelece regras especiais para concessão de
diárias para servidores e militares em decorrência dos
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=06/09/2016&jornal=1000&pagina=1&totalArquivos
=2

DOU de
06/09/2016,
seção 1,
edição extra

SEDIP

Memorando
Eletrônico nº
149/2016, de
12/09/2016

Portaria
n°
1.008, Aprova o Regimento Interno da Comissão Técnica de
de 2 de setembro de Acompanhamento da Avaliação (CTAA) dos processos de
2016 do Ministério da avaliação institucional externa e de avaliação dos cursos
Educação
de graduação das Instituições da Educação Superior do
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(Sinaes), e dá outras providências
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=06/09/2016&jornal=1&pagina=13&totalArquivos=72

DOU de
06/09/2016,
seção 1,
página 13

PROEN

Memorando
Eletrônico nº
150/2016, de
12/09/2016

Portaria n° 230, de 12 Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
de agosto de 2016 do União, em favor de diversos órgãos dos Poderes
Ministério
do Judiciário e Executivo, do Conselho Nacional do
Planejamento,
Ministério Público e de Transferências a Estados, Distrito
Desenvolvimento
e Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de R$
Gestão
1.100.842.056,00, para reforço de dotações constantes da
Lei Orçamentária vigente
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=15/08/2016&jornal=1&pagina=51&totalArquivos=16
8

DOU de
15/08/2016,
seção 1,
página 51 e 78

PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
151/2016, de
12/09/2016

DOU de
19/08/2016,
seção 1,
página 192

PROGP
C/c: DIPES
DIDEP

Memorando
Eletrônico nº
152/2016, de
12/09/2016

DOU de
25/08/2016,
seção 1,
página 68

PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
153/2016, de
13/09/2016

Portaria
n°
5,
de 2 de setembro de
2016, da Subsecretaria
de
Planejamento
e
Orçamento do Ministério
da Educação

Portaria n° 123, de
17 de agosto de 2016 da
Secretaria de Gestão de
Pessoas e Relações do
Trabalho no Serviço
Público do Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento
e
Gestão
Portaria Interministeri
al n° 244, de 24 de
agosto de 2016 dos
Ministérios
do
Planejamento,
Desenvolvimento
e
Gestão; da Fazenda; da
Transparência,
Fiscalização e Controle;
e, da Presidência da
República

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=15/08/2016&jornal=1&pagina=78&totalArquivos=16
8 (UFSJ)
Divulga o valor do menor e maior vencimento básico da
Administração Pública federal, para efeito de pagamento
de auxílio-natalidade, de que trata o art. 196 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, e para efeitos de
pagamento da gratificação por encargo de curso ou
concurso, de que trata o art. 76-A da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=19/08/2016&jornal=1&pagina=192&totalArquivos=2
56
A Portaria Interministerial nº 193, de 30 de junho de
2016, passa a vigorar com a seguinte redação (…)
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspd
ata=25/08/2016&jornal=1&pagina=68&totalArquivos=76
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Portaria n° 982, de 25 Institui a Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de
de setembro de 2016, do Medicina – ANASEM
Ministério da Educação
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=26/08/2016&jornal=1&pagina=16&totalArquivos=2
96

DOU de
26/09/2016,
seção 1,
página 16

PROEN
SERLE
Coordenação do
Curso de
Graduação em
Medicina(CCO e
CDB)
PROAD
PROGP
DIPES
DIDEP

Memorando
Eletrônico nº
154/2016, de
13/09/2016

Portaria
n°
1.384,
de 09 de setembro de
2016, da Secretaria da
Receita Federal do Brasil
do Ministério da Fazenda

Disciplina a disponibilização, pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, de dados não protegidos por sigilo
fiscal a órgãos e entidades da Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=14/09/2016&jornal=1&pagina=17&totalArquivos=8
4

DOU de
14/09/2016,
seção 1,
página 17 e 18

Portaria n° 40, de 14 de
setembro de 2016, da
Secretaria de Tecnologia
da
Informação
do
Ministério
do
Planejamento,
Desenvolvimento
e
Gestão

Institui o Plano de Contratações de Soluções de
Tecnologia da Informação e Comunicações como
ferramenta de planejamento a ser consolidada pelos
órgãos integrantes do Sistema de Administração dos
Recursos de Tecnologia da Informação do Poder
Executivo federal – SISP
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=16/09/2016&jornal=1&pagina=61&totalArquivos=2
56

DOU de
16/09/2016,
seção 1,
página 61 e 62

NTINF
PPLAN
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
158/2016, de
16/09/2016

Portaria n° 141, de 14
de
setembro
de
2016, da Coordenação de
Aperfeiçoamento
de
Pessoal
de
Nível
Superior
–
CAPES/Ministério
da
Educação
Portaria n° 141, de 14
de setembro de 2016, da
Coordenação
de
Aperfeiçoamento
de
Pessoal
de
Nível
Superior – CAPES/
Ministério da Educação

Define e disciplina as formas de colaboração e os
procedimentos de escolha dos consultores científicos para
fins do assessoramento previsto no artigo 3º do Estatuto
da CAPES
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=15/09/2016&jornal=1000&pagina=3&totalArquivos
=104

DOU de
16/09/2016,
seção extra,
páginas 3 e 4

PROPE

Memorando
Eletrônico nº
159/2016, de
16/09/2016

PROPE

Memorando
Eletrônico nº
165/2016, de
21/09/2016

PROGP
DIPES
DIDEP

Memorando
Eletrônico nº
167/2016, de
26/09/2016

PPLAN
DPLAG
DIFIN

Memorando
Eletrônico nº
168/2016, de
27/09/2016

Define e disciplina as formas de colaboração e os
DOU de
procedimentos de escolha dos consultores científicos para
16/09/2016,
fins do assessoramento previsto no artigo 3º do Estatuto
seção extra,
da CAPES
páginas 3 e 4
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp? Republicada por
data=20/09/2016&jornal=1&pagina=14&totalArquivos=1 ter saído no DOU
52
de 15-9-2016,
seção 1, págs. 3 e
4, com incorreção
no original
Dá nova redação ao art. 2º da Orientação Normativa
DOU de
SRH/MP nº 04, de 08 de abril de 2011
26/09/2016,
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
seção 1,
data=26/09/2016&jornal=1&pagina=108&totalArquivos=
página 108
132

Orientação
Normativa
n°
4,
de 21 de setembro de
2016, da Secretaria de
Gestão de Pessoas e
Relações do Trabalho no
Serviço
Público
do
Ministério
do
Planejamento,
Desenvolvimento
e
Gestão
Decreto n° 8.859, de Altera o Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016,
26 de setembro de 2016 que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira
e estabelece o cronograma mensal de desembolso do
Poder Executivo para o exercício de 2016
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=27/09/2016&jornal=1&pagina=3&totalArquivos=46
8

DOU de
27/09/2016,
seção 1,
página 3

Memorando
Eletrônico nº
156/2016, de
14/09/2016
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Portaria Nº 105, de 28
de setembro de 2016 –
Ministério
do
Planejamento,
Desenvolvimento
e
Gestão

Estabelece procedimentos e prazo para o envio à
Secretaria de Orçamento Federal de informações sobre
dotações orçamentárias contingenciadas, bloqueadas no
Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal – SIAFI
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=29/09/2016&jornal=1&pagina=716&totalArquivos=
768

DOU de
29/09/2016,
seção 1,
página 716

PPLAN
C/c
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
170/2016, de
29/09/2016

Portaria Nº 290, de 29
de setembro de 2016 –
Ministério
do
Planejamento,
Desenvolvimento
e
Gestão

Disciplina a implantação, a promoção e o
acompanhamento de Redes de Conhecimento relevantes
ao aprimoramento da governança digital na administração
pública federal direta, autárquica e fundacional
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=30/09/2016&jornal=1&pagina=131&totalArquivos=
200

DOU de
30/09/2016,
seção 1,
página 131

GABIN
C/c
NTInf

Memorando
Eletrônico nº
171/2016, de
30/09/2016

Portaria nº 46, de 28 de
setembro de 2016 Secretaria de Tecnologia
da Informação

Dispõe sobre a disponibilização de Software Público
Brasileiro e dá outras providências
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=04/10/2016&jornal=1&pagina=52&totalArquivos=2
48.

DOU de
04/10/2016,
seção 1,
página 52

NTInf

Memorando
Eletrônico nº
174/2016, de
04/10/2016

Decreto nº 8.872, de 10 Dispõe sobre a vinculação das entidades da administração
de outubro de 2016 - pública federal indireta
Presidência da República http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=11/10/2016&jornal=1&pagina=3&totalArquivos=21
2

DOU de
11/10/2016,
seção 1,
página 3

GABIN

Memorando
Eletrônico nº
176/2016, de
11/10/2016

Portaria nº 1.134, de 10 Revoga a Portaria MEC nº 4.059, de 10 de dezembro de
de outubro de 2016 – 2004, e estabelece nova redação para o tema
Ministério da Educação
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=11/10/2016&jornal=1&pagina=21&totalArquivos=2
12.

DOU de
11/10/2016,
seção 1,
página 21

GABIN
C/c
PROEN

Memorando
Eletrônico nº
177/2016, de
11/10/2016

Portaria Normativa nº
6, de 11 de outubro de
2016, da Secretaria de
Gestão de Pessoas e
Relações do Trabalho no
Serviço
Público
do
Ministério
do
Planejamento,
Desenvolvimento
e
Gestão
Portaria Normativa nº
20, de 13 de outubro de
2016 – Ministério da
Educação

Dispõe sobre os procedimentos para o cadastramento,
controle e acompanhamento das ações judiciais relativas
ao pessoal civil do Poder Executivo federal propostas
contra a União, autarquias e fundações públicas federais,
e para o cumprimento das respectivas decisões
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=13/10/2016&jornal=1&pagina=58&totalArquivos=8
4

DOU de
13/10/2016,
seção 1,
página 58

DIPES
C/c
PROGP

Memorando
Eletrônico nº
178/2016, de
13/10/2016

Dispõe sobre o procedimento de redução de vagas de
cursos de graduação, ofertados por Instituições de Ensino
Superior - IES integrantes do Sistema Federal de Ensino,
e altera a Portaria Normativa no 10, de 6 de maio de 2016
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=14/10/2016&jornal=1&pagina=12&totalArquivos=2
32

DOU de
14/10/2016,
seção 1,
página 12

PROEN

Memorando
Eletrônico nº
179/2016, de
14/10/2016

Portaria nº 176, de 17
de outubro de 2016 Coordenação
de
Aperfeiçoamento
de
Pessoal
de
Nível
Superior (CAPES)

Dispõe sobre a instituição do instituto da Novação no
âmbito dos programas geridos pela Diretoria de Relações
Internacionais da CAPES
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=19/10/2016&jornal=1&pagina=20&totalArquivos=7
6

DOU de
19/10/2016,
seção 1,
página 20

PROPE

Memorando
Eletrônico nº
180/2016, de
19/10/2016

33

Regulamenta as diretrizes para concessão e pagamento de
bolsas aos participantes da preparação e execução dos
cursos e programas de formação superior, inicial e
continuada no âmbito do Sistema Universidade Aberta do
Brasil (UAB)
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=24/10/2016&jornal=1&pagina=17&totalArquivos=1
76

DOU de
24/10/2016,
seção 1,
página 17

NEAD

Memorando
Eletrônico nº
182/2016, de
24/10/2016

21 Remaneja os limites constantes do Anexo I do Decreto no
do 8.670, de 12 de fevereiro de 2016, na forma dos Anexos I
do e II desta Portaria”
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
e data=24/10/2016&jornal=1&pagina=153&totalArquivos=
176

DOU de
24/10/2016,
seção 1,
página 153

PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
183/2016, de
24/10/2016

Portaria nº 315, de Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
26 de outubro de União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo,
2016, do Ministério do de Encargos Financeiros da União e de Transferências a
Planejamento,
Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito
Desenvolvimento
e suplementar no valor de R$ 13.556.005.522,00, para
Gestão – MP
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=27/10/2016&jornal=1&pagina=75&totalArquivos=3
36

DOU de
27/10/2016,
seção 1,
página 75

PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
185/2016, de
27/10/2016

DOU de
27/10/2016,
seção 1,
página 75

PPLAN
C/C: DPLAG
GABIN

Memorando
Eletrônico nº
186/2016, de
28/10/2016

DOU de
27/10/2016,
seção 1,
página 75

GABIN
C/C: PROAD
DIFIN
PPLAN
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
190/2016, de
01/11/2016

Portaria nº 183, de 21
de outubro de 2016 Coordenação
de
Aperfeiçoamento
de
Pessoal
de
Nível
Superior (CAPES)

Portaria nº 109, de
de outubro de 2016,
Ministério
Planejamento,
Desenvolvimento
Gestão – MP

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=27/10/2016&jornal=1&pagina=92&totalArquivos=3
36(UFSJ)
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=27/10/2016&jornal=1&pagina=123&totalArquivos=
336(UFSJ)
Decisão
Normativa nº 154,
de 19 de outubro de
2016, do Tribunal de
Contas da União (TCU)

Dispõe acerca das unidades cujos dirigentes máximos
devem apresentar relatório de gestão e informações
suplementares referentes à prestação de contas do
exercício de 2016, especificando a forma, os conteúdos e
os prazos de apresentação, nos termos do art. 3 da
Instrução Normativa TCU 63, de 1º de setembro de 2010
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=28/10/2016&jornal=1&pagina=100&totalArquivos=
516
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=28/10/2016&jornal=1&pagina=107&totalArquivos=
516(UFSJ)
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=28/10/2016&jornal=1&pagina=110&totalArquivos=
516(Anexo II – Estrutura Geral de Conteúdos dos
Relatórios de Gestão)

Portaria nº 6 de 31 de
outubro de 2016, do
Ministério da Educação (Datas
limites
para
empenho - programação
financeira)

A Portaria nº 5, de 2 de setembro de 2016, passa a vigorar
com as seguintes alterações (...)
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=01/11/2016&jornal=1&pagina=63&totalArquivos=1
12

34

Portaria nº 7, de 9 de
novembro de 2016, da
Secretaria
Executiva/Subsecretaria
de
Planejamento
e
Orçamento do Ministério
da Educação.

Estabelecer normas e procedimentos para o encerramento
do exercício financeiro de 2016 a serem observados no
âmbito do Ministério da Educação”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=10/11/2016&jornal=1&pagina=13&totalArquivos=5
68

DOU de
10/11/2016,
Seção 1,
páginas 13 e 14

Portaria nº 8, de 11 de
novembro de 2016, da
Secretaria
Executiva/Subsecretaria
de
Planejamento
e
Orçamento do Ministério
da Educação.

Os órgãos e as unidades orçamentárias – UO vinculadas
ao Ministério da Educação poderão empenhar/reforçar
dotações orçamentárias até o dia 25 de novembro de
2016”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=14/11/2016&jornal=1&pagina=45&totalArquivos=2
72

DOU de
14/11/2016,
Seção 1,
páginas 45 e 46.

Portaria nº 343, de 11 Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
de
novembro
de União, em favor do Ministério da Educação, crédito
2016,do Ministério do suplementar no valor de R$ 1.125.547.709,00, para
Planejamento,
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
Desenvolvimento
e vigente”.
Gestão.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=14/11/2016&jornal=1&pagina=148&totalArquivos=
272

GABIN
CC:
PPLAN
DPLAG
PROAD
DIFIN
DIMAP
GABIN
C/C: PROAD
DIFIN
PPLAN
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
193/2016, de
18/11/2016

Memorando
Eletrônico nº
194/2016, de
18/11/2016

DOU de
14/11/2016,
Seção 1,
páginas 148 e
176,

PPLAN
C/C: DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
195/2016, de
18/11/2016

DOU de
17/11/2016,
Seção 1,
página 68

PPLAN
C/C: DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
196/2016, de
18/11/2016

DOU de
17/11/2016,
Seção 1,
páginas 22 a 24

PROEN
C/C: SERLE
Coordenação do
Curso de Ciência
da Computação

Memorando
Eletrônico nº
197/2016, de
18/11/2016

DOU de
21/11/2016,
seção 1,
página 23

PROPE

Memorando
Eletrônico nº
200/2016, de
24/11/2016

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=14/11/2016&jornal=1&pagina=157&totalArquivos=
272(UFSJ)
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=14/11/2016&jornal=1&pagina=170&totalArquivos=
272 (UFSJ)
Portaria nº 118, de 16
de novembro de 2016, ,
do
Ministério
do
Planejamento,
Desenvolvimento
e
Gestão.

Remanejar os limites constantes do Anexo I do Decreto
no 8.670, de 12 de fevereiro de 2016, na forma do Anexo
desta Portaria.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=17/11/2016&jornal=1&pagina=68&totalArquivos=1
48

Resolução nº 5, de 16 Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os
de
novembro
de cursos de graduação na área da Computação, abrangendo
2016, do Ministério da os cursos de bacharelado em Ciência da Computação, em
Educação.
Sistemas de Informação, em Engenharia de Computação,
em Engenharia de Software e de licenciatura em
Computação, e dá outras providências.”
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=17/11/2016&jornal=1&pagina=22&totalArquivos=1
48
Portaria n° 204, de 17
de
novembro
de
2016, da Coordenação de
Aperfeiçoamento
de
Pessoal
de
Nível
Superior -CAPES/MEC.

Dispõe sobre a criação do Programa de Fluxo Contínuo
de Demandas Espontâneas ou Induzidas para seleção de
propostas no âmbito da Capes e aprova o Regulamento do
Programa.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=21/11/2016&jornal=1&pagina=23&totalArquivos=1
32

35

Decreto n° 8.915, de 24 Altera a vigência dos convênios e dos contratos de
de novembro de 2016.
repasse, com execução de objeto iniciada, celebrados
entre os órgãos e as entidades da administração pública
federal com os órgãos e as entidades da administração
pública municipal ”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=25/11/2016&jornal=1&pagina=3&totalArquivos=88

DOU de
25/11/2016,
seção 1,
página 3

PPLAN
C/C: DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
201/2016, de
25/11/2016

Portaria nº 361, de 25 Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
de
novembro
de União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo e
2016, do Ministério do de Transferências a Estados, Distrito Federal e
Planejamento,
Municípios, crédito suplementar no valor de
Desenvolvimento
e R$ 598.584.058,00, para reforço de dotações constantes
Gestão.
da Lei Orçamentária vigente ”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=28/11/2016&jornal=1&pagina=171&totalArquivos=
568 (UFSJ)

DOU de
28/11/2016,
p. 156 a 204

PPLAN
C/C: DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
202/2016, de
28/11/2016

Portaria nº 363, de 28
de novembro de 2016,
do
Ministério
do
Planejamento,
Desenvolvimento
e Gestão.

Estabelece normas e diretrizes para a atualização
cadastral dos aposentados e dos pensionistas da União
que recebem proventos de aposentadoria ou pensão à
conta do Tesouro Nacional, constantes do Sistema
Integrado de Administração de Recursos Humanos
(SIAPE), e dos anistiados políticos civis, e seus
dependentes, de que trata a Lei nº 10.559, de 13 de
novembro de 2002.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=29/11/2016&jornal=1&pagina=43&totalArquivos=7
6

DOU de
29/11/2016,
Seção 1,
p. 43 e 44 -

DIPES
C/C: SEAPE

Memorando
Eletrônico nº
207/2016, de
02/12/2016

Portaria
nº 369, de 29 de novem
bro de
2016, do
Ministério
do
Planejamento,
Desenvolvimento
e
Gestão.

