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INTRODUÇÃO

A origem da UFSJ foi a Fundação de Ensino Superior de São João Del-Rei – FUNREI, instituída pela Lei

nº. 7.555, de 18 de dezembro de 1986. Posteriormente, tornou-se universidade através da Lei 10.425, de 19 de abril

de 2002.

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

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

2.684, de 25/09/2003 (DOU de 26/09/2003). Em 18 de abril de 2011, o referido estatuto foi alterado pelo Conselho

Universitário, sendo aprovado, em 2 de junho de 2011, pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação

Superior do Ministério da Educação.

Ao adotar o Reuni, programa do Governo Federal para Reestruturação das Universidades Federais, a UFSJ

criou três campi avançados na região. Hoje a UFSJ oferece quarenta e nove cursos de graduação, sendo 45

presenciais e 04 na modalidade a distância. Na pós-graduação possui seis doutorados, vinte e cinco mestrados

acadêmicos e dois profissionais, além de vários cursos de especialização lato sensu presenciais e a distância.

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

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

Federal de São João Del-Rei – UFSJ, 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 deste unidade.

A estrutura de recursos humanos da AUDIT 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

Especialização em Gerência

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

Simone Rocha Gonçalves Ciências Contábeis

Especialização emAuditoria
e Perícia Contábil

Mestre emAdministração

Assistente em
Administração

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

Mirella de Barros Diláscio Administração e Direito

Especialização em Gestão
Universitária

Auxiliar em
Administração

Lotada no setor a partir de 27/09/2016

Tabela 1 - Estrutura de recursos humanos da AUDIT
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RELATÓRIOANUALDEATIVIDADES DEAUDITORIA INTERNA – RAINT/2017

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 2017, referente às 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 as

ações são realizadas de acordo com 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.

Na tabela abaixo apresentamos os Relatórios de Auditoria realizados no exercício de 2017:

Número
do

Relatório

Áreas, unidades e setores
auditados

Escopos examinados Cronograma
executado

Recursos
Auditados

Recursos humanos e
materiais empregados

01/2017 Avaliação dos Indicadores de
Desempenho – Pró-Reitoria
de Planejamento e
Desenvolvimento (PPLAN)

Análise dos 09 Indicadores de
Desempenho utilizados pela
UFSJ – Ação 02 do
PAINT/2017 - Avaliação dos
Indicadores de Desempenho
utilizados pela UG, quanto a sua
qualidade e confiabilidade.

09/03 a 13/03

03 dias x 8 horas x
2 servidores=48 h/h

-x - x - x  02 servidores
 Legislação aplicada
aos indicadores de
desempenho do TCU -
Decisão 408/2002.

 Papéis de trabalho
 Computadores
 Material de escritório.

02/2017

(Pareceres

de Auditoria

n° 13 e

19/2017)

Avaliação dos controles
internos do Setor de
Transportes -SETRA/Divisão
de Prefeitura de Campus.

Análise das principais rotinas
desempenhadas pelo SETRA
relativas a manutenção de
veículos, gastos com
combustíveis, requisição de
veículos, credenciamento de
motoristas, gestão da frota,
dentre outras - Ação 6- Subação
n° 3 do PAINT/2017- Auditoria
na Área de Gestão Financeira,
Patrimonial e de Suprimento de
Bens e Serviços - Avaliação
dos controles do Setor de
Transportes.

24/04 a 30/05

20 dias x 6 horas x
2 servidores = 240
h/h

R$ 2.625.142,24  02 servidores
 Legislação aplicada
 Papéis de trabalho,
procedimentos de
auditoria.

 Computadores
 Material de escritório.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de São João Del- Rei (UFSJ)

Praça Frei Orlando, 170 – Campus Santo Antônio – CSA Sala 3.07 CEP 36.307-352
Fone: (32) 3379-2390
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Número
do

Relatório

Áreas, unidades e
setores auditados

Escopos examinados Cronograma
executado

Recursos
Auditados

Recursos humanos e
materiais empregados

03/2017
(Pareceres

de Auditoria

n°09, 10 e

11/2017)

Avaliação das rotinas
administrativas dos campi
localizados fora da Sede -
Patrimônio

Avaliação das rotinas inerentes ao
patrimônio no que se refere ao
controle dos bens móveis - Ação
12 do PAINT/2017 - Avaliação
das rotinas dos campi localizados
fora da Sede- Patrimônio.

18 e 19/01; 11 e
12/04 e 17 e 18/04

72 h/h

-x - x - x  03 servidores
 Legislação aplicada às
rotinas patrimoniais

 Papéis de trabalho
 Computadores
 Material de escritório

04/2017

(Pareceres

de Auditoria

n° 22 e 23)

Avaliação dos controles
internos relativos aos
Restaurantes
Universitários - Pró-
Reitoria de Assuntos
Estudantis (PROAE).