Divulga os dias de feriados nacionais e estabelece os dias
de ponto facultativo no ano de 2017, para cumprimento
pelos órgãos e entidades da Administração Pública
federal direta, autárquica e funcional do Poder
Executivo”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=30/11/2016&jornal=1&pagina=78&totalArquivos=1
36

DOU
de 30/11/2016,
p. 78

GABIN

Memorando
Eletrônico nº
208/2016, de
02/12/2016

Portaria
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
nº 372, de 30 de novem União, em favor do Ministério da Educação, crédito
bro de 2016,
do suplementar no valor de R$ 520.398.164,00, para reforço
Ministério
do de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Planejamento,
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
Desenvolvimento
e data=01/12/2016&jornal=1&pagina=106&totalArquivos=
Gestão.
312 (UFSJ)

DOU de
1°/12/2016,
Seção1,
páginas 100 a
128

PPLAN
C/C: DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
209/2016, de
02/12/2016

DOU de
02/12/2016,
Seção 1,
páginas 115 e
116

PPLAN
C/C: DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
210/2016, de
02/12/2016

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=01/12/2016&jornal=1&pagina=121&totalArquivos=
312 (UFSJ)
Portaria
nº 126, de 1° de dezemb
ro de 2016 ,
da
Secretaria do Orçamento
Federal do Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento
e
Gestão

Remanejar os limites constantes do Anexo I do Decreto
n° 8.670, de 12 de fevereiro de 2016, na forma dos
Anexos I e II desta Portaria”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=02/12/2016&jornal=1&pagina=115&totalArquivos=
240
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Portaria nº 9, de 29 de
novembro de 2016, da
Secretaria
de
Planejamento
e
Orçamento do Ministério
da Educação.

Os órgãos e as unidades orçamentárias - UO vinculadas
ao Ministério da Educação poderão empenhar/reforçar
dotações orçamentárias até o dia 2 de dezembro de 2016”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=02/12/2016&jornal=1&pagina=19&totalArquivos=2
40

DOU de
02/12/2016,
Seção 1,
página 19

GABIN
C/C: PROAD
DIFIN
PPLAN
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
211/2016, de
02/12/2016

Portaria nº 380, de 06
de dezembro de 2016 do
Ministério
do
Planejamento,
Desenvolvimento
e
Gestão.

Autorizar o empenho de dotações orçamentárias
constantes da Lei nº 13.255, de 14 de janeiro de 2016, e
alterações posteriores, até 31 de dezembro de 2016, para
o atendimento de despesas não previstas no § 1º do art.
9º-A do Decreto nº 8.670, de 12 de fevereiro de 2016.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=07/12/2016&jornal=1&pagina=78&totalArquivos=1
48

DOU de
07/12/2016,
Seção1,
página 78 -

GABIN
C/C: PROAD
DIFIN
PPLAN
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
216/2016, de
07/12/2016

Portaria nº 10, de 10 de
dezembro de 2016, da
Subsecretaria
de
Planejamento
e
Orçamento
do
Ministério da Educação

Os órgãos e as unidades orçamentárias - UO vinculadas
ao Ministério da Educação poderão empenhar/reforçar
dotações orçamentárias até o dia 29 de dezembro de
2016”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=12/12/2016&jornal=1&pagina=13&totalArquivos=2
24

DOU de
12/12/2016,
Seção 1, página
13

GABIN
C/C: PROAD
DIFIN
PPLAN
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
217/2016, de
01/12/2016

Portaria nº 03, de 09 de
dezembro de 2016 da
Secretaria do Orçamento
Federal do Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento
e
Gestão.
Instrução
Normativa
nº 2, de 6 de dezembro
de 2016, da Secretaria de
Gestão do Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento
e
Gestão.

Dispõe sobre a classificação orçamentária por natureza de
receita para aplicação no âmbito da União.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=12/12/2016&jornal=1&pagina=140&totalArquivos=
224

DOU de
12/12/2016,
Seção1,
página 140

DPLAG
SETOR

Memorando
Eletrônico nº
218/2016, de
12/12/2016

Dispõe sobre a observância da ordem cronológica de
pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de
bens, locações, realização de obras e prestação de
serviços, no âmbito do Sistema de Serviços Gerais - Sisg.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=08/12/2016&jornal=1&pagina=87&totalArquivos=1
12

DOU de
08/12/2016,
Seção1,
página 87

PROAD
C/C: DIFIN

Memorando
Eletrônico nº
219/2016, de
12/12/2016

Portaria nº 383, de 7 de Ampliar os limites constantes do Anexo I do Decreto no
dezembro de 2016 - do 8.670, de 12 de fevereiro de 2016, na forma do Anexo
Ministério
do desta Portaria.
Planejamento,
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
Desenvolvimento
e data=08/12/2016&jornal=1&pagina=84&totalArquivos=1
Gestão.
12

DOU de
08/12/2016,
Seção 1,
página 84

Portaria nº 133, de 7 de
dezembro de 2016, da
Secretaria do Orçamento
Federal do Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento
e
Gestão.
Lei nº 13.370, de 12 de
dezembro de 2016.

Memorando
Eletrônico nº
220/2016, de
12/12/2016

Remanejar os limites constantes do Anexo I do Decreto
no 8.670, de 12 de fevereiro de 2016, na forma dos
Anexos I e II desta Portaria.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=08/12/2016&jornal=1&pagina=87&totalArquivos=1
12

DOU de
08/12/2016,
Seção 1,
páginas 87 e 88

PPLAN
C/C: DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
221/2016, de
12/12/2016

Altera o § 3° do art. 98 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, para estender o direito a horário
especial ao servidor público federal que tenha cônjuge,
filho ou dependente com deficiência de qualquer natureza
e para revogar a exigência de compensação de horário.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=13/12/2016&jornal=1&pagina=1&totalArquivos=11
2

DOU de
13/12/2016,
Seção1,
página 1

PROGP
C/C: DIPES e
DIDEP

Memorando
Eletrônico nº
222/2016, de
13/12/2016

37

Parecer CNE/CES n° Parecer referente ao reconhecimento dos programas de
617/2016, do Ministério pós-graduação stricto sensu, recomendados pelo
da Educação.
Conselho Técnico e Científico (CTC) da Capes, na
reunião realizada de 7 a 11 de dezembro de 2015 (161ª
Reunião) Mestrado Interdisciplinar em Artes,
Urbanidades e Sustentabilidade, conceito 3, UFSJ.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=13/12/2016&jornal=1&pagina=29&totalArquivos=1
12

DOU de
13/12/2016,
Seção 1,
páginas 24 a 29

PROPE

Memorando
Eletrônico nº
223/2016, de
13/12/2016

n°
de
do
da

Dispõe sobre a relação das unidades prestadoras de contas
cujos responsáveis terão as contas de 2016 julgadas pelo
Tribunal e especifica 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 63/2010”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=06/12/2016&jornal=1&pagina=53&totalArquivos=1
04

DOU de
06/12/2016,
Seção1,
páginas 53 a 59

PPLAN
C/C: DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
224/2016, de
13/12/2016

Portaria n° 3.681, de
13 de dezembro de
2016,
da OuvidoriaGeral
da
União/
Ministério
da
Transparência,
Fiscalização
e
Controladoria-Geral da
União
PORTARIA
INTERMINISTERIAL
Nº 399, DE 13 DE
DEZEMBRO DE 2016,
dos Ministros de Estado
do
Planejamento,
Desenvolvimento
e
Gestão (substituto) e da
Educação

Regulamenta a remessa de dados e informações à
Ouvidoria-Geral da União.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=14/12/2016&jornal=1&pagina=35&totalArquivos=1
40

DOU de
14/12/2016,
Seção 1,
página 35

Ouvidoria
C/C: GABIN

Memorando
Eletrônico nº
225/2016, de
14/12/2016

Autoriza as Universidades Federais, vinculadas ao
Ministério da Educação, a darem provimento a 150 (cento
e cinquenta) cargos isolados de Professor Titular-Livre do
Magistério Superior, de que trata a Lei nº 12.772, de 28
de dezembro de 2012, cujo concurso público foi
autorizado pela Portaria MP nº 159, de 21 de maio de
2014, conforme distribuição constante no Anexo a esta
portaria”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=14/12/2016&jornal=1&pagina=45&totalArquivos=1
40

DOU de
14/12/2016,
Seção 1,
páginas 45 a 46

PROGP
C/C: DIDEP

Memorando
Eletrônico nº
226/2016, de
14/12/2016

Portaria Normativa n°
22, de 13 de dezembro
de 2016, do Ministério
da Educação.

Dispõe sobre normas e procedimentos gerais de
tramitação de processos de solicitação de revalidação de
diplomas de graduação estrangeiros e ao reconhecimento
de diplomas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e
doutorado), expedidos por estabelecimentos estrangeiros
de ensino superior ”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=14/12/2016&jornal=1&pagina=9&totalArquivos=14
0
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério do Trabalho e Previdência Social,
crédito suplementar no valor de R$ 2.426.846.003,00,
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=14/12/2016&jornal=1&pagina=77&totalArquivos=1
40 (UFSJ)

DOU de
14/12/2016,
Seção 1,
páginas 9 a 11.

PROEN
C/C: SERDI e
DICON

Memorando
Eletrônico nº
227/2016, de
14/12/2016

DOU de
14/12/2016,
Seção 1,
início página 66

PPLAN
C/C: DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
228/2016, de
14/12/2016

Decisão Normativa
156,
de 30
novembro de 2016,
Tribunal de Contas
União.

PORTARIA Nº 398, DE
13 DE DEZEMBRO
DE 2016, do Ministro de
Estado do Planejamento,
Desenvolvimento
e
Gestão (substituto

38

Parecer referente ao Desconto dos dias parados em razão
de greve de servidor público.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=13/12/2016&jornal=1&pagina=5&totalArquivos=11
2

DOU de
13/12/2016,
Seção1,
páginas 5 a 8

GABIN
C/C: PROGP

Memorando
Eletrônico nº
230/2016, de
14/12/2016

Parecer n° 003/2016/ Parecer referente a Concessão de licença-adotante a
CGU/AGU, Presidência servidores públicos.
da República.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=13/12/2016&jornal=1&pagina=2&totalArquivos=11
2

DOU de
13/12/2016,
Seção 1,
páginas 2 a 5

PROGP

Memorando
Eletrônico nº
231/2016, de
14/12/2016

Retificação do Parecer
n°
004/2016/CGU/
AGU, Presidência da
República.

Retificação do Parecer referente ao Desconto dos dias
parados em razão de greve de servidor público.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=15/12/2016&jornal=1&pagina=27&totalArquivos=2
20

DOU de
15/12/2016,
Seção 1,
página 27

GABIN
C/C: PROGP

Memorando
Eletrônico nº
232/2016, de
14/12/2016

Retificação do Parecer
n°
003/2016/CGU/
AGU, Presidência da
República.

Retificação do Parecer referente a Concessão de licençaadotante a servidores públicos.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=15/12/2016&jornal=1&pagina=27&totalArquivos=2
20

DOU de
15/12/2016,
Seção 1,
Página 27

PROGP

Memorando
Eletrônico nº
233/2016, de
15/12/2016

Portarias nº – 138 e
139, de 14 de dezembro
de 2016 do Secretário de
Orçamento Federal

Remaneja os limites constantes do Anexo I do Decreto no
8.670, de 12 de fevereiro de 2016, na forma dos Anexos I
e II desta Portaria.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=15/12/2016&jornal=1&pagina=106&totalArquivos=
220

DOU de
15/12/2016,
Seção 1,
página 106

PPLAN
C/C: DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
234/2016, de
15/12/2016

Portaria nº - 796, de 14
de dezembro de 2016,
do
Secretário De
Regulação e Supervisão
da Educação Superior,

Renova o reconhecimento dos 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=15/12/2016&jornal=1&pagina=54&totalArquivos=2
20

DOU de
15/12/2016,
Seção 1,
início página 51

PROEN
C/C: SERLE

Memorando
Eletrônico nº
235/2016, de
15/12/2016

PROGP

Memorando
Eletrônico nº
237/2016, de
16/12/2016

PROEN
C/C: DICON

Memorando
Eletrônico nº
238/2016, de
19/12/2016

Parecer
n°
004/2016/CGU/AGU,
Presidência
da
República.

Portaria n° 1.459, de Ficam redistribuídos, do Ministério da Educação - MEC,
DOU de
15 de dezembro de para as Instituições Federais de Ensino Superior - Ifes, os
16/12/2016,
2016, do Ministério da cargos e os códigos de vaga a eles referentes, constantes
Seção1,
Educação
do Anexo I a esta Portaria. Assim como, ficam páginas 166 a 170
remanejados, das Ifes para o MEC, os cargos e seus
respectivos códigos de vaga constantes do Anexo II a esta
Portaria.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=16/12/2016&jornal=1&pagina=168&totalArquivos=
368 (UFSJ)
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=16/12/2016&jornal=1&pagina=170&totalArquivos=
368 (UFSJ)
Portaria nº 624, de 14
de dezembro de – da
Presidente do Instituto
Nacional de Estudos de
Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira - INEP

Estabelece os procedimentos de dispensa de participação
no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes Enade 2016.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=19/12/2016&jornal=1&pagina=27&totalArquivos=1
52

DOU de
19/12/2016,
Seção 1,
início página 27

39

Decreto Nº 8.936, de 19 Institui a Plataforma de Cidadania Digital e dispõe sobre
de Dezembro de 2016
a oferta dos serviços públicos digitais, no âmbito dos
órgãos e das entidades da administração pública federal
direta, autárquica e fundacional.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=20/12/2016&jornal=1&pagina=7&totalArquivos=80

DOU de
20/12/2016,
Seção 1,
páginas 7 e 8

GABIN

Memorando
Eletrônico nº
239/2016, de
20/12/2016

Tabela 5 – 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.

A unidade de Auditoria Interna realizou, no exercício de 2016, os trabalhos previstos no PAINT, e, dessa
forma, foi possível realizar avaliações dos controles internos de cada área, especificamente, aos processos objeto
dessas auditorias. Cabe lembrar que as recomendações emitidas pela AUDIT são acompanhadas via Plano de
Providências Permanente, contendo as providências firmadas pelos gestores das áreas.
Abaixo apresentamos as avaliações realizadas com base nos relatórios de auditoria, com a identificação das
fragilidades e os aperfeiçoamentos necessários para o aprimoramento dos controles internos.

2.1

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO
ÁREA AUDITADA: PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO (PPLAN)
Após a análise dos indicadores primários utilizados na elaboração dos indicadores de desempenho

estabelecidos pela Decisão TCU 408/2002, quais sejam: Custo Corrente (CC); Aluno de Graduação (AG); Aluno de
Pós-Graduação (APG); Aluno de Residência Médica (AR); Aluno de Graduação Equivalente (AGE); Aluno de
Graduação, de Pós-Graduação e de Residência Tempo Integral (AGTI, APGTI e ARTI); Professores e Funcionários
Equivalente; concluiu-se que é necessário o aprimoramento dos controles internos da unidade examinada, com
intuito de sanar os seguintes fragilidades:

FALHAS NA ELABORAÇÃO DOS INDICADORES:
A unidade examinada apresentou falhas na elaboração dos indicadores uma vez que não houve repasse das
normas do TCU na fase de coleta das informações junto às unidades, o que resultou nas seguintes falhas:

1.

O valor do Custo Corrente sem HU apresentado pela PPLAN apresentou uma diferença a menor de R$
13.523.146,85 (treze milhões, quinhentos e vinte e três mil, cento e quarenta e seis reis e oitenta e cinco
centavos).
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2.

O número de Professores e Funcionários Equivalentes também sofreu variação passando de 834 para 707,5,
e, de 998,7 para 975,7, respectivamente.

3.

O total de alunos da Pós-graduação (APG) passou de 786 para 715, impactando no número de Alunos de
Pós-Graduação em Tempo Integral (APGTI) que passou de 1.572 para 1.430, de acordo com as orientações do
TCU.

4.

O Custo Corrente sem HU/Aluno Equivalente apresentou uma diferença de R$ 699,84, passando de R$
9.531,50 para R$ 10.231,34, e, representando uma variação a menor de 6,84% em relação aos dados
atualizados.

5.

Considerando o fato de que a UFSJ conta um número de 19.801 Alunos Equivalentes de Graduação (AGE),
essa diferença representa uma variação no Custo Corrente em torno de R$13 milhões.

6.

Houve variação nos indicadores: Aluno Tempo Integral/Professor Equivalente passando de 13,86 para
16,14; Aluno Tempo Integral/ Funcionário Equivalente sem HU variando de 11,58 para 11,71; e, no
Funcionário Equivalente sem HU/ Professor Equivalente passando de 1,20 para 1,38.

7.

O indicador Grau de Envolvimento Discente com a Pós-Graduação (CEDP) apresentou uma diferença de
100% em relação ao novo cálculo, passando de 0,12 para 0,06.

8.

Já o Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação que era de 3,52 passou para 3,46.

AVALIAÇÃO DA VARIAÇÃO DOS INDICADORES NO PERÍODO DE 2014-2015
Na elaboração da análise crítica, referente a variação dos indicadores no período de 2014 e 2015, a unidade
auditada não realizou interlocução direta com as áreas envolvidas ou mesmo com a direção superior da UFSJ,
dificultando um aprofundamento maior da evolução dos dados e dos motivos da variação apresentada. E,
consequentemente, evidenciou-se que os dados destes indicadores não são utilizados como instrumento para o
planejamento institucional da UFSJ.

Em síntese, identificou-se fragilidades na elaboração dos indicadores, decorrentes, principalmente, da falta
de instruções claras às unidades que fornecem os dados, de acordo com as normas da Decisão 408/2002-TCU, e, do
curto prazo para prestar as informações, uma vez que a coleta das informações ocorreu muito próximo ao prazo de
entrega do indicadores à SESU/MEC. Além, de área não utilizar os dados apurados com instrumento de avaliação e
planejamento institucional.

Sendo assim, a AUDIT emitiu 6 recomendações no intuito de sanar tais fragilidades e aperfeiçoar os
controles da unidade relativos à elaboração dos indicadores de desempenho do TCU.

2.2

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS NO SISTEMA

SCDP
ÁREA AUDITADA: SETOR DE GESTÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

41

Verificou-se por meio dos trabalhos que 53,76% das Propostas de Concessão de Diárias e Passagens
(PCDPs), do total de 478 registradas no período de abril e maio de 2016, apresentaram algum tipo de inconsistência.
Essas ocorrências foram repassadas ao Setor de Gestão de Diárias e Passagens – SEDIP, através da Solicitação de
Auditoria n° 07/2016, solicitando regularização e justificativas junto às unidades cadastradoras.

Dentre as principais fragilidades identificadas estão as seguintes ocorrências: Prestação de contas realizada
fora do prazo previsto, detectada em 143 PCDPs; e, lançamento no SCDP após a realização da viagem/evento,
constatada em 48 PCDPs.

Identificou-se também algumas diárias registradas, nos meses de janeiro e fevereiro, com o valor
desatualizado do auxílio-alimentação (R$ 16,95), em razão do reajuste do valor do auxílio-alimentação para R$
458,00, com efeitos financeiros a partir de 1° de janeiro de 2016, e, de o sistema não estar preparado para realizar a
integração automática com SIAPE, o que resultou em diferenças no pagamento.

Analisadas as justificativas e esclarecimentos por parte dos gestores envolvidos, a AUDIT considerou que
os procedimentos referente a fase de prestação de contas apresentam fragilidades, e, que deverão ser adotadas
rotinas e melhorias, de forma a adequar e corrigir o processo, respeitando os prazos estabelecidos pela legislação e
pela normatização interna da UFSJ. Cabe registrar que somente os casos de exceção e, devidamente justificados,
deverão ser analisados pelos Proponentes para prosseguimento das diárias não cadastradas no sistema SCDP
previamente a realização da viagem.