Avaliação dos procedimentos
adotados para o pagamento das
refeições subsidiadas aos
estudantes da UFSJ nos
Restaurantes Universitários -
Ação 5 do PAINT/2017 -
Auditoria de avaliação dos
controles internos da Pró-Reitoria
de Assuntos Estudantis (PROAE)
referente ao Restaurante
Universitário.

06/06 a 31/07

98 h/h

R$ 851.507,24  02 servidores
 Legislação aplicada.
 Papéis de trabalho
 Computadores
 Material de escritório.

05/2017

(Pareceres

de Auditoria

n° 45, 46 e

47)

Avaliação dos controles
internos relativos aos
Restaurantes
Universitários localizados
nos Campi CCO, CSL e
CAP.

Avaliação dos procedimentos
adotados para o pagamento das
refeições subsidiadas aos
estudantes da UFSJ nos
Restaurantes Universitários dos
campi CCO, CSL e CAP - Ações
n° 5 e 12 do PAINT/2017 -
Avaliação das rotinas dos campi
localizados fora da Sede -
Restaurantes Universitários.

16/08 a 1°/09

155 h/h

R$ 2.559.321,21  03 servidores
 Legislação aplicada.
 Papéis de trabalho
 Computadores
 Material de escritório.

06/2017 Avaliação da Regularidade
dos processos de admissão
da UFSJ, realizados por
meio de Concurso
Público – Setor de
Concursos e
Procedimentos
Admissionais
SECOP/DIDEP/PROGP

Análise de 20% dos processos
formalizados até a realização da
auditoria – Ação 04 do
PAINT/2017 - Auditoria na área
de Gestão de Recursos Humanos -
Regularidade dos processos de
admissão da UFSJ.

18 a 29/09
10 dias x 8 h x 1
servidores = 80h/h

-x - x - x  01 servidor
 Processos de
Concursos Públicos

 Legislação aplicada
 Papéis de trabalho
 Computadores
 Material de escritório.

07/2017

(Pareceres

de Auditoria

n° 89,90 e

91)

Avaliação dos controles
internos referente aos
procedimentos de
desfazimento de bens
móveis - Setor de
Patrimônio/Divisão de
Materiais de Patrimônio.

Análise de 03 processos relativos a
baixa de bens móveis - Ação n° 6,
Subação n° 4 do PAINT /2017 -
Auditoria na Área de Gestão
Financeira, Patrimonial e de
Suprimento de Bens e Serviços -
Avaliação dos processos de baixa
e doações no Setor de Patrimônio.

07 e 08/08; 06 e
07/12

04 dias x 4 h x 03
servidores = 48 h/h

-x - x - x  03 servidores
 Legislação aplicada às
rotinas patrimoniais

 Papéis de trabalho
 Computadores
 Material de escritório

08/2017
(Pareceres

de Auditoria

n° 02, 03,

04,05,07,21,

24,37,38,39,

40,41,42,43,

48,49,50,51,

52,53.67,77

e 86)

Verificação da legalidade e
da formalização dos
processos de Concessão de
Aposentadorias e
Instituição de Pensão Civil
- SEAPE/DIPES/PROGP

Análise de 23 processos, sendo 17
de concessão de aposentadoria,
05 processos de instituição de
pensão civil e 01 de alteração no
ato de aposentaria – Ação 04 do
PAINT/2017- Auditoria na área
de Gestão de Recursos Humanos -
Subação - Regularidade dos
processos de concessão de
aposentadoria e instituição de
pensão civil.

14/02 a 20/11

92 h/h

R$ 187.063,09  02 servidores
 Processos de
Concessão de
Aposentadoria e
Processos de Instituição
de Pensão Civil

 Legislação aplicada
 Papéis de trabalho
 Computadores
 Material de escritório

09/2017
(Pareceres n°, 08,

12,14,15,16,17,18,

20,22,23*,25,26,2

7,28,29,30,31,32,3

3,34,35,36,44,45,

46,47*,54,55,56,5

7,58,59,60,61,62,6

3,64,65,66,68,69,7

0,71,72,73,74,75,7

6,78,79,80,81,82,8

3,84,85,88)

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

Análise de 59 processos
licitatórios, sendo 01 RDC, 30
Pregões, 17 Dispensas e 11
Inexigibilidades – Ação 06 -
Subação n° 1 do PAINT/2017 -
Auditoria na área de Auditoria na
área de Gestão Orçamentaria,
Financeira, Patrimonial e de
Suprimento de Bens e Serviços -
Regularidade dos procedimentos
licitatórios

Abril a novembro
de 2017

338 h/h

R$ 21.928.975,06  02 servidores
 Processos Licitatórios
 Legislação aplicada
 Papéis de trabalho
 Computadores
 Material de escritório.
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Tabela 2 – Relação dos Relatórios emitidos pela Unidade de Auditoria Interna
* Na apuração dos recursos auditados considerou-se os valores dos Pareceres 22 e 23 e 45, 46 e 47 somente no somatório dos Relatórios n°s 04 e 05/2017.

A auditoria interna elaborou, também, o seguinte parecer em cumprimento às metas do PAINT/2017,
conforme dados tabela abaixo:

Tabela 3 – Relação de Pareceres emitidos pela Unidade de Auditoria Interna em cumprimento às metas do PAINT.

A seguir apresenta-se o volume de recursos auditados ao longo do exercício de 2017, conforme as metas

estabelecidas no PAINT. Cabe esclarecer que a apuração dos dados abaixo considerou: primeiramente, o total de

recursos executados pela UFSJ no exercício; e, em seguida, o total de recursos executados, sendo descontada a

despesa de pessoal (pessoal ativo e beneficio), visto que devido à capacidade operacional da equipe não foi possível

realizar ações, direcionadas aos recursos da folha de pagamento, no presente ano.

Tabela 4 – Volume de recursos auditados em 2017.
Fonte: Setor de Orçamento (SETOR)

Número
do

Relatório

Áreas, unidades e
setores auditados

Escopos examinados Cronograma
executado

Recursos
Auditados

Recursos humanos e
materiais empregados

10/2017

(Pareceres

de Auditoria

n° 92 e 93)

Avaliação dos controles
relativos a fiscalização dos
contratos de serviços
terceirizados - Pró-Reitoria
de Gestão de Pessoas e
Divisão de Prefeitura de
Campus.

Análise da fiscalização de dois
contratos de prestação de serviços
terceirizados, sendo um referente a
contratação de recepcionistas e
outro relativo aos serviços de
vigilância desarmada - Ação n° 6,
Subação n° 2 do PAINT/2017 -
Auditoria na área de Auditoria
na área de Gestão Orçamentaria,
Financeira, Patrimonial e de
Suprimento de Bens e Serviços -
Licitações e contratos referente
a terceirização de serviços.

22/11 a 15/12

184 h/h

R$ 12.394.954,23  02 servidores
 Processos Licitatórios,
de Pagamento e de
Fiscalização

 Legislação aplicada
 Papéis de trabalho
 Computadores
 Material de escritório

Número Assunto Escopos examinados Cronograma
executado

Recursos humanos e
materiais empregados

Parecer nº

06/2017,
de
22/03/17

Parecer relativo ao Relatório de Gestão da
UFSJ - exercício de 2016, em observância ao
estabelecido na Instrução Normativa/TCU nº
63, de 1º de setembro de 2010, alterada pela IN
TCU n° 72/2013, de 15/05/2013; nas Decisões
Normativas TCU nº 154, de 19 de outubro de
2016, e, nº 156, de 30 de novembro de 2015; e,
na Portaria n°59, de 17 de janeiro de 2017

Análise do Processo de
Prestação de Contas da UFSJ
(Relatório de Gestão) -
exercício de 2016, com emissão
de Parecer - Ação 01 do
PAINT/2017 – Elaboração do
RAINT, Parecer relativo a
Prestação de Contas e
elaboração do PAINT.

13 a 22/03

08 dias x 4 h x 03
servidores = 96 h/h

 03 servidores
 Processo de Prestação
de Contas

 Legislação do TCU
 Computadores
 Material de escritório

Recursos executados pela UFSJ em 2017 Recursos auditados pela AUDIT em 2017 Percentual de recursos auditados

R$ 315.183.389,17 R$ 40.546.963,07 12,86%

Recursos executados pela UFSJ em 2017 menos
despesas de pessoal (Pessoal Ativo e benefícios)

Recursos auditados pela AUDIT em 2017 Percentual de recursos auditados

315.183.389,17–222.037.583,45 = R$ 93.145.805,72 R$ 40.546.963,07 43,53 %
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A tabela abaixo relaciona o volume de recursos por programa/ação que foram auditados em 2017.

Tabela 5– Volume de recursos auditados por programa/ação.

1.1 – Legislação encaminhada às unidades da UFSJ

Durante o exercício de 2017, 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°.10

do PAINT/2017 - Acompanhamento da Legislação.

Logo abaixo, apresentamos a planilha contendo a relação da legislação que foi encaminhada às unidades.