Concluiu-se, com a avaliação dos controles internos relativos à concessão de diárias realizadas pelas
unidades da UFSJ, que existem algumas falhas formais neste processo, principalmente quanto ao cumprimento dos
prazos legalmente estabelecidos para prestação de contas e para o cadastramento das concessões no sistema SCDP.

Cabe destacar o papel desempenhado pelo Setor de Gestão de Diárias e Passagens (SEDIP), que tem sido
fundamental na correta aplicação da legislação e da normatização interna da UFSJ, contribuindo para o
aperfeiçoamento dos controles desse processo.

2.3

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DA REGULARIDADE DOS PROCESSOS DE ADMISSÃO DA

UFSJ, REALIZADOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO
ÁREA

AUDITADA:

SETOR

DE

CONCURSOS

E

PROCEDIMENTOS

ADMISSIONAIS(SECOP)/DIDEP/PROGP
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Foram analisados 07 processos de concurso docente para provimento efetivo, e, 03 processos seletivos
simplificados, para a contratação de docentes substitutos, representando 25% dos processos formalizados no
primeiro semestre de 2016. E, 01 (um) processo de concurso da carreira técnica administrativa, sendo selecionado o
TA n° 01/2015, com validade até agosto de 2017.

Após a aplicação do check list e da análise da formalização dos processos de concursos públicos,
constatou-se que os procedimentos adotados pelo Setor de Concursos e Processos Admissionais (SECOP) estão
adequados, porém aprimoráveis.

Observou-se que o setor instituiu editais de condições gerais para a realização de concursos públicos
docentes, permitindo maior padronização dos procedimentos e economicidade em relação aos gastos com
publicações no Diário Oficial da União. O prazo de lançamento dos atos de pessoal no sistema SISAC está sendo
cumprido, conforme estabelecido pelo art. 7° da IN TCU n° 55/2007.

Entretanto, constatou-se que ocorreram fragilidades na apuração de alguns resultados das etapas, com o
arredondamento de notas em desacordo com as regras do Edital de Condições Gerais, que estabelece o
arredondamento somente na etapa de classificação final do concurso. Contudo, nestes casos específicos não houve
alteração da classificação dos candidatos, não gerando prejuízos para os demais participantes do concurso.

Concluiu-se, após a avaliação dos controles internos relativos a regularidade dos processos de admissão da
UFSJ, realizados por meio de concurso público, que os procedimentos adotados pelo Setor de Concursos e
Processos Admissionais (SECOP) estão adequados, porém, aprimoráveis. Foram identificadas algumas falhas
formais, especificamente em relação as notas finais das etapas apuradas pelas Bancas Examinadoras.

Cabe destacar as boas práticas adotadas pelo Setor de Concursos e Processos Admissionais (SECOP) com a
adoção dos Editais de Condições Gerais, que tem garantido maior padronização e economia em relação aos custos
com publicações.

Sobre os aperfeiçoamentos adotados para corrigir as fragilidades apontadas, o Setor informou que tem
orientado os departamentos acadêmicos visando melhorias nos procedimentos adotados pelas bancas examinadoras,
por meio de treinamentos e comunicações expedidas via Memorando Eletrônicos informativos.

2.4

RELATÓRIO DA VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,

VISANDO COMPROVAR A LEGALIDADE, A ECONOMICIDADE, A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA DOS
ATOS ADMINISTRATIVOS
ÁREA AUDITADA: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DIMAP/PROAD
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Foram analisados 19 processos de Dispensa de Licitação, 06 processos de Inexigibilidade, 21 Pregões e 01
RDC, além de 01 processo “Não se Aplica”. Cabe esclarecer que foram analisados alguns procedimentos
licitatórios iniciados no final do ano de 2015 (09 Pregões Eletrônicos), porém a realização da sessão pública e/ou a
execução dos serviços, assim como a entrega dos materiais inerentes aos certames, ocorreram no presente exercício.

Após as análises, identificou-se algumas falhas de natureza formal, quais sejam:


falta de padronização em relação aos documentos acostados aos autos, no que diz respeito aos documentos

habilitatórios e aos documentos disponibilizados pelo Comprasnet, após a realização da sessão pública;
 observou-se que o SICAF é retirado por ocasião do recebimento da Nota Fiscal. Entretanto, face às
dificuldades em se obter o financeiro correspondente ou até mesmo em virtude da tramitação do processo, a
regularidade fiscal de algumas das certidões já estavam vencidas quando da emissão da Ordem Bancária;
 ausência de publicidade das Dispensas e Inexigibilidades efetivadas, com a divulgação na internet (site da
Instituição), de forma a atender a legislação vigente;
 análise prévia relacionada ao custo-benefício relativo aos gastos com publicação, optando pela modalidade
mais adequada, principalmente nos casos de Pregões de baixo valor.

De uma forma geral, percebeu-se, que há uma crescente preocupação com a formalização adequada dos
processos relativos as licitações, no decorrer dos anos, sendo, por diversas vezes, solicitados aos demandantes os
esclarecimentos devidos com intuito de melhorar os Termos de Referência, fins de evitar possíveis
questionamentos/recursos por parte dos licitantes. Por fim, restou evidenciado o comprometimento das unidades
envolvidas em melhorar os procedimentos, com vistas a assistir à administração no cumprimento de seus objetivos.

2.5
RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DAS METAS FÍSICAS E
FINANCEIRAS PREVISTAS NO PPA E LDO
ÁREA AUDITADA: SETOR DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - SEPLO/DPLAG/PPLAN

Após as análises das informações, AUDIT observou que a UFSJ apresentou bom desempenho em relação a
execução das metas físicas e financeiras, a despeito de algumas restrições orçamentárias impostas, tais como os
bloqueios estabelecidos em Decretos, dentre outros.

Cabe lembrar que a crise econômica enfrentada pelo país tem refletido na gestão do orçamento das
Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). Dessa forma, tem ocorrido problemas (atrasos e insuficiências) na
liberação de recursos orçamentários por parte do Ministério da Educação, em decorrência de contigenciamentos
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adotados pelo Poder Executivo para mitigar efeitos da crise econômica, vigente desde o ano de 2015. Sendo que tal
fato escapa ao alcance das ações de governabilidade do gestor.

Sobre as metas físicas e financeiras, observou-se que a execução ficou acima de 80% para todas as ações,
com exceção da ação 20GK – Fomento às Ações de Graduação, Pós-graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão, que
apresentou percentuais de 60% e 62,26%, respectivamente. No entanto, a ocorrência foi devidamente justificada
pela PPLAN em função de bloqueio por força do Decreto nº 8.859, de 26/09/2016, e, do não recebimento de cota
de limite de parte de empenho oriundo de Emenda Parlamentar.

Cabe salientar, ainda, que as ações, 00OL - Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades Nacionais
e Internacionais sem Exigência de Programação Específica, e, 8282- Reestruturação e Expansão das IFES Município de São João del-Rei/MG, tiveram execução de 100% em relação às metas físicas e financeira previstas.

Analisadas as respostas da unidade, evidenciou-se que não há uma normatização interna para o
acompanhamento das metas físicas e financeiras, ou mesmo um fluxo formalizado para este processo, sendo o
acompanhamento realizado de acordo com as regras e prazos estabelecidos pela Secretaria de Planejamento e
Orçamento do MEC - SPO/MEC, com a solicitação de informações às Pró-Reitorias responsáveis pelas execuções
dos orçamentos vinculados a cada uma das ações, ocorrendo no final do 1° e 2° semestres.

Sobre a existência de um acompanhamento durante o exercício relativo a execução das metas, a PPLAN
informou que realiza o acompanhamento da execução do orçamento institucional e que entende que o
acompanhamento das metas deve ser realizado pelas Pró-reitorias responsáveis pelas ações.

Foram relatados como entraves ao acompanhamento do processo: o prazo de retorno das informações
solicitadas às Pró-Reitorias envolvidas; e, a dedicação quase exclusiva ao acompanhamento da execução
orçamentária em detrimento as ações relativas ao desenvolvimento institucional.

Sobre os controles referentes ao acompanhamento das execução das metas físicas e financeiras, concluiu-se
que devem ser estabelecidas rotinas para o acompanhamento dessas metas junto às Pró-Reitorias responsáveis pelas
ações, de forma a fornecer subsídios para a tomada de decisão dos gestores.

2.6

RELATÓRIO DA VERIFICAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR,

RELATIVOS AOS SALDOS REMANESCENTES DE CONTRATAÇÕES

REALIZADAS EM

EXERCÍCIOS ANTERIORES.
ÁREA AUDITADA: PROAD - PLAN E DIBIB
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Os trabalhos da AUDIT foram realizados através da conferência da planilha de controle fornecida pelo
Setor de Contabilidade (SECON), contendo os saldos de restos a pagar dos exercícios de 2011 a 2015.

A Universidade Federal de São João Del-Rei – UFSJ possui um saldo de Restos a Pagar não processados
no montante de R$ 3.219.732,54 , sendo que os maiores montantes são referente aos empenhos de 2013 a 2015. Os
demais empenhos relativos a 2011 a 2012, referem-se a pequenas despesas remanescentes de contratações
realizadas em sua maioria para aquisição de livros.

Em relação aos empenhos relativos aos materiais de consumo, parte dos produtos constantes dos empenhos
já foram entregues, porém houve divergência nos valores apresentados, além do fato de alguns dos produtos não
terem sido entregues na sua totalidade. Sendo assim, o setor está envidando esforços no sentido de contactar
novamente os fornecedores no intuito de concluir o processo de liquidação, e, posteriormente, efetuar o pagamento
das notas fiscais.

Quanto aos empenhos alusivos aos materiais permanentes (livros), houve o cancelamento de parte dos
empenhos, visto que o fornecimento dos itens já foi finalizado, assim como foi solicitada a manutenção de outros
empenhos, pois tratavam de itens que se encontravam esgotados. Quanto aos demais empenhos referentes a
equipamentos, houve a punição das empresas pelos descumprimentos dos empenhos; o cancelamento de um dos
empenhos, em virtude da não localização do fornecedor, além de ter ocorrido a manutenção de outros empenhos
com execução já iniciada.

Constatou-se que os Setores envolvidos possuem planilhas de controle para acompanhar os saldos e têm
respondido as solicitações do Setor de Contabilidade (SECON/DIFIN) na avaliação da manutenção ou
cancelamento dos empenhos. Os mesmos instituíram nova rotina de acompanhamento da entrega de mercadorias,
com o acompanhamento dos processos, após a emissão das notas de empenho, realizando cobranças junto aos
fornecedores e reunindo informações para os casos de punições no SICAF. Dessa forma, foi possível observar que
essa rotina tem contribuído na melhoria da gestão dos saldos de restos a pagar, de Material de Consumo e
Equipamentos e Material Permanente, com apresentação significativa da redução dos empenhos inscritos em restos
a pagar não processados.

Em relação aos empenhos referente a Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica e de Pessoa Física, que
representaram 51,51% dos saldos, observou-se que existem algumas iniciativas, tais como:
- Realização de planilha de controle por uma servidora do Setor de Contabilidade (SECON), contendo os
dados atualizados por elemento de despesa;
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-

Encaminhamentos de processos do SECON para o setor demandante se manifestar sobre a pertinência

da manutenção dos empenhos;
-

Conferências dos saldos solicitadas pela Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento (PPLAN),

por ocasião das diligências da Secretaria de Orçamento do MEC.
Entretanto, não há uma rotina específica nem mesmo um setor responsável para acompanhar e realizar
controle periódico dos restos a pagar.

Quanto aos empenhos referentes à Obras e Instalações, tratam-se de empenhos referentes a obras em
execução, cujo o acompanhamento e os respectivos pagamentos são realizados pela Divisão de Projetos e Obras,
com realização dos atestes e lançamentos das informações no sistema SIMEC.

Concluiu-se, após a avaliação dos controles internos relativos aos saldos de empenhos inscritos em restos a
pagar não processados, que os procedimentos adotados para acompanhar os saldos de empenhos relativos a
Material de Consumo e Equipamentos e Material Permanente estão adequados, porém aprimoráveis. A nova rotina
de acompanhamento dos empenhos têm contribuído para o melhor controle dos restos a pagar haja vista a
diminuição dos saldos desta natureza relativo ao exercício de 2015. Entretanto, observou-se a existência de um
saldo considerável relativo ao exercício de 2014, que necessita de novos acompanhamentos por parte do SEPAT e
da DIBIB. Sobre o acompanhamento dos saldos referente a empenhos de Prestação de Serviços, identificou-se a
necessidade de instituir uma rotina para realizar o acompanhamento e controle destes saldos, inclusive para os
registros de exercícios anteriores.

2.7

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO DO USO DOS CARTÕES DE PAGAMENTO DO

GOVERNO FEDERAL (CPGF), NA MODALIDADE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.
ÁREA AUDITADA: PROAD
A AUDIT avaliou 16 (dezesseis) processos finalizados na modalidade de Suprimento de Fundos, no valor
total de R$ 33.157,30 (trinta e três mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta centavos). A maior parte das despesas
foi realizada diretamente por meio do CPGF, no valor de R$ 30.284,50 (trinta mil, duzentos e oitenta e quatro reais
e cinquenta centavos), representando 91,33 %, enquanto que a a modalidade saque apresentou o valor de R$
3.244,00 (três mil, duzentos e quarenta e quatro reais), respeitando o limite de até 20% do total da despesa anual. O
valor de R$ 371,20 (trezentos e setenta e um reais e vinte centavos) foi devolvido à União por meio de GRU. O
valor de R$ 371,20 (trezentos e setenta e um reais e vinte centavos) foi devolvido à União por meio de GRU.

O total de gastos com Material de Consumo foi de R$ 23.058,00 (vinte e três mil e cinquenta e oito reais),
sendo que o subitem Material para Manutenção de Bens Imóveis (24) representou a maior parcela, no valor total de
R$ 14.877,38 (quatorze mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e oito centavos), resultando em fracionamento
de despesas. Já o total de gastos com Prestação de Serviços foi de R$ 10.099,30 (dez mil, noventa e nove reais e
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trinta centavos), onde se destacam as despesas de Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos (17),
cujo montante foi de R$ 5.766,00.

Em relação ao Material de Consumo, identificou-se que algumas despesas, tais como gêneros alimentícios,
material de limpeza e higienização, manutenção de bens móveis, material elétrico e eletrônico, material de
manutenção de bens imóveis, poderiam ser planejadas através de realização de Pregões, com Registros de Preços.
Devendo ser realizadas somente em casos de exceção, nos quais haja inexistência temporária de algum item no
estoque ou que estes itens não possam ser planejados via procedimento licitatório.

Observou-se ainda que a UFSJ considera o prazo de aplicação, nas propostas de concessão dos
suprimentos, de três meses e não de 90 (noventa) dias, conforme legislação vigente, ficando sujeita ao risco de
devolução de recursos por parte dos supridos.

Foi detectado ainda que não há rotina definida estabelecendo quais os servidores ou setores que ficarão
responsáveis por desempenhar o papel de conferência e análise dos processos de Suprimento de Fundos, com
emissão do Parecer Técnico do sistema SIPAC, de forma a subsidiar o ordenador de despesa na tomada de decisão.

Identificou-se também alguns casos em que os saques para realização de despesas, via Cartão de
Pagamento do Governo Federal (CPGF), não foi justificado pelos supridos na Prestação de Contas, sendo as
respectivas justificativas apensadas aos autos posteriormente. Assim como foram observadas algumas falhas
formais, a exemplo de ausência de assinaturas na Prestação de Contas, por parte do suprido, e, saques antes da
execução. Porém, essas falhas foram sanadas ou justificadas pelo suprido.

Concluiu-se, após a avaliação dos controles internos relativos a concessão de Suprimento de Fundos por
meio do Cartão de Pagamentos do Governo Federal (CPGF), que os procedimentos adotados pelos supridos
necessitam ser aprimorados. Foram identificadas algumas falhas de natureza formal, que foram prontamente
atendidas pelos supridos.

Entretanto, as situações de aquisição de itens passíveis de planejamento e que poderiam ser adquiridas via
procedimento licitatório (Pregão ou Registro de Preços), assim como a adoção de procedimentos para controle da
ocorrência de fracionamento de despesas, devem ser urgentemente corrigidas pela gestão.

Destacam-se ainda, algumas adequações necessárias no processo de concessão e fiscalização dos
Suprimentos tais como: o correto preenchimento do período de aplicação no momento da concessão; e, a definição
dos responsáveis pela emissão do parecer técnico, subsidiando o ordenador de despesa sobre a regularidade dos
processos.
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2.8

RELATÓRIO DA VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE E A FORMALIZAÇÃO DOS

PROCESSOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E INSTITUIÇÃO DE PENSÃO CIVIL.
ÁREA AUDITADA: SETOR DE APOSENTADORIAS E PENSÕES/DIPES/PROGP

A AUDIT avaliou 35 processos de pessoal, sendo 29 relativos a concessão de aposentadoria e 06 de
instituição de pensão civil.

Após as análises, observou-se que os processos apresentaram formalização correta, instruídos com a
documentação pertinente, parecer jurídico, e preenchimento da ficha SISAC no sistema de Atos de Pessoal do
Tribunal de Contas da União (TCU). Assim, 94,28 % dos processos apresentaram a situação Regular, sem ressalvas,
com exceção de 02 (dois) processos, que apresentaram falhas de natureza formal, sendo regularizadas com a
apresentação de novas fichas de concessão de abono provisório com os valores corretos.

Conclui-se que, após a avaliação dos controles internos relativos a concessão de aposentadorias e pensões,
os procedimentos adotados pelo Setor de Aposentadorias e Pensões (SEAPE) estão adequados, porém,
aprimoráveis. Foram identificadas algumas falhas formais, especificamente, no preenchimento das fichas de abono
provisório, sendo prontamente corrigidas pelo setor.

3. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA REALIZADOS SEM PREVISÃO NO PAINT,
INDICANDO SUA MOTIVAÇÃO E SEUS RESULTADOS

A Unidade de Auditoria Interna (AUDIT) realizou, no exercício de 2016, o seguinte trabalho não
previstos no PAINT:
Número
do
Parecer
01/2016

Áreas, unidades e setores auditados
Escopos examinados
Avaliação de Processos de Contratação de Análise de 01 processo
pessoa jurídica para prestação de serviços (Volumes 22 a 27 - Fls.
de vigilância. Contrato 233/2009. 8.493 a 9.830)
Empresa Gardiner MG Segurança Ltda.
CNPJ 08.562.228/0001-87

Cronograma
executado

Recursos humanos e materiais
empregados

04/02/2016

 01 servidor
 Processos de Contratação de

1 dia x 8 horas x
01 servidor = 8 h/h

Pessoa Jurídica para prestação
de serviços de vigilância
 Legislação aplicada
 Papéis de trabalho
 Computadores
 Material de escritório.

Tabela 6 - Realização de trabalhos não previstos no PAINT
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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/2016,
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

01

Elaboração dos Relatórios: Relatório Anual de
Atividades da Auditoria Interna (RAINT/2015);
parte específica do Relatório de Gestão; e Plano
Anual de Atividades de Auditoria Interna
(PAINT/2017)

100% realizado

Cumprimento total da meta

02

Cumprimento das Metas previstas no PPA e na
LDO.

100% realizado

Cumprimento total da meta

03

Avaliação dos indicadores de desempenho
utilizados pela UG, quanto a sua qualidade e
confiabilidade

100% realizado,
resultando no
Relatório 001/2016

Cumprimento total da meta

04

Auditoria na área de Gestão de Recursos Humanos.

Subação 1: Regularidade dos processos de
admissão, cessão, concessão de aposentadoria e
instituição de pensão civil.