Relatórios / Parecer de Auditoria Programa/ação Total auditado
Relatório 08 (Pareceres 2, 3, 4,5, 7,
21, 24, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 67, 77 e 86)

087880 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões Servidores Civis 187.063,09

Relatório 09 (Parecer 69) 087888 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em processo de
Qualificação e Requalificação

7.200,00

Relatório 09 (Pareceres 54 e 55);
Relatório 04 (Pareceres 22 e 23);
Relatório 05 (Pareceres 45, 46 e 47)

087891 e 108636 – Assistência do estudante do ensino superior 3.471.606,05

Relatório 09 (Pareceres 08, 12, 20, 26 a
36, 44, 57 a 63, 65, 66, 68, 70 a 76,
78,80, 82 a 84) Relatório 02 (Pareceres
13 e 19), Relatório 10 (Pareceres 92 e
93)

108635– Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior 23.891.414,02

Relatório 09 (Pareceres 15, 17, 64, 75,
81, 85)

108637 – Reestruturação e Expansão das IFES 4.448.779,44

Relatório 09 (Pareceres 18 e 88) 108641 – Reestruturação e Expansão das IFES – Mais Médicos 883.752,93
Relatório 09(Parecer 56) 108071 – Fomento as Ações de Graduação, Pós-graduação, Ensino,

Pesquisa e Extensão
19.776,00

Relatório 09(Parecer 80) 108456 – Apoio à Capacitação e Formação Inicial Nacional (UAB) 794.166,40
Relatório 09 (Pareceres 14, 16) 119196 – Reestruturação e Expansão das Instituições Federais de Ensino

Superior
6.833.204,50

Relatório 09 (Parecer 25) 128123 – Contribuição e Anuidade de Organismos e Entidades Nacionais e
Internacionais

10.000,64

Total de recursos auditados R$ 40.546.963,07
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Norma Nº., Data e
Órgão Expedidor

Assunto Publicação
DOU

Unidades
encaminhadas

Documento
que enviou

Resolução n° 12, de 30
de dezembro de 2016 –
do Fundo Nacional

de Desenvolvimento
da Educação/Ministério
da Educação

Estende o prazo para que os tutores do Programa de
Educação Tutorial prestem contas dos recursos recebidos
a título de custeio às atividades do grupo sob sua
responsabilidade.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=02/01/2017&jornal=1&pagina=10&totalArq
uivos=56

DOU
de 02/01/2017,
Seção 1, p. 10 –

PROEN Memorando
Eletrônico nº
1/2017, de
03/01/2017

Portaria
Interministerial n° 424,
de 30 de Dezembro de
2016, dos Ministérios do
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão, da Fazenda e da
Transparência,
Fiscalização e
Controladoria-Geral da
União

Estabelece normas para execução do estabelecido no
Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe
sobre as normas relativas às transferências de recursos da
União mediante convênios e contratos de repasse, revoga
a Portaria Interministerial nº 507/MP/MF/CGU, de 24 de
novembro de 2011 e dá outras providências”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=02/01/2017&jornal=1&pagina=25&totalArq
uivos=56

DOU
de 02/01/2017,
Seção 1, páginas

25 a 34

PPLAN
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
2/2017, de
03/01/2017

Lei n° 13.408, de 26 de
Dezembro de 2016

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução
da Lei Orçamentária de 2017 e dá outras providências.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=27/12/2016&jornal=1&pagina=5&totalArqu
ivos=332

DOU
de 27/12/2016,

Seção 1, páginas 5
a 52

PPLAN
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
3/2017, de
03/01/2017

Portaria n° 58, de 23 de
Dezembro de 2016, da
Secretaria de Tecnologia
da Informação do
Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão

Dispõe sobre procedimentos complementares para o
compartilhamento de bases de dados oficiais entre órgãos
e entidades da administração pública federal direta e
indireta e as demais entidades controladas direta ou
indiretamente pela União.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=27/12/2016&jornal=1&pagina=313&totalAr
quivos=332

DOU
de 27/12/2016,
Seção 1, páginas
313 e 314

NTINF
GABIN

Memorando
Eletrônico nº
4/2017, de
03/01/2017

Portaria n° 419, de 27 de
Dezembro de 2016, do
Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão

Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo,
de Encargos Financeiros da União, de Transferências a
Estados, Distrito Federal e Municípios e de Operações
Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de
R$ 1.902.667.969,00, para reforço de dotações constantes
da Lei Orçamentária vigente.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=28/12/2016&jornal=1&pagina=183&totalArquivos=
220

DOU
de 28/12/2016,
Seção 1, páginas
174 a 207

PPLAN
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
5/2017, de
03/01/2017

Decreto n° 8.943, de 27
de Dezembro de 2016

Altera o Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que
dispõe sobre as normas relativas às transferências de
recursos da União mediante convênios e contratos de
repasse.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=28/12/2016&jornal=1&pagina=15&totalArq
uivos=220

DOU
de 28/12/2016,
Seção 1, página

15

PPLAN
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
6/2017, de
03/01/2017

Lei n° 13.409, de 28 de
Dezembro de 2016

Altera a Lei no 12.711, de 29 de agosto de 2012, para
dispor sobre a reserva de vagas para pessoas com
deficiência nos cursos técnico de nível médio e superior
das instituições federais de ensino.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=29/12/2016&jornal=1&pagina=3&totalArqu
ivos=800