100% realizado,
resultando nos
Relatórios 003 e
008/2016

Cumprimento total da meta

Subção 2: Auxílio-transporte aos servidores da
UFSJ

Não realizada

Essa ação foi reprogramada para o segundo
semestre. Entretanto, face à greve dos
servidores técnico-administrativos das IFES,
com duração de cerca de dois meses no ano de
2016, algumas metas não puderam ser
executadas em razão do atendimento de outras
demandas advindas da CGU e TCU no período,
bem como outras ações do PAINT.

05

Auditoria dos contratos e convênios celebrados
com a Fundação de Apoio

Realizada
parcialmente

Parecer de Auditoria n° 022/2016.
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 Bens e Serviços.
Subação 1: Regularidade dos procedimentos
licitatórios

100% realizado,
resultando no
Relatório 004/2016

Cumprimento total da meta

Subação 2: Licitações e contratos referentes à
execução de obras

100% realizado,
resultando no
Relatório 004/2016

Cumprimento total da meta

Subação 3: Licitações e contratos referentes à
terceirização de serviços

Não realizada

Em virtude da greve dos servidores técnicoadministrativos das IFES, com duração de
cerca de dois meses no ano de 2016, algumas
metas não puderam ser executadas em razão do
atendimento de outras demandas advindas da
CGU e TCU no período, bem como outras
ações do PAINT. Desta forma, a presente ação
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foi colocada novamente no PAINT para ser
executada no exercício de 2017.
Subação 4: Inscrição de restos a pagar

100% realizado,
resultando no
Relatório 006/2016

Cumprimento total da meta

Subação 5: Gastos realizados por meio do Cartão
de Pagamento do Governo Federal na
modalidade Suprimento de Fundos.

100% realizado,
resultando no
Relatório 007/2016

Cumprimento total da meta

Subação 6: Concessão de Diárias e Passagens no
Sistema SCDP

100% realizado,
resultando no
Relatório 002/2016

Cumprimento total da meta

07

Cumprimento das recomendações da Auditoria
Interna

Realizada
parcialmente

A meta foi considerada parcialmente realizada,
em virtude de estar em constante
monitoramento.

08

Apuração de denúncias recebidas diretamente
pela entidade

–X-

Não houve demandas no exercício.

09

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.

10

Acompanhamento da Legislação

11

12

100% realizado,
conforme item 1.1 do
presente RAINT

Cumprimento total da meta

Cumprimento
das
determinações
e
recomendações exaradas pela ControladoriaGeral da União, dos órgãos setoriais do Sistema
de Controle Interno do Poder Executivo Federal
e do Tribunal de Contas da União.

100% realizado,

Cumprimento total da meta

Auditoria de Avaliação dos Controles Internos na
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Não realizada

Essa ação foi reprogramada para o segundo
semestre. Entretanto, face à greve dos
servidores técnico-administrativos das IFES,
com duração de cerca de dois meses no ano de
2016, algumas metas não puderam ser
executadas em razão do atendimento de outras
demandas advindas da CGU e TCU no período,
bem como outras ações do PAINT.

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 2016, houve alteração do quadro de pessoal da Unidade de Auditoria (AUDIT) no que diz
respeito à lotação de mais uma servidora, entretanto, foi para suprir a vaga oriunda de outra servidora, que se
aposentou. Desta forma, a AUDIT continuou 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
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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 teve duração de cerca de dois meses. E a crise financeira do país no ano de
2016, que atingiu as IFES com redução das compras, contratações e execução de toda a sua capacidade. Cabe
mencionar que, houve aporte de recursos somente em meados do 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 2016, conforme descrição abaixo:
a) Participação da servidora Simone Rocha Gonçalves no Seminário “Governança das Aquisições na
Administração Pública Federal (TCU) e Sistema Monitor (CGU), promovido pelo Tribunal de Contas da União
com parceria com a Controladoria Geral da União, na cidade de Belo Horizonte, no dia 18 de março de 2016,
com carga horária de 7 horas.
Durante o evento, foram ofertadas as seguintes palestras:
 Sistema Monitor - Sistema utilizado pela CGU para monitorar as providências e o plano de providências
dos órgãos sob sua supervisão. Foi comunicado que será disponibilizado, de forma gradativa, o acesso aos
órgãos para realizar a inserção dos dados e acompanhar as possíveis pendências com maior celeridade,
devendo para tal, ser enviado ofício indicando os responsáveis pelo cadastramento e encaminhamento das
informações.
 Controle Externo das Aquisições; Perfil de Governança das Aquisições; Riscos e Controles das Aquisições;
e por fim, Serviços de Limpeza e Vigilância - as palestras concentraram-se na apresentação dos dados
apurados pelo TCU referente ao levantamento realizado nos órgãos da Administração P´publica Federal
sobre o grau de maturidade em relação à gestão das aquisições. Para tal, forma apresentados os acórdãos:
2.622/2015-TCU, com a metodologia aplicada, os resultados e as recomendações formuladas para a áreas;
e 1.321/2014 referente a apresentação denta para aplicação de riscos

e controles nas aquisições; assim

como apresentou-se o resultado de um levantamento realizados pelo Tribunal referente aos serviços de
limpeza e vigilância.
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b) Participação do Chefe da Auditoria, servidor Paulo Fernando Cabral de Ávila, e da servidora Simone Rocha
Gonçalves no 44º FONAITEC, realizado pela Associação Nacional dos Servidores Integrantes das Auditorias
Internas do Ministério da Educação (FONAI-MEC), na cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 05 a 08 de
junho de 2016, com carga horária de 24 horas.
O evento foi constituído de diversas palestras técnicas inerentes às boas práticas na Administração Pública
Federal, abordando os seguintes temas:
 Avaliação de riscos na área de pessoal;
 PAINT: aplicação da matriz de análise de processos críticos;
 Progressão Docente;
 Prática de avaliação de controles internos;
 Ações de Fortalecimento contínuo da Auditoria Interna;
 Mapeamento de Processos e Riscos, apresentação de boas práticas e mini-cursos. As apresentações tiveram
temas: Boas práticas
c) Participação do Chefe da Auditoria, servidor Paulo Fernando Cabral de Ávila, e da servidora Simone Rocha
Gonçalves no curso de capacitação “ Metodologia Auditoria Baseada em Riscos utilizada pela UFABC; COSO
2013/Controle Interno - Estrutura Integrada, promovido pela Associação Nacional dos Servidores Integrantes
das Auditorias Internas do Ministério da Educação (FONAI-MEC), em parceira com a UFABC, na cidade de
Santo André, no período de 30 de agosto a 02 de setembro, com carga horária de 25 horas.
O curso teve por objetivo apresentar a metodologia utilizada pela UFABC na elaboração do Plano
Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT), considerando a teoria COSO. A primeira parte da
capacitação foi reservada a apresentação dos conceitos chaves para o entendimento do Gerenciamento de
Riscos, tais como: a Governança Pública, o controle interno, os riscos, os componentes da metodologia COSO,
dentre outros. Em seguida foram realizados exercícios práticos em grupo para melhor entendimento dos
caminhos seguidos pela UFABC. Por fim, foi apresentado a metodologia da Auditoria baseada em riscos
desenvolvida pela UFABC e que serve como modelo para as demais IFES.
d) Participação do Chefe da Auditoria, servidor Paulo Fernando Cabral de Ávila,

no 45º FONAITEC, realizado

pela Associação Nacional dos Servidores Integrantes das Auditorias Internas do Ministério da Educação
(FONAI-MEC), na cidade de Porto Alegre/RS, no período de 06 a 11 de novembro de 2016, com carga horária
de 40 horas.
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O evento de capacitação ofereceu as seguintes palestras e cursos:
 Palestra técnica: A gestão de riscos e a operacionalização de controles internos da gestão: o papel da
auditoria interna como 3ª linha de defesa;
 Palestra técnica: Governança, Gestão de Risco e os Desafios da Educação;
 Palestra técnica: Transparência das Fundações de Apoio;
 Curso: Folha de Pagamento;
 Palestra de temas específicos: 3 Linhas de Defesa;
 Palestra técnica: Objetivos, Riscos, Controles e a Auditoria Interna.
Cabe destacar que a participação nos cursos e eventos promovidos pelos órgãos na área de auditoria foi de
grande importância para a Unidade, tendo em vista o constante aprimoramento que é exigido da área de controle,
além de auxiliar no desempenho das atividades, no conhecimento e na interpretação da legislação, agregando valor
às atividades desempenhadas pela Unidade de Auditoria Interna.
Ressaltamos ainda o fato da Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ, por meio de sua Auditoria
Interna, ter promovido a vinda do servidor Franklin Brasil Santos, Analista de Finanças da CGU no Estado de Mato
Grosso, para proferir aos diversos gestores da Universidade o curso de capacitação intitulado “Gerenciamento de
Riscos, Controles Internos e Governança, de acordo com as disposições contidas na IN Conjunta MP/CGU nº
01/2016. O curso foi realizado nos dias 26 e 27 de setembro de 2016, na sede da UFSJ, Campus Santo Antônio,
com carga horária de 16 horas.

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
Cabe informar que as recomendações e deliberações dos órgãos de controle são acompanhadas pela
Unidade de Auditoria

Interna (AUDIT), após o despacho dos Ofícios e comunicações pelo Gabinete da Reitoria.

Foi implantado, no final do exercício de 2016, o módulo de “Auditoria e Controle Interno” no Sistema Integrado de
Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC/SIG), através do qual será possível realizar o tratamento dessas
demandas de modo informatizado.
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Apresentamos abaixo as demandas recebidas no exercício de 2016 e as providências adotadas para o
atendimento das mesmas pela UFSJ.
7.1. Recomendações oriundas da CGU, dos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo e do TCU
Tribunal de Contas da União
O Tribunal de Contas da União não emitiu acórdãos para a Universidade Federal de São João del - Rei
durante o exercício de 2016.

Sobre os processos de contas de exercícios anteriores já julgados, o Tribunal de Contas da União julgou as
contas regulares, com ressalvas, conforme Acórdão n° 7.941/2010- TCU - 1° Câmara, de 30/11/2010, dando
quitação aos responsáveis.
As deliberações do TCU que apresentam pendência de atendimento estão listadas no quadro abaixo.
Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Processo

Acórdão

Item

Comunicação expedida

Data da ciência

TC 018.021/2014-0

109/2015-TCUPlenário

9.1.1

Ofício
147/2015TCU/SECEX-RJ,
de 13/02/2015
02/02/2015

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Fundação Universidade Federal de São João del-Rei -UFSJ
Descrição da determinação/recomendação
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;
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
A UFSJ ressaltou que 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. Sendo estimado um prazo de 48 meses para implantação
Processo

Acórdão

Item

TC 018.021/2014-0

109/2015-TCU- Plenário 9.1.2

Comunicação expedida

Data da ciência

Ofício 147/2015-TCU/SECEX13/02/2015
RJ, de 02/02/2015

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Fundação Universidade Federal de São João del-Rei -UFSJ
Descrição da determinação/recomendação
Criação de banco de talentos que facilite a identificação de candidatos ao exercício de cargos em comissão de natureza gerencial;
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Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Segundo a Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, está sendo implantado na UFS o Sistema Integrado de Gestão de
Recursos Humanos (SIGRH), que possui em uma de suas funcionalidades a unificação de dados dos servidores em um banco de
talentos. Sendo estimado um prazo de 48 meses para implantação.
Processo

Acórdão

Item

TC 018.021/2014-0

109/2015-TCU- Plenário 9.1.3

Comunicação expedida

Data da ciência

Ofício 147/2015-TCU/SECEX13/02/2015
RJ, de 02/02/2015

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Fundação Universidade Federal de São João del-Rei -UFSJ
Descrição da determinação/recomendação
Implementação de sistema de avaliação individual periódica de seus servidores técnico-administrativos (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
Justificativa do não cumprimento e medidas 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. Sendo estimado um prazo de 48 meses para
implantação.
Processo

Acórdão

Item

TC 018.021/2014-0

109/2015-TCU- Plenário 9.1.4

Comunicação expedida

Data da ciência

Ofício
147/201502/02/2015
TCU/SECEX-RJ

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Fundação Universidade Federal de São João del-Rei -UFSJ
Descrição da determinação/recomendação
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.
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Esta recomendação será repassada à alta administração da UFSJ, que é a responsável direta pela escolha dos ocupantes de funções e
cargos gerenciais. Sendo estimado um prazo de 48 meses para implantação.
Processo

Acórdão

Item

Comunicação expedida

Data da ciência

TC 010.954/2015-5

2.793/2015-TCUPlenário

*

Ofício
3364/2015TCU/SECEX/RJ,
13/11/2015
06/11/2015

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Fundação Universidade Federal de São João del-Rei -UFSJ
Descrição da determinação/recomendação
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*Monitoramento dos itens constantes do Acórdão 109/2015- TCU- Plenário
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
A UFSJ representada pela Pró- Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas esclareceu que ainda não trabalha com gestão de
pessoas por competências, inviabilizado o atendimento das recomendações do TCU. Declarou que está em andamento a
reestruturação dos processos na área de gestão de pessoas, com implantação do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos
(SIGRH), e com a execução do programa de dimensionamento, o qual mapeará e analisará o trabalho dos servidores para
posteriormente potencia-los em melhor desenvolver a Universidade. Para tanto estimou-se um prazo de 48 meses para a sua
implantação.
Conclui-se que as informações trazidas aos autos demonstraram que algumas medidas recomendadas pelo TCU já foram iniciadas,
apesar da UFSJ declarar ser inviável, no momento, ao atendimento das recomendações por não trabalhar com gestão de
competências.
Entendeu-se assim que as informações existentes no processo poderiam ser consideradas como Plano de Ação para implementação
das recomendações do Acórdão 109/2015.
Tabela 8 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento

Controladoria-Geral da União
A Universidade Federal de São João del- Rei (UFSJ) possui 19 recomendações oriundas da ControladoriaGeral da União, que estão na situação de monitoramento, conforme Ofício n° 245/2017/Regional/MG - CGU, de
13/01/2017. Dessa forma, a UFSJ apresentará no prazo de 30 (trinta) dias novas manifestações para análise da
Controladoria.

Cabe informar que a UFSJ possuía 4 (quatro) recomendações em monitoramento, no exercício de 2015,
sendo 01 (uma) relacionada a regularização da situação cartorial dos imóveis, com a necessidade de providenciar
alvará do corpo de bombeiros, para a efetiva regularização do prédio 2 do Complexo Reuni, e, de 03 (três)
recomendações relacionadas com a atuação da unidade de auditoria interna da UFSJ.

No entanto, após a finalização do Relatório de Auditoria n° 201505626 referente a avaliação do
relacionamento da Universidade com suas Fundações de Apoio e do Relatório n° 201505631 relativo a avaliação do
Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) foram emitidas 15 (quinze) novas recomendações.

Apresenta-se abaixo as comunicações recebidas e as providências adotadas pela UFSJ.

Em 25 de fevereiro de 2016, a UFSJ recebeu o Ofício nº 07206/2016/CGU-MG/CGU-PR da
Controladoria Regional da União no Estado de Minas Gerais - CGU-MG, encaminhando o formulário para
atualização do Plano de Providências Permanente - PPP - da UFSJ.
Em atenção à solicitação, a UFSJ encaminhou o Ofício nº 062/2016/UFSJ/REITORIA, de 1º de abril de
2016, contendo as providências adotadas, a saber:
N° da Constatação: 4
Falta de Habite-se e de Alvará do Corpo de Bombeiros.
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1. Recomendação n°: 83947
Envidar esforços no sentido de regularizar a situação cartorial dos imóveis do Campus e providenciar o alvará do
Corpo de Bombeiros que permita a regularização do prédio 2 do complexo REUNI.
1.1 Providências a serem implementadas:
Informamos que no Plano de Providências Permanente encaminhado à Controladoria-Geral da União,
através do Ofício n° 97/2015/UFSJ/Reitoria, datado de 30/04/2015, foram apresentadas as providências adotadas
pelo gestor, conforme o Memorando Eletrônico n° 74/2015-SEPAT, de 28/04/2015, assim como foi anexada a
documentação comprobatória.
No que se refere as providências adotadas para atualização do PPP encaminhado através do Ofício n°
7206/2016/CGUMG/CGU-PR, o Setor de Patrimônio (SEPAT), da Divisão de Materiais e Patrimônio/Pró-Reitoria
de Administração, apresentou as seguintes informações contidas no Memorando Eletrônico n° 45/2016-SEPAT,
datado de de 14/03/2016, a saber:
“Realizamos reuniões com a presença de representante da Prefeitura de Campus da UFSJ, Divisão de
Projetos e Obras, Divisão de Materiais e Patrimônio e Auditoria sendo deliberado que envidaremos esforços para a
regulação cartorial do prédio II do complexo do Reuni. Nossa Divisão de Obras está tomando as providências
cabíveis para que a Prefeitura Municipal de São João del-Rei, emita o habite-se dessa obra. Após a emissão deste
documento, juntaremos ao processo os demais documentos necessários a serem levados ao cartório para a
averbação da área construída à escritura já existente.
Junto ao cartório verificaremos qual o procedimento a ser seguido e qual a documentação necessária para essa
averbação. Porém no caso do campi CTAN, onde esse prédio se localiza, trata-se de um contrato de comodato de
40 anos entre a universidade e a prefeitura municipal. Precisamos levantar as informações necessárias para a
regularização cartorial num caso como este. Estaremos em encontros permanentes com a prefeitura municipal para
a resolução desse caso. Diante de toda essa situação, solicitamos um prazo de 12 meses para atendermos a essa
determinação no caso desse prédio. Porém, envidaremos esforços não só da regularização cartorial do prédio
descrito acima, mas também de todos os prédios construídos nos campi da UFSJ. Nos últimos anos as
Universidades receberam um grande aporte de recursos do governo federal através do programa REUNI, com isso
diversas obras foram finalizadas, outras ainda estão em andamento e algumas ainda estão para serem licitadas.
Informamos que mantemos o SPIUNET sempre atualizado e reavaliado com todos os RIPS IMÓVEIS de nossos
campi”.
1.1.a. Prazo de Atendimento: 12 meses.
Relatório de Auditoria n°: 201407215
N° da Constatação: 3
Descumprimento do regime de dedicação exclusiva por docente da UFSJ que possui outro vínculo
empregatício.
1. Recomendação n°: 91772
Providenciar o ressarcimento ao erário, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, das parcelas
de dedicação exclusiva pagas indevidamente ao docente CPF ***.855.336-**
1.1 Providências a serem implementadas:
A Divisão de Administração de Pessoal – DIPES, da Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas,
apresentou as providências adotadas através do Memorando Eletrônico n° 61/2016-DIPES, datado de 1°/03/2016.
Nesse sentido, a DIPES informou que os procedimentos para a reposição ao erário dos valores devidos pelo exservidor de CPF ***.855.336-** já foram concluídos, com a inscrição em dívida ativa. Conforme comprovação
anexa, a certidão de inscrição em dívida ativa n° 1209/2015 demonstra que o ex-servidor foi inscrito em
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20/11/2015, em virtude do não pagamento do valor de R$ 57.015,07 (cinquenta e sete mil, quinze reais e sete
centavos).
1.1.a. Prazo de Atendimento: Imediato
Relatório de Auditoria n°: 201411204
N° da Constatação: 1.1.1.4
Falhas no monitoramento da implementação das recomendações formuladas pela Auditoria Interna, bem
como inadequabilidade destas recomendações.
1. Recomendação n°: 158543
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 (AUDIT) utilizou o Plano de Providências Permanente para monitorar as
recomendações constantes dos Relatórios de Auditoria, do exercício de 2015. Dessa forma, anexamos os Planos de
Providências assinados pelos gestores das áreas auditadas para comprovação.
No entanto, justifica-se que esta rotina foi implantada somente a partir de janeiro de 2016, por ocasião da
elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT). Anteriormente, a AUDIT realizava o
monitoramento das recomendações através do encaminhamento de memorandos às unidades, solicitando
informações sobre as providências adotadas pelos gestores, e, fazia o controle em planilhas eletrônicas.
Cabe ressaltar, ainda, que temos previsão de implantação do módulo, Auditoria e Controle Interno, no
Sistema Integrado de Gestão (SIG), adquirido da Universidade Federal de Rio Grande do Norte (UFRN), até o mês
de julho de 2016. Esse sistema permitirá o monitoramento das recomendações da Unidade de Auditoria Interna de
forma mais eficiente, gerando planos de providências, e, emitindo avisos para o cumprimento dos prazos, conforme
comprovação em anexo”.
1.1.a. Prazo de Atendimento: Até o final do exercício de 2016.
1. Recomendação n°: 158544
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 (AUDIT) realizou revisão dos seus procedimentos, durante o exercício de
2015, no sentido de aprimorar as recomendações apresentadas nos Relatórios de Auditoria, conforme pode ser
comprovado nos relatórios anexos.
1.1.a. Prazo de Atendimento: Imediato.
N° da Constatação: 1.1.1.6
Falta de registro do planejamento das auditorias e inadequabilidade dos papéis de trabalho.
1. Recomendação n°: 158539
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.
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1.1 Providências a serem implementadas:
A Unidade de Auditoria Interna (AUDIT) realizou revisão dos seus procedimentos, durante o exercício de
2015, no sentido de aprimorar os papéis de trabalhos utilizados nas auditorias, conforme pode ser comprovado nos
documentos anexos.
1.1.a. Prazo de Atendimento: Imediato.

1. Recomendação n°: 158540
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, ou seja: não conter excessos de informações e documentos desnecessários; manter apenas as evidências
que efetivamente deem 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 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 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:
A Unidade de Auditoria Interna (AUDIT) realizou revisão dos seus procedimentos, durante o exercício de 2015, no
sentido de aprimorar os papéis de trabalhos utilizados nas auditorias, conforme pode ser comprovado nos
documentos anexos.
1.1.a. Prazo de Atendimento: Imediato

Em 17 de fevereiro de 2016, a CGU-MG encaminhou o Ofício nº 6766/2016/CGU-MG/CGU-PR,
referente ao Relatório Preliminar de Auditoria nº 201505631, relativo à avaliação dos resultados da gestão do
Programa Nacional de Assistência Estudantil - Pnaes.
Em atendimento ao citado Ofício, a UFSJ se manifestou através do Ofício nº 044/2016/UFSJ/REITORIA,
de 1º de março de 2016, informando que concorda com o teor do referido Relatório e que não há necessidade de
realização de reunião conjunta de soluções.
Posteriormente, foi encaminhado o Ofício 12987/2016/CGU-MG/CGU-PR, de 24 de junho de 2016,
contendo a versão final do Relatório de Auditoria nº 201505631.
Em atendimento à demanda, a UFSJ encaminhou o Ofício nº 135/2016/UFSJ/REITORIA, de 27 de julho
de 2016, contendo o Plano de Providências Permanentes - PPP, com as seguintes providências:
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N° da Constatação: 1.1.1.1
Falta de utilização de um sistema informatizado adequado para acompanhamento da execução das ações do
Pnaes.
Recomendação n°: 1
Desenvolver ou adquirir sistema informatizado para execução dos procedimentos de concessão e pagamento dos
benefícios do Pnaes, bem como para o acompanhamento e monitoramento da execução de todas as etapas do
programa no âmbito da Universidade.
1.1 Providências a serem implementadas:
Conforme consta do Memorando n° 42/2016-PROAE, datado de 21/07/2016, a UFSJ está implantando o Sistema
Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). Este sistema adquirido da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN), permitirá um controle auditável do Programa de Auxílios de Promoção Socioacadêmica,
introduzido pela Resolução n° 33/2014/CONSU, que institui a política e estabelece os programas de assistência
estudantil no âmbito da UFSJ.
Estima-se que o referido sistema esteja implantado até o primeiro semestre de 2018, conforme comprovado no
Memorando Eletrônico n° 26/2016, do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTINF), datado de 12/07/2016.
1.1.a. Prazo de Atendimento: Primeiro semestre de 2018
Recomendação n°: 2
Verificar junto ao Ministério da Educação, que é formulador da política pública de Assistência Estudantil, se existe
ou está em desenvolvimento um sistema informatizado padronizado para gerenciar todas as etapas do Pnaes para
ser disponibilizado às Instituições de Ensino.
1.1 Providências a serem implementadas:
Conforme consta do Memorando n° 42/2016-PROAE, datado de 21/07/2016, informa-se que após uma série de
telefonemas realizados junto aos órgãos competentes no MEC, não foi possível obter informações a respeito da
existência ou do desenvolvimento de sistemas informatizados padronizados a serem disponibilizados às IFES para
gerenciar as etapas no Pnaes.
Dessa forma, não foi possível atender a recomendação, assim como estimar um prazo para atendimento da mesma.
1.1.a. Prazo de Atendimento: Não foi possível estimar um prazo para atendimento da recomendação.
N° da Constatação: 1.1.1.2
Insuficiência de recursos humanos, na Proae, para prestar atendimento aos alunos beneficiários da
assistência estudantil.
1. Recomendação n°: 1
Adotar medidas administrativas necessárias para prover a Proae com o número de colaboradores necessários ao
adequado desenvolvimento das atividades do Pnaes.
1.1 Providências a serem implementadas:
Conforme consta do Memorando n° 42/2016-PROAE, datado de 21/07/2016, a Reitoria da UFSJ solicitou ao
Ministério da Educação vagas referentes aos cargos de Assistentes Sociais, Psicólogos e Assistentes
Administrativos para atenderem as demandas da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE), para os Campi de
Sete Lagoas (CSL) e Alto Paraopeba (CAP). Cabe destacar que um servidor, como o cargo de Assistente em
Administração, foi alocado recentemente na PROAE para desenvolver as atividades no Campus Santo Antônio
(CSA), localizado na sede da Instituição.
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Acredita-se que o atendimento dessa demanda pelo MEC ocorrerá até o segundo semestre de 2017. Nesse sentido,
a Instituição envidará esforços reiterando a solicitação de novas vagas.
1.1.a. Prazo de Atendimento: Até o segundo semestre de 2017.

N° da Constatação: 1.1.1.3
Falha na divulgação do Programa Nacional de Assistência Estudantil – Pnaes e dos seus editais para os
alunos da UFSJ.
1. Recomendação n°: 1
Aperfeiçoar a divulgação dos programas de assistência estudantil oferecidos pela Proae no sítio eletrônico da
Universidade, disponibilizando um “link” na sessão “Acesso Rápido” da página.
1.1 Providências a serem implementadas:
Conforme consta do Memorando n° 42/2016-PROAE, datado de 21/07/2016, foram tomadas as devidas
providências e já se encontra disponível no sítio eletrônico da UFSJ um “link” na sessão “Acesso Rápido”,
denominado Assistência Estudantil, contendo os programas de assistência estudantil, conforme comprovação anexa.
1.1.a. Prazo de Atendimento: Imediato.

N° da Constatação: 1.1.1.4
Falhas na formalização do processo de seleção dos alunos beneficiários do Pnaes.
1. Recomendação n°: 1
Autuar processos administrativos individualizados, preferencialmente em meio digital, referentes aos processos
seletivos para a seleção de alunos beneficiários dos programas de assistência estudantil oferecidos pela
Universidade, contendo toda a documentação necessária à sua formalização, como editais, resultados dos
certames, avaliação socioeconômica, etc.
1.1 Providências a serem implementadas:
Conforme consta do Memorando n° 42/2016-PROAE, datado de 21/07/2016, foram tomadas as providências no
sentido de autuar processos administrativos individualizados dos alunos beneficiários dos programas de assistência
estudantil, oferecidos pela UFSJ, contendo toda a documentação necessária à sua formalização, como editais,
resultados dos certames, avaliação socioeconômica e classificação, conforme comprovação anexa.
1.1.a. Prazo de Atendimento: Imediato.

1. Recomendação n°: 2
Autuar processos administrativos individualizados, preferencialmente em meio digital, para cada beneficiário dos
programas de assistência estudantil da Universidade, contendo toda a documentação que comprove o
cumprimento dos requisitos de seleção.
1.1 Providências a serem implementadas:
Conforme consta do Memorando n° 42/2016-PROAE, datado de 21/07/2016, foram providenciados, a partir do
Edital 01/2016, processos administrativos individualizados, referentes à seleção dos alunos beneficiários do
Programa de Promoção Socioacadêmica – PASE, conforme comprovação anexa.
1.1.a. Prazo de Atendimento: Imediato.
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1. Recomendação n°: 3
Estabelecer procedimento adequado à análise das avaliações socioeconômicas, que evite alterações dos dados
fornecidos pelos alunos sem identificação das modificações realizadas, exposição de justificativas, e ciência por
parte do candidato.
1.1 Providências a serem implementadas:
Conforme consta do Memorando n° 42/2016-PROAE, datado de 21/07/2016, foram providenciadas as medidas
cabíveis junto ao Núcleo de Tecnologia da Informação (NTINF), a fim de retirar do sistema de inscrição on line,
quaisquer possibilidades de alterações das informações prestadas pelos alunos, conforme comprovado nas telas do
sistema. A PROAE promoveu também uma mudança no edital, que está a disposição de toda a comunidade
acadêmica no link: http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/proae/PASE%20EDITAL%2002-2016(1).pdf
1.1.a. Prazo de Atendimento: Imediato.

N° da Constatação: 1.1.1.5
Deficiências na forma de avaliação sistemática dos resultados do Pnaes.
1. Recomendação n°: 1
Estabelecer avaliação do Pnaes no âmbito da Universidade, que contemple indicadores e metas relevantes para
analisar o alcance dos objetivos do programa, tais como controle das taxas de evasão e retenção dos beneficiários.
1.1 Providências a serem implementadas:
Conforme consta do Memorando n° 42/2016-PROAE, datado de 21/07/2016, devido a falta de recursos humanos
necessários para compor o quadro de pessoal da PROAE, especificamente de profissionais como psicopedagogo e
pedagogos, estão sendo realizados estudos no âmbito da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e da Divisão de
Acompanhamento e Controle Acadêmico/Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEN), como o intuito de
desenvolver ações conjuntas, para realizar o levantamento e o controle das taxas de evasão e retenção dos
beneficiários.
Estima-se um prazo de atendimento dessa recomendação até 30 de julho de 2017.
1.1.a. Prazo de Atendimento: Até o final de julho de 2017.

N° da Constatação: 1.1.1.6
Ausência de comprovação de definição das áreas de atuação da UFSJ referentes à assistência estudantil a
partir de estudos e análises da demanda do corpo discente.
1. Recomendação n°: 1
Realizar anualmente estudos e análises sobre a demanda do corpo discente por assistência estudantil, para
fundamentar as escolhas da área de atuação do programa, em consonância como o disposto no “caput” do art. 4°
do Decreto n° 7.234/2010.
1.1 Providências a serem implementadas:
Conforme consta do Memorando n° 42/2016-PROAE, datado de 21/07/2016, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
(PROAE), em conjunto com a Comissão Estudantil, realiza estudos e análises sobre a demanda dos estudantes. No
entanto, para documentar esta ação e atender a recomendação constante do Relatório de Auditoria realizado pela
equipe da CGU, a PROAE informa que aplicará um questionário entre os discentes da UFSJ, com o objetivo de
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verificar as necessidades e planejar melhor a distribuição do recurso a ser disponibilizado nos próximos editais,
buscando o atendimento efetivo das demandas estudantis.
Para fins de comprovação, apresenta-se um modelo de questionário, ainda em estudo no Serviço de Assistência
Social da PROAE, e, com previsão de implantação a partir de 2017.
1.1.a. Prazo de Atendimento: Primeiro Semestre de 2017.

A Controladoria Regional da União no Estado de Minas Gerais - CGU/MG - encaminhou o Ofício nº
7706/2016/CGU-MG/CGU-PR, de 07 de março de 2016, referente ao Relatório Preliminar de Auditoria nº
201505626, relativo à avaliação do relacionamento da Universidade com suas Fundações de Apoio.
Em atendimento à demanda, a Universidade encaminhou o Ofício nº 052/2016/UFSJ/REITORIA, de 14 de
março de 2016, informando que concorda com o teor do referido Relatório e que não há necessidade de realização
de reunião de busca conjunta de soluções. Entretanto, a UFSJ apresentou ressalva feita por sua Fundação de Apoio,
em relação à constatação 1.1.1.8.
Posteriormente, foi encaminhado do Ofício nº 1190/2016/CGU-MG/CGU-PR, de 06 de maio de 2016,
referente ao Relatório de Auditoria nº 201505626. Em atendimento a UFSJ encaminhou o Ofício nº
114/2016/UFSJ/REITORIA, de 23 de junho de 2016, contendo as seguintes providências:
N° da Constatação: 1.1.1.3
Normatização do relacionamento da UFSJ com as fundações de apoio não foi aprovada pelo órgão colegiado
superior da Universidade.
1. Recomendação n°: 1
Adotar providências no sentido de fazer aprovar, pelo Conselho Superior da UFSJ, normativo acerca do
relacionamento entre a Universidade e suas fundações de apoio, de modo a atender às determinações emanadas
pelo art. 6° do Decreto n° 7.423/2010 e pelo Estatuto da Entidade.
1.1 Providências a serem implementadas:
Conforme consta do Memorando n° 87/2016-PPLAN, datado de 02/06/2016, foi apresentada proposta de
anteprojeto de resolução, ao Presidente do Conselho Universitário (CONSU), referente ao relacionamento entre a
UFSJ e fundações de apoio.
1.1.a. Prazo de Atendimento: Em até 12 meses.

N° da Constatação: 1.1.1.4
Falta de regulamentação, pela Universidade, de dispositivos da Lei n° 8.958/1994 e do Decreto n° 7.423/2010,
em sua relação com as fundações de apoio.
1. Recomendação n°: 1
Aperfeiçoar os normativos internos dos Conselhos Superiores da Universidade, de modo a contemplar todos os
aspectos da Lei n° 8.958/1994 e do Decreto n° 7.423/2010, deixando de forma clara o seu relacionamento com as
fundações de apoio.
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1.1 Providências a serem implementadas:
Conforme consta do Memorando n° 87/2016-PPLAN, datado de 02/06/2016, a proposta de anteprojeto de
resolução, que dispõe sobre o relacionamento entre a UFSJ e fundações de apoio contemplou os seguintes
dispositivos:
- § 2º, art. 4º, da Lei nº 8.958/1994 (solicitado à Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas – PROGP
por meio da Solicitação de Auditoria – SA nº 04/2016)
Nesse sentido, a Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas encaminhou o Memorando n° 115/2016DIDEP, de 22/06/2016, apresentando a minuta da proposta de resolução, com vistas a normatizar a colaboração
esporádica dos servidores técnico-administrativos da UFSJ, e, será apresentada aos Conselhos Superiores para
apreciação e aprovação.
– art. 6º da Lei nº 8.958/1994; (contemplado no capítulo V, art. 36 do anteprojeto de resolução)
- § 11, art. 6º, do Decreto nº. 7.423/2010; (contemplado no § 7º do art. 15 do anteprojeto de Resolução)
– inciso IV, § 1º, do art. 6º do Decreto nº 7.423/2010 (Não foi contemplado expressamente no anteprojeto de
resolução, pois a contratação de pessoas físicas e jurídicas ocorre durante a execução do instrumento jurídico com
base na Lei 8.666/93, o que nos impossibilita especificar o CPF e CNPJ no plano de trabalho, antes da execução do
projeto.)
- § 1º, art. 7º, do Decreto nº. 7.423/2010. (Este § 1º, art. 7º, está contemplado no Capítulo IV do anteprojeto de
resolução. Porém, a participação remunerada do docente está contemplada na Resolução nº 012/2016/CONEP, de
08/04/2016 e a participação do técnico administrativo está sendo regulamentada pela pró-reitoria competente –
PROGP.)
1.1.a. Prazo de Atendimento: Em até 12 meses.

N° da Constatação: 1.1.1.6
Falta de projeto prévio para celebração do contrato n° 29/2015 com a Fauf, para a gestão administrativa e
financeira do projeto “Formação Continuada de Conselheiros Municipais de Educação – Extensão –
Modalidade à distância.”
1. Recomendação n°: 1
Elaborar projeto prévio antes da celebração de contratos e convênios para a gestão administrativa e financeira, nos
limites estabelecidos no inciso XIII do “caput” do art. 24 da Lei n° 8.666/1993, com as fundações de apoio
constituídas com a finalidade de apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional,
científico e tecnológico e estímulo à inovação.
1.1 Providências a serem implementadas:
Acatamos a recomendação de elaborar projeto prévio antes da celebração de contratos e convênios para a gestão
administrativa e financeira pela fundação de apoio com a finalidade apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão,
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação.
Conforme consta do Memorando n° 87/2016-PPLAN, datado de 02/06/2016, foi disponibilizado o link
http://www.ufsj.edu.br/pplan/relacao_ufsj_e_fauf.php, contendo as informações sobre as orientações quanto aos
aspectos técnicos exigidos para a elaboração de projeto desenvolvidos com a participação da Fundação de Apoio à
Universidade de São João del-Rei (FAUF).
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1.1.a. Prazo de Atendimento: Imediato.
N° da Constatação: 1.1.1.7
Falta de aprovação dos Projetos “27° Inverno Cultural da UFSJ” e “Apoio Institucional ao 37° Festival de
Música de Prados” pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de São João delRei – Conep/UFSJ.”

1. Recomendação n°: 1
Submeter à aprovação do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de São João del-Rei os
projetos desenvolvidos com a participação de fundações de apoio, de acordo com o § 2°, do art. 6°, do Decreto n°
7.423, de 31/12/2010.
1.1 Providências a serem implementadas:
Acatamos a recomendação de submeter à aprovação do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CONEP) os
projetos desenvolvidos com a participação das fundações de apoio.
Conforme consta do Memorando n° 87/2016-PPLAN, datado de 02/06/2016, foi enviado memorando eletrônico nº
85/2016 – PPLAN, em 12/05/2016, cópia anexa, ao Pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, coordenador
responsável pelo Projeto de Extensão do Inverno Cultural, informando da necessidade de submeter os projetos
desenvolvidos com a participação da FAUF à aprovação do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CONEP).
1.1.a. Prazo de Atendimento: Imediato.

N° da Constatação: 1.1.1.8
Falta de detalhamento do Projeto “27° Inverno Cultural da UFSJ”.
1. Recomendação n°: 1
Orientar formalmente o corpo acadêmico da UFSJ quanto aos aspectos técnicos exigidos para a elaboração de
projeto desenvolvido em parceria com as fundações de apoio, em especial parâmetros objetivos, claros, precisos,
detalhados e quantificáveis, conforme estabelecido nos § 1°, 3°, 4°, 5° e 6° do art. 6°, do Decreto n° 7.423, de
31/12/2010.
1.1 Providências a serem implementadas:
Conforme consta do Memorando n° 87/2016-PPLAN, datado de 02/06/2016, foi disponibilizado o link
http://www.ufsj.edu.br/pplan/relacao_ufsj_e_fauf.php, contendo as informações sobre as orientações quanto aos
aspectos técnicos exigidos para a elaboração de projeto desenvolvidos com a participação da Fundação de Apoio à
Universidade de São João del-Rei (FAUF).
1.1.a. Prazo de Atendimento: Imediato.