DOU
de 29/12/2016,
Seção 1, p. 3

PROEN
GABIN

Memorando
Eletrônico nº
7/2017, de
03/01/2017

Resolução n° 1, de 29
de Dezembro de
2016, do Conselho
Nacional de Residência
Médica da Secretaria de
Educação
Superior/SESU-MEC

Dispõe sobre os requisitos mínimos do Programa de
Residência Médica em Pediatria e dá outras providências.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=30/12/2016&jornal=1&pagina=200&totalAr
quivos=384

DOU
de 30/12/2016,
Seção 1, páginas

200 e 201

PROEN
Coordenação de
Medicina CCO
e Coordenação de
Medicina CDB

Memorando
Eletrônico nº
8/2017, de
03/01/2017
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Decreto n° 8.939, de 21
de dezembro de 2016.

Altera o Decreto n° 8.795, de 30 de junho de 2016, que
dispõe sobre a realização, no exercício de 2016, de
despesas inscritas em restos a pagar não processados”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=22/12/2016&jornal=1&pagina=27&totalArq
uivos=212

DOU de
22/12/2016, Seção
1, páginas 27

PROAD
PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
9/2017, de
03/01/2017

Portaria Normativa n°
26, de 21 de dezembro
de 2016, do Ministério
da Educação

Estabelece o Calendário Anual de abertura do protocolo
de ingresso de processos regulatórios no Sistema e-MEC.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=22/12/2016&jornal=1&pagina=46&totalArquivos=2
12

DOU de
22/12/2016,
Seção 1,
página 46

PROEN
SERLE

Memorando
Eletrônico nº
10/2017, de
03/01/2017

Portaria n° 409, de 21
de dezembro de
2016, dos Ministros de
Estado do Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão, interino, e da
Defesa

Dispõe sobre as garantias contratuais ao trabalhador na
execução indireta de serviços e os limites à terceirização
de atividades, no âmbito da Administração Pública
federal direta, autárquica e fundacional e das empresas
estatais federais controladas pela União.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=22/12/2016&jornal=1&pagina=93&totalArq
uivos=212

DOU de
22/12/2016,
Seção 1,
página 93

GABIN
PPLAN,
PROAD e
PROGP

Memorando
Eletrônico nº
11/2017, de
03/01/2017

Portaria n° 410, de
21/12/2016, do Ministro
de Estado do
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão.

Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo,
de Encargos Financeiros da União e de Transferências a
Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito
suplementar no valor de R$ 3.189.683.202,00, para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=22/12/2016&jornal=1&pagina=117&totalAr
quivos=212 (UFSJ)

DOU de
22/12/2016,
Seção 1,

páginas 94 a 175

PPLAN
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
12/2017, de
03/01/2017
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Resolução n° 1, de 03
de janeiro de 2017, da
Secretaria de Educação
Superior/MEC

Estabelece o Calendário, a partir de 2017, para matrícula
de médicos residentes no Sistema de Informação da
Comissão Nacional de Residência Médica e para o
ingresso nos Programas de Residência Médica, e dá
outras providências
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=04/01/2017&jornal=1&pagina=19&totalArq
uivos=72

DOU de
04/11/2017,
Seção 1,
páginas 19

PROEN
Coordenação do

Curso de
Medicina (CDB e

CCO)

Memorando
Eletrônico nº
13/2017, de
04/01/2017

Portaria n° 1, de 02 de
janeiro de de 2017, do
Ministro de Estado da
Educação

A Portaria nº 10, de 7 de dezembro de 2016, passa a
vigorar com as seguintes alterações(...).
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=03/01/2017&jornal=1&pagina=90&totalArq
uivos=128

DOU de
03/01/2017,
Seção 1,
páginas 90

PROAD
PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
14/2017, de
04/01/2017

Orientação Normativa
n° 1, de 02/01/2017 MP
(Atualização cadastral
de aposentados e
pensionistas), da
Secretaria de Gestão de
Pessoas e Relações do
Trabalho no Serviço
Público do Ministério de
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão

Esta Orientação Normativa tem o objetivo de orientar os
órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal
Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, quanto
aos procedimentos relativos à atualização cadastral dos
aposentados e pensionistas da União, bem como dos
anistiados políticos civis e seus pensionistas
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=05/01/2017&jornal=1&pagina=52&totalArq
uivos=64

DOU de
05/01/2017,
Seção 1,
Página 52

DIPES
SEAPE

Memorando
Eletrônico nº
16/2017, de
05/01/2017

Portaria n° 1, de 02 de
Janeiro de 2017, da
Secretaria do Orçamento
Federal do Ministério de
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=05/01/2017&jornal=1&pagina=53&totalArq
uivos=64