2. Recomendação n°: 2
Contratar fundações de apoio somente quando os projetos atenderem os preceitos estabelecidos nos § 1°, 3°, 4°, 5°
e 6° do art. 6°, do Decreto n° 7.423, de 31/12/2010.
2.1 Providências a serem implementadas:
Acatamos a recomendação de contratar fundações de apoio somente quando os projetos atenderem os preceitos
estabelecidos nos § 1°, 3°, 4°, 5° e 6° do art. 6°, do Decreto n° 7.423, de 31/12/2010.
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Conforme consta do Memorando n° 87/2016-PPLAN, datado de 02/06/2016, foi disponibilizado o link
http://www.ufsj.edu.br/pplan/relacao_ufsj_e_fauf.php, contendo as informações sobre as orientações quanto aos
aspectos técnicos exigidos para a elaboração de projetos desenvolvidos com a participação da Fundação de Apoio à
Universidade de São João del-Rei (FAUF).
2.1.a. Prazo de Atendimento: Imediato.

N° da Constatação: 1.1.1.9
Falta de registro centralizado e de publicidade dos projetos desenvolvidos pela UFSJ em parceria com a Fauf.
1. Recomendação n°: 1
Divulgar dados e informações, bem como centralizar os registros, sobre o relacionamento da UFSJ com fundações
de apoio, incluindo obrigatoriamente os dispositivos legais e regulamentadores internos e externos; a sistemática de
elaboração e aprovação de projetos; a relação de projetos desenvolvidos e em andamento com objetos, metas e
indicadores; as regras aplicáveis às bolsas com divulgação de beneficiários e valores recebidos; montantes
financeiros gerenciados em parceria; endereços de portais e sítios das fundações de apoio e outras informações
julgadas relevantes, em atendimento ao disposto no §2° do art. 11 do Decreto n° 7.423, de 31/12/2010.
1.1 Providências a serem implementadas:
Conforme consta do Memorando n° 87/2016-PPLAN, datado de 02/06/2016, foi disponibilizado o link
http://www.ufsj.edu.br/pplan/relacao_ufsj_e_fauf.php, contendo as informações sobre as orientações quanto aos
aspectos técnicos exigidos para a elaboração de projeto desenvolvidos com a participação da Fundação de Apoio à
Universidade de São João del-Rei (FAUF).
1.1.a. Prazo de Atendimento: Imediato

N° da Constatação: 1.1.1.10
Fragilidades no monitoramento sistemático da UFSJ quanto à publicação de dados na rede mundial de
computadores pela Fauf, referentes ao art.4° A da Lei n°. 8.958/1994.
1. Recomendação n°: 1
Solicitar que a Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei – Fauf publique na internet os
relatórios semestrais de execução contratual e os pagamentos efetuados aos servidores públicos em decorrência dos
contratos firmados com base na Lei n° 8.958, de 20/12/1994; conforme o disposto no art. 4° A deste Normativo.
1.1 Providências a serem implementadas:
Conforme consta do Memorando n° 87/2016-PPLAN, datado de 02/06/2016, foi solicitado à FAUF por meio do
Ofício nº 004/2016/PPLAN/UFSJ, em 07/04/2016, cópia anexa, que se publique na internet os relatórios semestrais
de execução contratual e os pagamentos efetuados aos servidores públicos em decorrência dos contratos firmados
com base na Lei nº 8.958, de 20/12/1994; conforme o disposto no art. 4º A deste Normativo.
Em atendimento a essa solicitação a Fundação de Apoio (FAUF) encaminhou o Ofício n° 0138/2016 informando
que atendeu parcialmente ao solicitado, uma vez que criou em seu Portal da Transparência (endereço: http://sigfauf.ufsj.edu.br/transparencia/index.php) o link: Pagamentos para Pessoas Físicas por Mês → clicar em Somente
Pagamentos Efetuados a Servidores ou Agentes que retrata os pagamentos efetuados aos servidores públicos, seja
através de bolsa ou RPA.
Quanto à solicitação alusiva à disponibilização na internet dos relatórios semestrais de execução contratual, tendo
em vista que nos instrumentos contratuais firmados e mantidos pela FAUF com a UFSJ, bem como com a FINEP, o
CNPq e as Agências Financiadoras Oficiais de Fomento, existiam as cláusulas específicas inerentes à prestação de
contas que preconizavam que tais prestações deveriam ser prestadas em até 60 (sessenta) dias após a execução do
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respectivo projeto, e considerando que todas as informações advindas das execuções dos projetos eram lançadas em
tempo real no Portal da Transparência da Fundação, a FAUF entendia que tais procedimentos atendiam ao disposto
na legislação vigente.
Entretanto, com intuito de adequar ao disposto no inciso II do Art. 4° A da Lei n° 8958, a FAUF passará também a
disponibilizar em seu site os relatórios semestrais de execução dos projetos. Para tanto, necessita de um prazo de 06
(seis) meses.
1.1.a. Prazo de Atendimento: 6 meses.

N° da Constatação: 1.1.1.11
Falta de rotinas sistematizadas na Universidade para análise das prestações de contas dos projetos
desenvolvidos em parceria com a Fauf
1. Recomendação n°: 1
Estruturar rotinas para que o envio dos documentos da prestação de contas pela Fauf contemple o relatório técnico
pelo coordenador do projeto, de acordo com o §2°, do art. 44, da Resolução CONDI n° 20, de 22/12/2011.
1.1 Providências a serem implementadas:
Conforme consta do Memorando n° 87/2016-PPLAN, datado de 02/06/2016, foi proposto no § 3º, Art. 43, do
anteprojeto de resolução que dispõe sobre o relacionamento entre a UFSJ e fundações de apoio que o relatório
técnico emitido pelo coordenador do projeto seja apresentado à UFSJ.
1.1.a. Prazo de Atendimento: 12 meses.

2. Recomendação n°: 2
Avaliar a conveniência e a oportunidade da UFSJ inserir no normativo interno que dispõe sobre o relacionamento
da Universidade com fundações de apoio, item sobre o período para o envio da documentação da prestação de
contas pela fundação de apoio (relatório circunstanciado da arrecadação das receitas e comprovantes de
recolhimento à conta única do Tesouro Nacional, um relatório técnico emitido pelo coordenador do projeto) e
quanto ao tempo para análise deste pela UFSJ.
2.1 Providências a serem implementadas:
Conforme consta do Memorando n° 87/2016-PPLAN, datado de 02/06/2016, foi proposto no § 2º, Art. 43, do
anteprojeto de resolução que dispõe sobre o relacionamento da Universidade com fundações de apoio.
2.1.a. Prazo de Atendimento: 12 meses.

A Controladoria Regional da União do Estado de Minas Gerais - CGU-MG - encaminhou o Ofício nº
13558/2016/CGU-MG/CGU-PR, de 06 de julho de 2016, contendo o Relatório Preliminar de Auditoria nº
201601491, relativo à Auditoria Anual de Contas do exercício de 2015.
Em resposta, a UFSJ encaminhou o Ofício nº 126/2016/UFSJ/REITORIA, de 11 de julho de 2016,
informando que concorda com o teor do referido Relatório e que não há necessidade de realização de reunião de
busca

conjunta

de

soluções.

A

Universidade

se

manifestou

também

por

meio

do

Ofício

nº
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154/2016/UFSJ/REITORIA, de 09 de setembro de 2016, informando que não há conteúdo sigiloso nos arquivos,
podendo ser publicados integralmente pela Controladoria.
Posteriormente, a UFSJ enviou o Ofício nº 169/2016/UFSJ/REITORIA, de 03 de outubro de 2016,
encaminhando o Plano de Providências Permanente - PPP, contendo as providências adotadas para as
recomendações existentes no Relatório citado, a saber:

N° da Constatação: 1.1.1.1
Ausência de laudos periciais atualizados, para amparar os pagamentos relativos ao adicional de
insalubridade, no âmbito da Universidade Federal de São João del-Rei.
1. Recomendação n°: 1
Refazer os laudos técnicos que amparam o pagamento do adicional de insalubridade, adequando-os às exigências
da ON SEGEP n° 06/2013, e suspender as concessões que não tiverem de acordo com a referida orientação
normativa, em relação aos servidores de CPFs relacionados a seguir: ***.007.936-**, ***.803.706-**,
***.314.916-**, ***.358.076-**, ***.352.066-**, ***.106.426-**, ***.162.206-**, ***.060.926-**, ***.522.526**, ***.082.586-**, ***.955.096-**, ***.796.656-**, ***.642.938-**, ***.711.996-**, ***.316.739-**,
***.290.786-**, ***.531.235-**, ***.558.546-**, ***.318.616-** e ***.193.316-**.

1.1 Providências a serem implementadas:
A Divisão de Desenvolvimento de Pessoas – DIDEP informou, por meio do Memorando
n°
1184/2016-DIDEP, de 29/09/2016, que foi realizado o Registro de Preço para contratação de empresas para
realizarem as aferições necessárias para a conclusão dos laudos. No dia 13 de setembro de 2016, foi empenhado
recursos para a contratação dos serviços (Nota de empenho anexa). Os serviços de medição serão realizados pelas
empresas nos meses de outubro e novembro. Tão logo sejam enviados os resultados das medições pelas empresas,
os laudos serão atualizados e tomadas as providências adequadas conforme avaliação dos técnicos e engenheiro de
segurança.
A Divisão informou ter previsão até janeiro de 2017 para regularização da situação de todos os CPF listados no
Relatório de Auditoria Anual de Contas n° 201601491.
E, a partir de janeiro de 2017, solicitará a contratação
para realizar as medições necessárias de forma a regularizar os demais laudos de concessão de insalubridade, com
previsão de atualização de 100% dos laudos até julho de 2017, buscando o atendimento de todos os preceitos
legais.
1.1.a. Prazo de Atendimento: Janeiro de 2017.

1. Recomendação n°: 2
Promover, nos termos do “caput” do art. 143 da Lei n° 8.112/90, apuração de responsabilidades em virtude do
pagamento indevido do adicional de insalubridade à servidora de CPF ***.591.698-**, referente ao período de
setembro de 2014 a março de 2016.
1.1 Providências a serem implementadas:
A Divisão de Desenvolvimento de Pessoas – DIDEP informou, via Memorando n° 1184/2016-DIDEP, de
29/09/2016, que foi solicitado por meio do memorando eletrônico n°1172, de 16 de setembro de 2016 à Reitoria da
UFSJ, autorização para abertura de sindicância para apurar a responsabilidade conforme recomendado, conforme
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comprovação anexa. E, que buscando evitar que este tipo de situação se repita, foi elaborado uma minuta de
resolução estabelecendo as regras de concessão e pagamento dos adicionais. Esta resolução propõe que além da
avaliação dos profissionais de segurança do trabalho e o informe mensal da chefia do servidor atestando a
exposição ao risco, será necessário também que o servidor envie, no início de cada semestre, um plano de trabalho
onde sejam especificados os horários em que o servidor ficará exposto ao risco. A resolução também faz previsão
que, na falta do informe ou do plano de trabalho o pagamento do adicional será suspenso até que seja regularizado
a situação. A elaboração da resolução foi motivada pela necessidade de estabelecer novos procedimentos que
auxiliem no acompanhamento do atendimento das normas.
A referida minuta de resolução será encaminhada aos Conselhos Superiores da UFSJ e tem previsão de aprovação
até julho de 2017.
1.1.a. Prazo de Atendimento: Julho de 2017.

N° da Constatação: 1.2.1.1
Servidores da UFSJ em situações que indicam a incompatibilidade de horários na acumulação de cargos,
bem como na condição de sócio-administrador de empresas.
1. Recomendação n°: 1
Promover, nos termos do “caput” do art. 143 da Lei n° 8.112/90, as medidas administrativas cabíveis com vistas à
apuração das situações que indicam a acumulação de cargos com incompatibilidade de horários para os servidores
cujos CPFs são listados a seguir:
***. 576.816.-**, ***.896.396-**, ***.521.196-**, ***.251.756-**, ***.341.886-**, ***.999.776-**,
***.416.746-**, ***.856.276-**, 224.556-**, ***.040.506-**, ***.660.726-**, ***.794.860-**, ***.215.506-**,
***.808.306-**, ***.255.416-**, ***.594.836-**, ***.489.216-**, ***.908.616-**.
1.1 Providências a serem implementadas:
A Divisão de Desenvolvimento de Pessoas – DIDEP informou, via Memorando n° 1184/2016-DIDEP, que solicitou
aos servidores o encaminhamento da documentação, no mês de julho, de forma a esclarecer as irregularidades
identificadas. De posse dos documentos a Divisão encaminhou à Reitoria os processos para que fossem instauradas
sindicâncias para apuração dos fatos.
Nesse sentido, a Reitoria nomeou a Comissão de Sindicância, por meio da Portaria n° 653, de 1° de setembro de
2016, estabelecendo o prazo de 30 dias para conclusão dos trabalhos, conforme cópia anexa. Em 28/09/2016, a
Reitoria emitiu a Portaria n° 717, de 28/09/2016, prorrogando por 30 (trinta) dias, a contar de 5 de outubro de 2016,
o prazo estabelecido na Portaria n°653, de 1° de setembro de 2016.
Dessa forma, estima-se o prazo de conclusão dos trabalhos da comissão de Sindicância até 5 de novembro de 2016,
e, o atendimento da recomendação até dezembro de 2016.

1.1.a. Prazo de Atendimento: Dezembro de 2016.

1. Recomendação n°: 2
Promover, nos termos do “caput” do art. 143 da Lei n° 8.112/90, as medidas administrativas cabíveis com vistas à
apuração das situações que indicam
servidores, cujos CPFs são listados a seguir, que atuam como sócioadministrador de empresas, fato que contraria o disposto no inciso X do art. 117 da Lei n° 8.112/90: ***.341.236**, ***.823.006-**, ***.999.776-**, ***.242.296-**, ***.380.236-**, ***.818.226-**, ***.592.176-**,
***.015.966-**, ***.576.816-**, ***.410.596-**, ***.886.796-**, ***.178.266-**, ***.521.196-**, ***.392.546**, ***.363.886-**, ***.468.956-**, ***.290.967-**, ***.545.816-**, ***.251.756-**, ***.255.416-**,
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***.040.506-**, ***.027.962-**, ***.490.826-**, ***.808.216-**, ***.406.406-**, ***.166.506-**, ***.794.860**, ***.449.626-**, ***.224.556-**, ***.911.626-** e ***.764.227-**.
1.1 Providências a serem implementadas:
A Divisão de Desenvolvimento de Pessoas – DIDEP informou, via Memorando n° 1184/2016-DIDEP, que solicitou
aos servidores o encaminhamento da documentação, no mês de julho, de forma a esclarecer as irregularidades
identificadas. De posse dos documentos a Divisão encaminhou à Reitoria os processos para que fossem instauradas
sindicâncias para apuração dos fatos.
Nesse sentido, a Reitoria nomeou a Comissão de Sindicância, por meio da Portaria n° 653, de 1° de setembro de
2016, estabelecendo o prazo de 30 dias para conclusão dos trabalhos, conforme cópia anexa. Em 28/09/2016, a
Reitoria emitiu a Portaria n° 717, de 28/09/2016,prorrogando por 30 (trinta) dias, a contar de 5 de outubro de 2016,
o prazo estabelecido na Portaria n°653, de 1° de setembro de 2016.
Dessa forma, estima-se o prazo de conclusão dos trabalhos da comissão de Sindicância até 5 de novembro de 2016,
e, o atendimento da recomendação até dezembro de 2016.
1.1.a. Prazo de Atendimento: Dezembro de 2016.

1. Recomendação n°: 3
Implementar controles internos, de forma a verificar, periodicamente, a ocorrência de eventual infração ao
cumprimento da jornada de trabalho pelos servidores da Universidade.

1.1 Providências a serem implementadas:
A Divisão de Desenvolvimento de Pessoas – DIDEP informou, via Memorando n° 1184/2016-DIDEP, que o Setor
de Concursos e Procedimentos Admissionais
(SECOP/DIDEP) está discutindo alterações no modelo de
declaração de acumulo de cargos, buscando dessa forma melhorar a identificação dos casos de acúmulos indevidos.
A partir de novembro será adotado um novo modelo de declaração que também contemplará a necessidade de
apresentar uma “consulta de vínculo com CNPJ” do CPF do aprovado no concurso, declaração esta emitida pela
Receita Federal.
Assim, a Divisão está buscando adequar o tipo de informação prestada pelo candidato aprovado em concurso, de
modo a contemplar além dos vínculos com instituições públicas, os vínculos com empresa privada.
A DIDEP estima que até novembro de 2016 terá reformulado o procedimento com a adoção do novo modelo de
declaração de acúmulo de cargos.
1.1.a. Prazo de Atendimento: Até o final do mês de novembro de 2016.

N° da Constatação: 2.1.1.1
Inserção, no sistema CGU-PAD, de informações referentes a processos administrativos em data posterior ao
prazo limite previsto em Portaria.
1. Recomendação n°: 1
Adotar medidas administrativas cabíveis para o registro tempestivo das informações sobre procedimentos
disciplinares no sistema CGU-PAD, em cumprimento ao art. 1°, §3°, da Portaria CGU n° 1.043/2007.
1.1 Providências a serem implementadas:
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O Chefe do Gabinete da Reitoria informou, por meio do Memorando n° 69/2016-GABIN, de 23/03/2016, que a
unidade já está tomando as providências necessárias para manter os registros no sistema CGU-PAD em
consonância com o art. 1o, § 3o, da Portaria CGU no 1.043/2007.
1.1.a. Prazo de Atendimento: Imediato

1. Recomendação n°: 2
Indicar outro servidor como administrador do sistema CGU-PAD no âmbito da UFSJ, tendo em vista que a
incumbência de tal atribuição ao Chefe da Unidade de Auditoria Interna não se coaduna com o princípio da
segregação de funções.
1.1 Providências a serem implementadas:
O Chefe do Gabinete da Reitoria informou, por meio do Memorando n° 69/2016-GABIN, de 23/03/2016, que
conforme atual listagem de usuários do sistema CGU-PAD, em anexo, o servidor Paulo Fernando Cabral de Ávila
foi substituído pelo professor José Tarcísio Assunção na administração do referido sistema.
1.1.a. Prazo de Atendimento: Imediato

7.2 Solicitações de Auditoria e Demandas do TCU

A UFSJ recebeu do Tribunal de Contas da União - TCU, o Ofício n° 3124/2015/TCU/SECEX-MG, de 30
de novembro de 2015, solicitando Informações referente ao relacionamento da IFES com as Fundações de
Apoio.
Em atendimento à demanda, a UFSJ encaminhou o Ofício nº 004/2016/UFSJ/REITORIA, datado de 08 de
janeiro de 2016, prestando as informações solicitadas, conforme descrito abaixo:
a) informação, no que tange ao “teto” remuneratório constitucional, se a universidade considera, em seus
cálculos, os valores pagos por sua(s) fundação (ões) de apoio aos servidores da universidade, a título de
retribuição pecuniária, bolsa ou qualquer outra denominação, desde que decorrente da participação em
projetos geridos pela fundação de apoio. Em caso afirmativo, descrever os critérios e metodologia adotados;
Conforme preconiza o Art. 32 da Resolução CONDI nº 020/2011, que dispõe sobre o relacionamento entre a
Universidade Federal de São João Del-Rei e suas Fundações de Apoio, o limite máximo da soma da remuneração,
retribuição e bolsas percebidas pelo docente, em qualquer hipótese, não poderá exceder o maior valor recebido pelo
funcionalismo público federal, nos termos da Constituição Federal.
O limite de remuneração é calculado mês a mês, considerando-se o regime de competência.

b) relação de servidores que, em 2015, receberam recursos financeiros provenientes da(s) fundação(ões) de
apoio da universidade, especificando a razão (exemplo: retribuição pecuniária, bolsa), e indicando os valores
mensais recebidos;
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Anexas, seguem relações dos servidores da UFSJ que, em 2015, receberam recursos financeiros provenientes da
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João Del-Rei – FAUF – alusivas aos pagamento de bolsas e
pagamentos por RPA (retribuição pecuniários).

c)
informação se há norma interna que regule os seguintes pontos (nos casos afirmativos, remeter cópia
das normas):
c.1) relacionamento entre universidade e sua(s) fundação (ões) de apoio;
O relacionamento entre a UFSJ e a FAUF é normatizado através da Resolução CONDI nº 020/2011, cuja cópia
segue anexa.

c.2) estabelecimento do(s) setor(es) responsáveis por acompanhar a execução de projetos gerenciados pela(s)
fundação(ões) de apoio, bem como por analisar as correspondentes prestações de contas;
Conforme preconiza o Art. 40 da citada Resolução, compete à Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento da
UFSJ o controle finalístico e de gestão na execução dos contratos, convênios, acordos ou ajustes firmados
envolvendo aplicação de recursos públicos e as fundações de apoio.
Não obstante, informamos que a execução do projeto é acompanhada, em tempo real, pelo coordenador do Projeto
diretamente no Sistema de Informações Gerenciais – SIG da FAUF, conforme explicitado na resposta “D”.
c.3) definição dos critérios a serem adotados para estimar os custos envolvidos na utilização das instalações e
o nome da universidade, nos casos de projetos gerenciados pela(s) fundação(ões) de apoio;
Os critérios adotados para estimar os custos envolvidos na utilização das instalações e o nome da universidade são
os estabelecidos no Capítulo V da Resolução supracitada, em especial o disposto nos § 2º e 4º do Art. 36.
d)
informação se a universidade possui acesso ao sistema utilizado pela(s) fundação(ões) de apoio para
gerenciar os projetos firmados com sua participação, de modo a possibilitar o acompanhamento da execução
pela universidade. Em qualquer caso, indicar o(s) sistema(s) de gerenciamento (contábil e/ou finalístico) de
projetos utilizado pela(s) fundação(ões) de apoio;
Em atendimento ao disposto na legislação vigente, em especial na Lei nº 8.958/94, que dispõe sobre as relações
entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio e dá
outras providências, como também na Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, a FAUF
vem disponibilizando, na rede mundial de computadores, as informações relacionadas às suas atividades
administrativas, especialmente no que diz respeito aos projetos desenvolvidas em parceria com entidades públicas.
Para tal, foi disponibilizado aos pesquisadores um sistema, denominado Sistema Gerencial de Informações – SIG,
onde todas as informações inerentes aos projetos sob gestão da FAUF são lançadas no mesmo e transferidas,
automaticamente e em tempo real, para o portal de transparência da Fundação.
O Portal da Transparência da FAUF permite a qualquer pessoa fazer consulta pública aos documentos relacionados
aos projetos, tais como instrumento jurídico de origem do projeto (contrato, convênio, termo de outorga, termos
aditivos, dentre outros), pagamentos realizados por projeto (material de consumo, passagens, pessoa física, pessoa
jurídica, diárias, dentre outros), prestação de contas dos projetos encerrados, além de poderem ser acessadas as
informações inerentes aos procedimentos licitatórios (editais, atas de habilitação e julgamento, atos homologatórios
e adjudicatórios, dentre outros) e às dispensas/inexigibilidades de licitação.
O portal de transparência da Fundação encontra-se disponível no endereço http://sig-fauf.ufsj.edu.br/transparencia/
e possui as seguintes funcionalidades.
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A Fundação disponibiliza ainda senha irrestrita à Pró-reitoria de Planejamento
de Informações – SIG.

para acesso ao Sistema Gerencial

Desta forma, a UFSJ consegue acompanhar a execução dos projetos geridos pela FAUF.
e) planilha em Excel “Ajustes firmados pelas fundações de apoio para execução de projetos, vigentes a partir
de 1°.1.2012”, devidamente preenchida, de acordo com instruções constantes no arquivo em anexo (a ser
encaminhado em mídia digital à universidade, em anexo ao ofício de diligência).
Anexo, seguiu o arquivo alusivo à planilha.

Em 18 de março de 2016, o TCU encaminhou o Ofício 0212/2016-TCU/SECEX-RN, através do qual
solicitou informações referentes à celebração de Termo de Cooperação Técnica com a Universidade Federal do
Rio Grande do Norte - UFRN - para aquisição do sistema SIG.
Em atendimento à solicitação, a Universidade encaminhou o Ofício nº 101/2016/UFSJ/REITORIA, datado
de 31 de maio de 2016, contendo as informações solicitadas e disponibilizando a documentação comprobatória.
O TCU também encaminhou o Ofício nº 0216/2016-TCU/Sefti, de 15 de abril de 2016, para levantamento
de informações através dos questionários referentes à Evolução da Governança de Tecnologia da Informação na
Administração Pública Federal - Ciclo 2016 (Questionário de Governança de TI 2016), cujo atendimento se deu
através do envio das respostas on-line.
Através do Ofício nº 8058/2016-TCU/Sefpi, datado de 10 de junho de 2016, também foi solicitado pelo
TCU a avaliação da situação atual e a evolução da governança e da gestão de pessoas na Administração
Pública Federal (2º Ciclo). O atendimento também se deu através do encaminhamento de respostas on-line.
O TCU encaminhou ainda o Ofício nº 278-183/2016-TCU/SEFIP/Diaup, datado de 13 de outubro de
2016, referente a trabalhos de fiscalização na folha de pagamento. O atendimento se deu através do
encaminhamento de planilha contendo as informações solicitadas, assim como as comprovações de baixas e as
justificativas apresentadas pelos servidores, diretamente no e-mail diaup@tcu.gov.br.
Em 06 de dezembro de 2016, o TCU, através da Secretaria de Controle Externo no Rio Grande do Sul SECEX-RS, enviou e-mail informando da realização de auditoria (Portaria de Fiscalização nº 1332/2016),
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mediante questionários, com objetivo de verificar o grau de cumprimento das normas que estabelecem padrões de
transparência na gestão de recursos públicos aplicados no âmbito do relacionamento das Fundações de Apoio (FA)
com as Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, em especial, a Lei 12527/2011 (Lei de Acesso à
Informação - LAI) e a Lei nº 8958/94 (Que dispõe sobre as relações entre as IFES e Fundações de Apoio). O
atendimento também se deu através do encaminhamento de respostas on-line, mediante o preenchimento de
questionários distintos respondidos tanto pela Universidade como por sua Fundação de Apoio.
A Controladoria Geral da União no Estado de Minas Gerais - CGU-MG, encaminhou o Ofício nº
28081/2015/CGU-MG/CGU-PR, de 04 de dezembro de 2015, solicitando informações referentes ao adicional de
insalubridade para subsidiar a Auditoria Anual de Contas, exercício de 2015.
Em atendimento à demanda, a UFSJ encaminhou o Ofício nº 008/2016/UFSJ/REITORIA, de 20 de janeiro
de 2016, contendo o Memorando Eletrônico nº 03/2016-SEAPS, de 18 de janeiro de 2016, com as respostas
solicitadas e a documentação comprobatória.
Dando continuidade aos trabalhos, a Controladoria encaminhou o Ofício nº 7741/2016/CGU-MG/CGU-PR,
de 07 de março de 2016, através do qual solicitou informações complementares referente ao adicional de
insalubridade.
Em atendimento, a UFSJ encaminhou o Ofício nº 157/2016/UFSJ/REITORIA, datado de 28 de março de
2016, contendo o Memorando Eletrônico nº 36/2016-SEAPS, de 23 de março de 2016, com as respostas e a
documentação pertinente.
A Universidade recebeu também o Ofício nº 8958/2016/CSAE/CORAS/CRG/CGU-PR, de 24 de março
de 2016, da Corregedoria Setorial da Área de Educação/Corregedoria-Geral da União, reiterando solicitação de
informações referente ao processo nº 00190.504871/2014-11, relativo ao lançamento no Sistema CGU-PAD da
denúncia sobre suposto prejuízo causado na execução de aulas experimentais diante da ausência de equipamentos e
utensílios necessários nos laboratórios, em que pese a realização dos Pregões Eletrônicos nº 78/2008, 54/2009,
78/2009, 111/2009 e 75/2010.
Em atenção à demanda, a UFSJ encaminhou o Ofício nº 067/2016, de 04 de abril de 2016, contendo as
informações solicitadas.
Posteriormente, a Corregedoria encaminhou o Ofício 15324/2016/CSAE/CORAS/CRG/MTFC, de 26 de
agosto de 2016, solicitando informações referente a processos de sindicância e PAD instaurados no âmbito da
Instituição, lançados no Sistema CGU-PAD.
Em atendimento à solicitação, foi encaminhado pela UFSJ o Ofício nº 164/2016/UFSJ/REITORIA, de 19
de setembro de 2016, contendo o Memorando Eletrônico nº 67/2016-GABIN, de 19 de setembro de 2016, com as
informações solicitadas.
Em 06 de abril de 2016, a Controladoria Regional da União no Estado de Minas Gerais - CGU-MG,
informou sobre a realização de trabalhos referentes à Auditoria Anual de Contas, exercício de 2015, no período
de 11 a 14 de abril de 2016.
Por ocasião destes trabalhos, foram encaminhadas as seguintes Solicitações de Auditoria:
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201601491/01, de 04 de abril de 2016, sendo atendida através do Ofício nº 072/2016/UFSJ/REITORIA, de 11
de abril de 2016, mediante o encaminhamento de respostas e documentação comprobatória, constantes no
Memorando Eletrônico nº 110/2016-PROGP, de 08 de abril de 2016.



201601491/02, de 06 de abril de 2016, sendo atendida através do Ofício nº 073/2016/UFSJ/REITORIA, de 11
de abril de 2016, mediante o encaminhamento dos Memorandos Eletrônicos nº 29/2016-GABIN, 56/2016AUDIT e 72/2016/PPLAN, contendo as respectivas respostas e documentação comprobatória.



201601491/02, de 06 de abril de 2016, sendo atendida através do Ofício nº 073/2016/UFSJ/REITORIA, de
11 de abril de 2016, mediante o encaminhamento dos Memorandos Eletrônicos nº 29/2016-GABIN, 56/2016AUDIT e 72/2016/PPLAN, contendo as respectivas respostas e documentação comprobatória.



201601491/02, de 06 de abril de 2016, sendo atendida através do Ofício nº 073/2016/UFSJ/REITORIA, de 11
de abril de 2016, mediante o encaminhamento dos Memorandos Eletrônicos nº 29/2016-GABIN, 56/2016AUDIT e 72/2016/PPLAN, contendo as respectivas respostas e documentação comprobatória.



201601491/02, de 06 de abril de 2016, sendo atendida através do Ofício nº 073/2016/UFSJ/REITORIA, de 11
de abril de 2016, mediante o encaminhamento dos Memorandos Eletrônicos nº 29/2016-GABIN, 56/2016AUDIT e 72/2016/PPLAN, contendo as respectivas respostas e documentação comprobatória.



201601491/03, de 08 de abril de 2016, sendo atendida através do Ofício nº 082/2016/UFSJ/REITORIA, de 20
de abril de 2016, mediante o encaminhamento dos Memorandos Eletrônicos nº 114/2016-PROGP e 30/2016GABIN, contendo as respectivas respostas e documentação comprobatória.



201601491/04, de 15 de abril de 2016, sendo atendida através do Ofício nº 083/2016/UFSJ/REITORIA, de 20
de abril de 2016, mediante o encaminhamento do Memorando Eletrônico nº 129/2016-PROGP, de 19 de abril
de 2016, contendo as respostas e documentação comprobatória.



201601491/05, de 25 de abril de 2016, sendo atendida através do Ofício nº 092/2016/UFSJ/REITORIA, de 02
de maio de 2016, mediante o encaminhamento do Memorando Eletrônico nº 138/2016-PROGP, de 28 de abril
de 2016, contendo a resposta e documentação comprobatória.

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-2016,
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.

Recomendação

01/2016
AVALIAÇÃO DOS INDICADORES
DE DESEMPENHO UTILIZADOS
PELA UFSJ.

ITEM 1: que a Pró-reitoria de
Planejamento
e
Desenvolvimento
(PPLAN) observe os pontos identificados
no relatório e promova a correção da
apuração dos indicadores para os futuros

Informação sobre a implementação
das recomendações
A unidade se manifestou através do
Memorando Eletrônico n° 111/2016 –
PPLAN, de 06/12/2016, prestando as
seguintes informações:
ITEM 1: acatada a recomendação
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exercícios
ITEM 2: que a PPLAN oriente
formalmente as unidades que prestam
informações para a composição dos
indicadores de desempenho da UFSJ,
disponibilizando as orientações da
decisão TCU Nº 408/2002 - Plenário e as
respectivas atualizações com vistas a
aprimorar a apuração dos indicadores
para o próximo exercício.

ITEM 2: acatada a recomendação

ITEM 3: que a PPLAN disponibilize as
constatações/observações apresentadas no
relatório de auditoria às unidades que
prestam informação com o intuito de
corrigir as falhas na apuração dos dados.

ITEM 3: acatada a recomendação. No
entanto, a Unidade esclareceu que o
período
entre
o
momento
do
conhecimento do ofício circular da
SESu/MEC e o prazo para o
preenchimento
dos
dados
no
SIMC,geralmente é muito curto, não
havendo tempo hábil para maiores
esclarecimentos e outras fundamentações.

ITEM 4: que a PPLAN realize a
solicitação das informações necessárias
para apuração dos indicadores com maior
antecedência, dando um maior prazo para
as unidades obterem as informações, uma
vez que esses dados são lançados no
SIMEC na segunda quinzena do mês de
fevereiro de cada exercício. e realize um
acompanhamento mais aprofundado dos
dados para a apuração dos indicadores, de
acordo com as normas estabelecidas pela
decisão nº 408/2002-P.

ITEM 4: acatada a recomendação. A
Unidade ainda ressaltou que, no sentido
de aprimorar os controles internos
visando cumprir adequadamente a função
de elaboração dos Indicadores de
Desempenho como parte integrante das
atividade da PPLAN, torna-se necessário
o envolvimento das partes integrantes,
através da DPLAG, pelas informações
necessárias
à
produção
destes
indicadores, bem como para a construção
das análises críticas, proposta esta a ser
implementada no momento da liberação
das informações por parte da SPO/MEC
para a apuração dos respectivos índices.

ITEM 5: que a PPLAN realize reuniões e
interlocução junto às pró-reitorias e
setores envolvidos (PROEN, PROPE,
PROGP, dentre outros) buscando
informações para a construção conjunta
da análise crítica solicitada sobre a
variação apresentada no período, bem
como a evolução dos indicadores ao
longo
dos
anos,
apresentando
informações mais aprofundadas para o
motivo da variação.

ITEM 5: acatada a recomendação. No
entanto, a Unidade esclareceu que o
período
entre
o
momento
do
conhecimento do ofício circular da
SESu/MEC e o prazo para o
preenchimento
dos
dados
no
SIMC,geralmente é muito curto, não
havendo tempo hábil para maiores
esclarecimentos e outras fundamentações.

ITEM 6: que a PPLAN disponibilize o
resultado dos indicadores anualmente
para as pró-reitorias envolvidas, bem
como para a gestão superior da UFSJ, no

ITEM 6: acatada a recomendação.
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Nº. do Rel.
02/2016
AVALIAÇÃO DAS CONCESSÕES DE
DIÁRIAS E PASSAGENS NO
SISTEMA SCDP

sentido de utilizar as informações obtidas
nos indicadores como diagnóstico e
ferramenta de planejamento.
Recomendação
ITEM 1: PRESTAÇÃO DE CONTAS
FORA DO PRAZO
A ocorrência de Prestação de Contas
realizada fora do prazo previsto foi
detectada em 143 (cento e cinquenta a
quatro) Propostas de Concessão de
Diárias e Passagens - PCDPs lançadas no
período, de um total de 478 (quatrocentos
e setenta e oito) PCDPs auditadas. Sendo
assim, foram feitas as seguintes
recomendações:
1. Que o Setor de Gestão de Diárias e
Passagens (SEDIP) oriente formalmente
as unidades da UFSJ, de forma que sejam
instituídos e aplicados mecanismos
adicionais para o cumprimento do prazo
previsto na legislação, tais como:

Informação sobre a implementação
das recomendações
A unidade se manifestou através do
Memorando Eletrônico n° 111/2016 –
DIMAP, de 06/12/2016, informando que:

1.

- Designação de servidores para
realizar as rotinas durante o período
de
férias/afastamentos
dos
responsáveis pelo sistema nas
unidades, cumprindo os prazos
legalmente estabelecidos. E, caso não
seja possível essa designação, as
demandas mais urgentes devem ser
encaminhadas aos Proponentes, para
que estes providenciem junto aos seus
secretários a prestação de contas e
solução para demandas do sistema, de
acordo com os prazos legalmente
estabelecidos;

- Compete às chefias das unidades
designar substitutos para a execução de
atividades
de
servidores
em
férias/afastamentos. O SEDIP não dispõe
de meios para controlar a ausência de
servidores habilitados a operar o SCDP
em cada setor. Essas orientações no
sentido de que as chefias estejam atentas
à necessidade de indicar substituto ou
encaminhar a demanda aos proponentes,
para que sejam obedecidos os prazos
legalmente estabelecidos, são dadas nos
treinamentos oferecidos pelas Gestoras do
SCDP da UFSJ.

- Acompanhamento contínuo do
sistema verificando e analisando as
justificativas registradas e solicitando
justificativas para a ocorrência
prestação de contas fora do prazo;

- A existência de justificativa para a
ocorrência de prestação de contas fora do
prazo é verificada pelo SEDIP. Contudo,
a análise de mérito das mesmas é de
responsabilidade dos Proponentes.

- Para os casos de atraso na execução
financeira,
solicitar
que
os
beneficiários
informem
aos
responsáveis pela prestação de contas,
tão logo recebem o e-mail com a
notificação da execução financeira,
entregando
a
documentação
comprobatória para que estes
realizem os procedimentos no

- Cabe ao Solicitante da Viagem
acompanhar as Prestações de Contas
relativas às viagens por ele solicitadas. O
próprio SCDP fornece a cada Solicitante
de Viagem a relação de Prestação de
Contas Pendentes vinculadas ao mesmo.
Vale frisar que o SEDIP não tem contato
direto com os Propostos, mas apenas com
os solicitantes de viagem, mesmo porque
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sistema, obedecendo os
legalmente estabelecidos;

prazos

muitos deles sequer são servidores da
UFSJ.

- Para os casos de atraso na expedição
de
documentos
comprobatórios
(certificados,
declarações
de
participação), os beneficiários devem
registrar, no campo de justificativas, a
ausência de tais documentos e
encaminhar os demais documentos
tais como, Relatório de Viagem,
Bilhetes aéreos, dentre outros,
realizando a prestação de contas no
prazo previsto. Posteriormente, podese solicitar a devolução da diária para
o status prestação de contas, a fim de
que, sejam anexados os documentos
pendentes.

- Após o encerramento da viagem não há
como fazer controle de quais as PCDPs
teriam ficado pendentes de apresentação
de documentos, havendo grandes chances
de a anexação não ser realizada. Ademais,
a aprovação da prestação de contas deve
considerar o atendimento dos requisitos
de comprovação da viagem, dentre os
quais encontram-se a apresentação desses
documentos, podendo sua dispensa para
posterior
apresentação
configurar
descumprimento da norma.

2.
Que
o
SEDIP
realize
o
acompanhamento do cumprimento dos
prazos e que emita comunicados às
unidades em casos frequentes de
descumprimento da legislação e da
normatização interna.