DOU de
05/01/2017,
Seção 1,
Página 53

PPLAN
SETOR

Memorando
Eletrônico nº
17/2017, de
05/01/2017

Republicação da
Resolução n° 1, de 03
de janeiro de 2017, da
Secretaria de Educação
Superior/MEC

Estabelece o Calendário, a partir de 2017, para matrícula
de médicos residentes no Sistema de Informação da
Comissão Nacional de Residência Médica e para o
ingresso nos Programas de Residência Médica, e dá
outras providências
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=05/01/2017&jornal=1&pagina=21&totalArq
uivos=64

DOU de
05/11/2017,
Seção 1,
páginas 21

PROEN
Coordenação do

Curso de
Medicina (CDB e

CCO)

Memorando
Eletrônico nº
18/2017, de
04/01/2017

Portaria Normativa n°
2, de 03 de janeiro de
2017 , do Ministério da
Educação

Altera a Portaria Normativa MEC n° 21, de 5 de
novembro de 2012, que dispõe sobre o Sistema de
Seleção Unificada - Sisu
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=05/01/2017&jornal=1&pagina=18&totalArq
uivos=64

DOU de
05/01/2017,
Seção 1,
Página 18

PROEN
COPEVE

Memorando
Eletrônico nº
19/2017, de
05/01/2017

Portaria n° 5, de 06 de
janeiro de 2017, da
Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior/MEC

Dispõe sobre o ressarcimento proporcional de recursos
nas hipóteses de cumprimento parcial do período de
interstício no âmbito dos programas geridos pela
Diretoria de Relações Internacionais.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=09/01/2017&jornal=1&pagina=8&totalArqu
ivos=88

DOU de
09/01/2017,
Seção 1,
Página 8

PROPE Memorando
Eletrônico nº
24/2017, de
09/01/2017

Decreto nº 8954, de 10
de janeiro de 2017

Institui o Comitê do Cadastro Nacional de Inclusão da
Pessoa com Deficiência e da Avaliação Unificada da
Deficiência e dá outras providências.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=11/01/2017&jornal=1&pagina=14&totalArq
uivos=68

DOU de
11/01/2017,
Seção 1,
Página 25

PROEX
SINAC

Memorando
Eletrônico nº
30/2017, de
11/01/2017
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Parecer nº.
005/2016/CGU/AGU -

Processo:
00190.001989/2014-92 -

Interessado:
Controladoria-Geral Da
União, de 05 de
dezembro de 2016

I. A Administração Pública Federal deve observar a
decisão do Supremo Tribunal Federal no Mandado de
Segurança n. 23.262/DF, que declarou a
inconstitucionalidade do art. 170 da Lei n. 8 . 11 2 / 1 9 9
0 .
II. No âmbito dos processos administrativos disciplinares,
uma vez extinta a punibilidade pela prescrição, a
autoridade julgadora não poderá fazer o registro do fato
nos assentamentos individuais do servidor público.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=11/01/2017&jornal=1&pagina=15&totalArq
uivos=68

DOU de
11/01/2017,
Seção 1,
Página 15

GABIN Memorando
Eletrônico nº
31/2017, de
11/01/2017

Portaria n° 18, de 10 de
janeiro de 2017, do
Ministro de Estado da
Educação

Declara que os cursos stricto sensu relacionados em
anexo foram devidamente reconhecidos com a
homologação do Parecer CNE/CES no 267/2014, da lavra
da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional
de Educação - CNE
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=11/01/2017&jornal=1&pagina=22&totalArq
uivos=68

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=11/01/2017&jornal=1&pagina=23&totalArq
uivos=68 (UFSJ - Geografia)

DOU de
11/01/2017,
Seção 1,
Página 22

PROPE Memorando
Eletrônico nº
32/2017, de
11/01/2017

Despacho do Ministro
de Estado da Educação,
de 10 de janeiro de
2017

HOMOLOGA o Parecer CNE/CES n° 194/2016, da
Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de
Educação, favorável ao reconhecimento, com prazo de
validade determinado pela sistemática avaliativa, dos
cursos de pós-graduação stricto sensu relacionados em
anexo, aprovados pelo Conselho Técnico-Científico da
Educação Superior - CTC-ES, da Fundação Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior -
CAPES, em sua 156a Reunião, realizada entre os dias 8 e
12 de dezembro de 2014, conforme consta do Processo no
23000.050025/2016-25
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=11/01/2017&jornal=1&pagina=24&totalArq
uivos=68

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=11/01/2017&jornal=1&pagina=25&totalArq
uivos=68 (UFSJ - Ecologia)

DOU de
11/01/2017,
Seção 1,
Página 25

PROPE Memorando
Eletrônico nº
33/2017, de
11/01/2017

Decreto No 8.961, DE
16 DE JANEIRO DE
2017

Dispõe sobre a programação orçamentária e financeira,
estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder
Executivo para o exercício de 2017 e dá outras
providências.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=17/01/2017&jornal=1&pagina=6&totalArqu
ivos=56

DOU de
17/01/2017,
Seção 1,
Página 06

PPLAN
PROAD

Memorando
Eletrônico nº
44/2017, de
17/01/2017

Portaria nº 6, de 16 de
janeiro de 2017, da
Secretaria de Gestão de
Pessoas e Relações do
Trabalho no Serviço
Público - SEGRT/MP

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.
jsp?data=18/01/2017&jornal=1&pagina=67&totalArq
uivos=72

DOU de
18/01/2017,
Seção 1,
Página 67

PROGP
DIPES
DIDEP

Memorando
Eletrônico nº
46/2017, de
18/01/2017
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Portaria nº 59, de
17 de janeiro de
2017, do Tribunal de
Contas da União (TCU)

Dispõe sobre as orientações para a elaboração do relatório
de gestão, rol de responsáveis, demais relatórios,
pareceres, declarações e informações suplementares para
a prestação de contas referentes ao exercício de 2016,
bem como sobre procedimentos para a operacionalização
do Sistema de Prestação de Contas, conforme as
disposições da Decisão Normativa-TCU 154, de 19 de
outubro de 2016.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=19/01/2017&jornal=1&pagina=60&totalArq
uivos=64
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=19/01/2017&jornal=1&pagina=61&totalArq
uivos=64 (Anexo Único – Estrutura de Conteúdos Gerais
dos Relatórios de Gestão)

DOU de
19/01/2017,
Seção 1,
Página 64

PPLAN
DPLAG
GABIN

Memorando
Eletrônico nº
47/2017, de
19/01/2017

Portaria nº 15, de 23 de
janeiro de 2017 , da
Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior

Altera a Portaria nº 183, de 21 de outubro de 2016, que
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=25/01/2017&jornal=1&pagina=21&totalArq
uivos=112

DOU de
25/01/2017,
Seção 1,
Página 21

NEAD
COAPE
COMID

Memorando
Eletrônico nº
51/2017, de
25/01/2017

Portaria nº 05, de 24 de
janeiro de 2017, da
Secretária de Orçamento
Federal,

Divulga, para fins de observância da vedação constante
do caput do art. 114 da Lei no 13.408, de 26 de dezembro
de 2016, que o valor per capita do auxílio-alimentação ou
refeição e da assistência pré-escolar praticado na União
no mês de março de 2016, apurado de acordo com o § 1o
do referido artigo, é de R$ 549,00 (quinhentos e quarenta
e nove reais) e R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois
reais), respectivamente.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=26/01/2017&jornal=1&pagina=44&totalArq
uivos=144

DOU de
26/01/2017,
Seção 1,
Página 44

PROGP
DIPES
DIDEP

Memorando
Eletrônico nº
52/2017, de
26/01/2017

Portaria nº 69, de 25 de
janeiro de 2017, do
Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio
Teixeira - INEP
e
Despacho do
Secretário de
Regulação e
Supervisão da
Educação
Superior, de 26 de
janeiro de 2017,

Estabelece aspectos gerais de cálculo e procedimentos de
divulgação, às Instituições de Educação Superior - IES,
do Conceito Enade, do Conceito Preliminar de Curso -
CPC e do Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição
- IGC, referentes ao ano de 2015;
Dispõe sobre o arquivamento dos processos de
credenciamento e recredenciamento de instituições de
ensino superior, e de autorização de cursos superiores
protocolizados no Sistema SAPIENS, nos termos do art.
64 da Portaria Normativa nº 40/2007.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=27/01/2017&jornal=1&pagina=7&totalArqu
ivos=204
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=27/01/2017&jornal=1&pagina=8&totalArqu
ivos=204

DOU de
27/01/2017,
Seção 1,

Páginas 7 e 8

PROEN
SERLE

Memorando
Eletrônico nº
54/2017, de
27/01/2017

Súmulas da Advocacia-
Geral da União

Consolida as Súmulas da Advocacia-Geral da União, em
vigor nesta data, de observância obrigatória para os
órgãos de Consultoria e de Contencioso da AGU, da
Procuradoria-Geral Federal e da Procuradoria-Geral do
Banco Central do Brasil”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=31/01/2017&jornal=1&pagina=8&totalArqu
ivos=144 (início página 08 - término página 14)

DOU de
31/01/2017,
Seção 1,

Páginas 8 a 14

PROGP
DIPES
GABIN

Memorando
Eletrônico nº
56/2017, de
31/01/2017
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Portaria nº 23,
de 30 de janeiro de
2017, da Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES q

Dispõe sobre períodos máximos de concessão de bolsa
para os níveis de formação de mestrado e doutorado no
âmbito dos programas geridos pela Capes e dá outras
providências.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=01/02/2017&jornal=1&pagina=40&totalArq
uivos=128