2.
- O SEDIP acompanha e orienta
frequentemente as unidades sobre a
necessidade de cumprimento dos prazos.
Sugerimos que os servidores habilitados
no SCDP sejam convocados a participar
dos
treinamentos,
para
melhor
conhecimento
da
legislação,
especialmente no que tange aos prazos.
A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação
(PROEN) encaminhou cobrança às
unidades, via e-mail, solicitando a
regularização das pendências de prestação
de contas.
Nesse sentido, a AUDIT verificou
novamente o sistema, no dia 14/09/16, e,
constatou que as inconsistências foram
sanadas
pelas
unidades
com
a
apresentação da documentação, tais como
dos relatórios de viagem, com a data
retificada e atestado pelo coordenador do
curso. Assim, não foram emitidas
recomendações para essa ocorrência.
Informamos que a PCDP 319/16 já foi
encerrada. Quanto à PCDP 851/16, a
prestação de contas vêm sendo
repetidamente encaminhada com erros,
tendo sido devolvida para correção
diversas vezes. A última devolução
ocorreu em 18/09/2016, e apesar das
orientações, a prestação de contas foi
novamente encaminhada, na data de hoje
(06/12/2016), persistindo os erros já
apontados.
As unidades informaram por meio das

ITEM
2:
PENDÊNCIA
NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
A ocorrência Pendência na Prestação de
Contas foi constatada em 03 (três) PCDPs
cadastradas por unidades subordinadas à
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação
(PROEN). E, dessa forma, essas PCDPs
não se encontravam encerradas no
sistema

ITEM 3: FALTA A PRESTAÇÃO DE
CONTAS
Foi recomendado que o SEDIP realize
nova cobrança junto à Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação (PROPE) para
regularização das PCDPs 319/16 e 851/16
no sistema SCDP, bem como realize o
acompanhamento desta regularização.

ITEM 04: FALTA APROVAÇÃO DO
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PROPONENTE
O status falta Aprovação do Proponente
foi constatado em 03 (três) PCDPs. E,
dessa forma, essas PCDPs não se
encontravam encerradas no sistema

ITEM 5: LANÇAMENTO NO SCDP
APÓS
A
REALIZAÇÃO
DA
VIAGEM/EVENTO
Foi recomendado ao SEDIP que oriente
formalmente as unidades da UFSJ, sobre
a necessidade de registrar no sistema a
justificativa para lançamentos após a
realização da viagem. E, que somente os
casos
devidamente
justificados
e
comprovados serão aprovados pelos
Proponentes.

ITEM
6:
PCDPS
EM
CADASTRAMENTO
Foi recomendado ao SEDIP que realize
nova cobrança junto às unidades para
regularização
das
PCDPs
que
permanecem com o status Em
Cadastramento no sistema SCDP, bem
como realize o acompanhamento desta
regularização.

ITEM
7:
DIFERENÇA
NO
DESCONTO
DE
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO

comunicações encaminhadas ao Setor de
Gestão de Diárias e Passagens (SEDIP),
que as PCDPs com a ocorrência Falta
Aprovação
do
Proponente
foram
analisadas e regularizadas no sistema.
Nesse sentido, a AUDIT verificou
novamente o sistema, no dia 14/09/16, e,
constatou que as inconsistências foram
sanadas pelos Proponentes. Assim, não
foram emitidas recomendações para essa
ocorrência.
O SEDIP não emite parecer favorável ao
pagamento de diárias registradas após o
prazo. Contudo, recebidas solicitações
nessa situa çã o, O SEDIP verifica a
existência ou não de justificativa, sendo
devolvidas ao Solicitante de Viagem
aquelas que não a apresentem. Uma vez
apresentadas a justificativa, o SEDIP
submete a PCDP ao Proponente, cabendo
a ele a análise da justificativa e aprovação
ou não da solicita çã o de di árias.
A orientação sobre a necessidade de
justificativas para lançamento de PCDP
após a realização da viagem/evento já é
repassada pelas gestoras nos cursos de
capacitação oferecidos.
Reforçamos a necessidade de convocação
dos usuários para participação nesses
cursos.
Seria importante, também, quer os
Proponentes passassem por treinamento
específico para melhor esclarecimento
acerca das excepcionalidades a serem
consideradas.
O SEDIP vem acompanhando as PCDPs
listadas e tem a informar que, das 31
(trinta e uma) inicialmente apontadas, 20
(vinte) já se encontram encerradas ou
canceladas. Das 11 (onze) restantes, 10
(dez) tiveram prosseguimento, 8 (oito)
das quais encontram-se em fase de
prestação
de
contas,
aguardando
aprovação dos respectivos Proponentes
(967, 968, 969, 970, 817, 847, 848, 852);
uma (896) vem sendo devolvida para
correção; e outra (528/2016) encontra-se
no aguardo de aprovação do Proponente.
Apenas uma (644) permanece em fase de
Cadastramento de Viagem, apesar de
diversas orientações.
As unidades informaram por meio das
comunicações encaminhadas ao Setor de
Gestão de Diárias e Passagens (SEDIP),
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Nº. do Rel.
03/2016
AVALIAR A REGULARIDADE DOS
PROCESSOS DE ADMISSÃO DA
UFSJ, REALIZADOS POR MEIO DE
CONCURSOS PÚBLICOS

Foram identificadas 08 (oito) PCDPs
cadastradas nos meses de janeiro e
fevereiro de 2016, com o lançamento do
desconto do auxílio-alimentação no valor
de R$ 16,95 (dezesseis reais e noventa e
cinco centavos), contrariando o valor
estabelecido pela Portaria n° 11 MPOG,
de 14/01/2016, que passou a ser de R$
20,82 (vinte reais e oitenta e dois
centavos), com efeitos financeiros a partir
de 1° de janeiro de 2016.
Os valores da diferença apurada foram
elencados na Solicitação de Auditoria n°
08/2016 para realização de devolução por
meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU)
Recomendação
ITEM 1: REGSTRO DOS ATOS DE
PESSOAL NO SISTEMA SISAC
No que se refere ao registro dos atos de
pessoal, a AUDIT verificou se o setor está
preenchendo o cadastro do Sistema de
Apreciação e Registro dos Atos de
Admissão e Concessão (SISAC) do
Tribunal de Contas da União e se os
prazos para envio ao TCU estão sendo
observados, não gerando recomendações.
ITEM 2: INCONSISTÊNCIA NA
APURAÇÃO DOS RESULTADOS
COM ARREDONDAMENTO DE
NOTAS
Foi recomendado ao Setor de Concursos
e Processos Admissionais (SECOP) que
oriente formalmente os departamentos, de
forma que as regras contidas no Edital de
Condições Gerais e no Edital específico
sejam
observadas
pelas
Bancas
Examinadoras, sobretudo, no que
concerne a apuração dos resultados.

que
as
PCDPs
estavam
sendo
regularizadas através do recolhimento de
Guia de Recolhimento da União e
inclusão na prestação de contas.
Nesse sentido, a AUDIT verificou
novamente o sistema, no dia 14/09/16 e,
constatou que as inconsistências foram
sanadas pelas unidades. Assim, não foram
emitidas recomendações para essa
ocorrência.

Informação sobre a implementação
das recomendações
Não foram geradas recomendações.

A unidade se manifestou através do
Memorando Eletrônico n° 451/2016 –
SECOP, de 30/09/2016, informando que:
- a Pró-Reitoria de Gestão e
Desenvolvimento de Pessoas – PROGP,
por meio da Divisão de Desenvolvimento
de Pessoas – DIDEP e do Setor de
Concursos e Procedimentos Admissionais
– SECOP, vem buscando cada vez mais
aprimorar
os
procedimentos para
realização dos concursos públicos e
processos seletivos simplificados na
UFSJ;
- desde a publicação do Edital de
Condições Gerais, temos feito junto aos
Departamentos e Unidades Acadêmicas
uma grande “campanha” de normatização
e orientação para que todos os
procedimentos sejam seguidos no que
tange à normatização para realização dos
concursos
na
instituição.
Tais
procedimentos englobam orientações in
loco, atendimento e esclarecimentos via
e-mail e telefone, expedição de
Memorandos Eletrônicos (Anexo I)
informativos/normativos
para
os
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Departamentos/Unidades, entre outros.
- recentemente foi realizado com os
Departamentos/Unidades um treinamento
com aula expositiva sobre os principais
problemas que temos enfrentado,
abrangendo as principais regras dos
Editais de Condições Gerais, bem como
formas de evitar equívocos e vícios
indevidos. Embora a preocupação da
PROGP seja constante, não há como
assegurar a participação e envolvimento
de todos os interessados nos processos de
treinamento.
O SECOP entende que sua
responsabilidade é limitada em algumas
etapas do concurso público. Acreditamos
que a aplicação, correção, avaliação e
atribuição das notas são de competência
exclusiva da Banca Examinadora, não
cabendo ao Setor verificar, ou mesmo,
recalcular as pontuações atribuídas, salvo
erros grosseiros que estejam evidentes
quando do recebimento da documentação
gerada pela Comissão Avaliadora.
Essa prática, inclusive já é habitual do
Setor: solicitar
esclarecimentos
e
correções de procedimentos equívocos
que foram adotados durante a realização
do concurso e que explícitos quando da
conferência da documentação. Tal
procedimento pode ser observado no
Anexo II.
No sentido de aprimorar cada vez mais
os procedimentos adotados pelo SECOP,
agradecemos o trabalho desenvolvido
pela Auditoria, pelas considerações
citadas, pelo reconhecimento do trabalho
que vem sendo realizado pelo Setor e, na
oportunidade, informamos que estamos
preparando novo documento informativo
para
os
Departamentos/Unidades,
destacando os equívocos apontados pela
AUDIT no intuito de vincular cada vez
mais os procedimentos às normas
institucionais/legais. Temos ainda a
intenção de elaborar uma cartilha de
orientações
para
as
Bancas
Examinadoras, destacando um roteiro
para realização dos concursos e as
principais normas que os regem, evitando
assim os contratempos que ainda vêm
acontecendo.
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Nº. do Rel.

Recomendação

04/2016

ITEM 1 – COMPOSIÇÃO DOS
PROCESSOS
Recomendou-se que o Setor de Compras
e Licitações (SECOL) promova a
padronização
da
sequência
dos
documentos a serem anexados aos autos,
tanto os relacionados à habilitação,
quanto aos que devem ser impressos do
Comprasnet, garantindo melhoria na
formalização dos processos
ITEM 2 – REGULARIDADE FISCAL
Foi recomendado ao Setor de Tesouraria
(SETES) que promova a retirada de nova
certidão do SICAF, ou certidões
atualizadas quando da realização do
pagamento.
ITEM
3
–
AUSÊNCIA
DA
PUBLICIDADE DEVIDA
Aprimorar os procedimentos do Setor de
Compras e Licitações (SECOL), dando
publicidade dos atos realizados nas
modalidades
de
Dispensa
e
Inexigibilidade de Licitação.
Que o Setor de Compras e Licitações
(SECOL) avalie previamente os custos
com publicação, de forma a selecionar a
modalidade que apresente o melhor
custo-benefício, atendendo o princípio da
economicidade.
Recomendação

VERIFICAR A REGULARIDADE
DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,
VISANDO COMPROVAR A
LEGALIDADE, A
ECONOMICIDADE, A EFICIÊNCIA
E A EFICÁCIA DOS ATOS
ADMINISTRATIVOS

Nº. do Rel.
05/2016
AVALIAÇÃO DO
ACOMPANHAMENTO DAS METAS
FÍSICAS E FINANCEIRAS
PREVISTAS NO PPA E LDO

Nº. do Rel.
06/2016

ITEM 1:
Que a PPLAN formalize uma rotina de
acompanhamento para metas físicas e
financeiras, com o estabelecimento de
normas e prazos para apresentação de
informações por parte das Pró-Reitorias
responsáveis pelas ações orçamentárias,
garantindo um melhor acompanhamento
das ações, dos motivos das variações e
dos
possíveis
entraves
ao
seu
cumprimento. E
que os dados dos
acompanhamentos dessas metas possam
fornecer subsídios para a tomada de
decisão, seja no decorrer da execução, ou
ao final do exercício, como subsídio para
elaboração do Plano Estratégico de
Gestão.
Recomendação
ITEM 1: SALDOS DE EMPENHOS
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR

Informação sobre a implementação
das recomendações
O acompanhamento da implementação
das recomendações feitas pela Auditoria
será feito do decorrer do exercício de
2017.

O acompanhamento da implementação
das recomendações feitas pela Auditoria
será feito do decorrer do exercício de
2017.

O acompanhamento da implementação
das recomendações feitas pela Auditoria
será feito do decorrer do exercício de
2017.

Informação sobre a implementação
das recomendações
O acompanhamento da implementação
das recomendações feitas pela Auditoria
será feito do decorrer do exercício de
2017.

Informação sobre a implementação
das recomendações
O acompanhamento da implementação
das recomendações feitas pela Auditoria
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AVALIAÇÃO DOS EMPENHOS
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR,
RELATIVOS AOS SALDOS
REMANESCENTES DE
CONTRATAÇÕES REALIZADAS
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES.

REFERENTE
A
MATERIAL
PERMANENTE E MATERIAL DE
CONSUMO
Foram feitas as seguintes recomendações:
- que o Setor de Patrimônio (SEPAT)
adote providências no sentido de realizar
novas análises dos empenhos inscritos em
restos a pagar não processados, referente
ao exercício de 2014, com vistas a
confirmar a pertinência destes empenhos,
promovendo o cancelamento
dos
registros indevidos, se houver. E,
providenciar a justificativa para manter os
saldos em restos a pagar não processados
na fase de Liquidação, com a devida
documentação que comprove a execução
iniciada, de acordo com o art. 68, § 4°, do
Decreto n° 7.654, de 23/12/2011.
- que a Divisão de Biblioteca (DIBIB)
envide esforços junto aos fornecedores,
no sentido de resolver as pendências na
entrega
dos
itens
remanescentes,
reduzindo os saldos de empenhos
inscritos em restos a pagar referente a
aquisição de livros.
ITEM 2: SALDOS DE EMPENHOS
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR
REFERENTE A OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
E DE PESSOA FÍSICA
Foi recomendado que as Pró-Reitorias de
Administração
(PROAD)
e
de
Planejamento
de
Desenvolvimento
(PPLAN) realizem estudos de forma a
instituir uma rotina específica para
acompanhar e realizar o controle
periódico dos saldos inscritos em restos a
pagar não processados, relativos ao
elemento de Despesa Outros Serviços de
Terceiros Pessoa Jurídica e de Pessoa
Física, de modo a realizar melhor
controle dos saldos inscritos em restos a
pagar, assim como acompanhar os saldos
relativos
a
exercícios
anteriores,
promovendo sua regularização
ITEM 3: SALDOS DE EMPENHOS
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR
REFERENTE
A
OBRAS
E
INSTALAÇÕES- INFORMAÇÃO
Constatou-se que os empenhos inscritos
em restos a pagar de despesas
classificadas em Obras e Instalações são
referentes a obras em execução, sendo o

será feito do decorrer do exercício de
2017.

O acompanhamento da implementação
das recomendações feitas pela Auditoria
será feito do decorrer do exercício de
2017.

Não foram geradas recomendações.
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Nº. do Rel.
07/2016
AVALIAR A GESTÃO DO USO DOS
CARTÕES DE PAGAMENTO DO
GOVERNO FEDERAL (CPGF), NA
MODALIDADE DE SUPRIMENTO
DE FUNDOS

acompanhamento
da execução das
obras e dos respectivos pagamentos
realizados pela Divisão de Projetos e
Obras (DPROB), que procede a
realização de atestes e lançamento das
informações no sistema SIMEC, não
gerando recomendações.
Recomendação
ITEM
1:
UTILIZAÇÃO
DE
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA
DESPESAS
PASSÍVEIS
DE
PLANEJAMENTO
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.

Informação sobre a implementação
das recomendações
O acompanhamento da implementação
das recomendações feitas pela Auditoria
será feito do decorrer do exercício de
2017.

2. Que os itens citados nos exemplos
acima, tais como aquisição de Gêneros
Alimentícios, Material para Manutenção
de Bens Móveis, Material Elétrico e
Material de Limpeza e Produção de
Higienização 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.
ITEM 2: FRACIONAMENTO DE
DESPESAS
1. Recomendamos que nos processos
futuros de Suprimento de Fundos seja
realizado um controle dos gastos em
idêntico
subelemento
de
despesa
evitando-se o fracionamento de despesas.

O acompanhamento da implementação
das recomendações feitas pela Auditoria
será feito do decorrer do exercício de
2017.

2. Que a DIFIN forneça aos supridos, ao
final da análise das 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.
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Nº. do Rel.
08/2016
VERIFICAR A LEGALIDADE E A
FORMALIZAÇÃO DOS
PROCESSOS DE CONCESSÃO DE
APOSENTADORIAS E
INSTITUIÇÃO DE PENSÃO CIVIL

3. 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.
ITEM
3:
PREENCHIMENTO
INCORRETO DO PERÍODO DE
APLICAÇÃO
CONSTANTE
DA
PROPOSTA DE CONCESSÃO DE
SUPRIMENTO
Recomendamos
que,
nos
futuros
processos,
a
Pró-Reitoria
de
Administração
(PROAD)
e
os
Ordenadores de Despesas observem o
prazo correto para preenchimento do
período de aplicação na concessão dos
Suprimentos de Fundos, tendo em vista o
prazo de 90 dias, contados do ato da
concessão, para aplicação dos recursos.
ITEM
4:
AUSÊNCIA
DE
ASSINATURAS NOS RELATÓRIOS
DE PARECER TÉCNICO EMITIDOS
PELO SISTEMA SIPAC
Recomendamos que haja definição dos
setores e/ou dos servidores, que ficarão
responsáveis pela análise dos processos
de Suprimento de Fundos, estabelecendo
uma rotina que garanta a emissão de um
parecer técnico, fundamentando e
atestando a regularidade da aplicação ou
informando as falhas/irregularidades
eventualmente identificadas, fornecendo
subsídios para o acompanhamento do
ordenador de Despesas.
Recomendação
ITEM 1: Providenciar a correção do
valor na ficha de concessão de abono
provisório de R$ 338,67 (trezentos e
trinta e oito reais e sessenta e sete
centavos), referente a 15% de incentivo a
qualificação devido a servidora.

ITEM 2: Providenciar a correção do
valor do Incentivo a Qualificação
lançado, na ficha de Concessão de Abono
Provisório, no valor de R$ 3.393,26, para
o valor correto devido a servidora de R$
3.335,95, assim como promover a
correção deste valor na ficha SISAC da
servidora.
Tabela 9 – Relação de recomendações expedidas e recomendações implementadas

O acompanhamento da implementação
das recomendações feitas pela Auditoria
será feito do decorrer do exercício de
2017.

O acompanhamento da implementação
das recomendações feitas pela Auditoria
será feito do decorrer do exercício de
2017.

Informação sobre a implementação
das recomendações
Acatada a recomendação e providenciada
a respectiva correção da falha apontada,
mediante a apresentação de novas fichas
de Concessão de Abono Provisório,
contendo os valores corretos..

Acatada a recomendação e providenciada
a respectiva correção da falha apontada,
mediante a apresentação de novas fichas
de Concessão de Abono Provisório,
contendo os valores corretos..
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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

9. 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, 31 de janeiro de 2017.

_____________________________
Simone Rocha Gonçalves
Assistente em Administração

___________________________
Mirella de Barros Diláscio
Auxiliar Administrativo

De acordo:

______________________________
Paulo Fernando Cabral de Ávila
Chefe da Auditoria Interna

87