DOU de
1º/02/2017,
Seção 1,
Página 40

PROPE Memorando
Eletrônico nº
61/2017, de
1º/02/2017

Portaria nº 17,
de 1º de fevereiro de
2017, do Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão

“Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de
Encargos Financeiros da União e da Reserva de
Contingência, crédito suplementar no valor de
R$ 4.695.224.214,00, para reforço de dotações constantes
da Lei Orçamentária
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=02/02/2017&jornal=1&pagina=79&totalArq
uivos=156 (UFSJ)

DOU de
02/02/2017,
Seção 1,

Página 72 E 79
(UFSJ)

PPLAN
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
62/2017, de
02/02/2017

Portaria nº 20,
de 1º de fevereiro de
2017, do Diretor-Geral
da Imprensa Nacional,

Altera os preços cobráveis pelo Diário Oficial da União e
dá outras providências
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=03/02/2017&jornal=1&pagina=4&totalArqu
ivos=88

DOU de
03/02/2017,
Seção 1,
Página 4

PROAD Memorando
Eletrônico nº
63/2017, de
03/02/2017

Portaria
Interministerial nº 22,
de 13 de fevereiro de
2017, do Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão e da Secretaria de
Governo da Presidência
da República

Dispõe sobre procedimentos e prazos para apresentação e
registro das emendas individuais, com indicação de
impedimento de ordem técnica de que trata o art. 69 da
Lei nº 13.408 de 26 de dezembro de 2016 - LDO/2017,
no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento -
SIOP
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=14/02/2017&jornal=1&pagina=46&totalArq
uivos=96

DOU de
14/02/2017,
Seção 1,
Página 46

PPLAN
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
72/2017, de
14/02/2017

Portarias n° 256 e 259,
de 15 de fevereiro de
2017, do Ministro de
Estado da Educação

Reconhecem os cursos de pós-graduação stricto sensu
relacionados no anexo das citadas Portarias
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=16/02/2017&jornal=1&pagina=15&totalArquivos=9
6 (UFSJ - Interdisciplinar emArtes, Urbanidades e
Sustentabilidade - pág. 18)
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=16/02/2017&jornal=1&pagina=19&totalArquivos=9
6 (UFSJ - Biotecnologia)

DOU de
16/02/2017,
Seção 1,

Páginas 15 e 19

PROPE Memorando
Eletrônico nº
74/2017, de
16/02/2017

Portaria nº 26, de 15 de
fevereiro de 2017, do
Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão

Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Integração Nacional, crédito suplementar
no valor de R$ 480.000.000,00, para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=16/02/2017&jornal=1&pagina=51&totalArquivos=9
6
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=16/02/2017&jornal=1&pagina=59&totalArquivos=9
6 (UFSJ - pág. 59)

DOU de
16/02/2017,
Seção 1,

Páginas 15 e 19

PPLAN
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
75/2017, de
16/02/2017

Portaria nº 28, de 16 de
fevereiro de 2017, do
Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento 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 2017, deverá observar os
limites estabelecidos noAnexo II desta Portaria.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=17/02/2017&jornal=1&pagina=258&totalArquivos=
440

DOU de
17/02/2017,
Seção 1,
Página 258

GABIN
PROAD
PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
76/2017, de
17/02/2017
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Instrução Normativa
n°1, de 16/02/2016 MP,
da Secretária de
Orçamento Federal

Dispõe sobre os procedimentos e as diretrizes necessárias
à participação na rede do Sistema de Gestão de
Convênios e Contratos de Repasse - RedeSiconv
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=20/02/2017&jornal=1&pagina=49&totalArq
uivos=92

DOU de
20/02/2017,
Seção 1,

Páginas 49 e 50

PPLAN
DPLAG
PROAD

Memorando
Eletrônico nº
77/2017, de
20/02/2017

Portaria nº 8, de 14 de
fevereiro de 2017, da
Secretária de Orçamento
Federal

Estabelece procedimentos e prazos para solicitação de
alterações orçamentárias, no exercício de 2017, e dá
outras providências.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=20/02/2017&jornal=1&pagina=52&totalArq
uivos=92

DOU de
20/02/2017,
Seção 1,
Página 50

PPLAN
DPLAG
GABIN

Memorando
Eletrônico nº
78/2017, de
20/02/2017

Portaria nº 2, de 17 de
fevereiro de 2017 , da
Secretária de Orçamento
Federal

Institui procedimentos para solicitação de alteração nas
estimativas de arrecadação das receitas orçamentárias da
União referentes ao exercício de 2017 e à elaboração do
Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2018
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=21/02/2017&jornal=1&pagina=52&totalArq
uivos=76

DOU de
22/02/2017,
Seção 1,
Página 52

PPLAN
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
79/2017, de
20/02/2017

Orientação Normativa
nº 4, de 14 de fevereiro
de 2017, da Secretaria de
Gestão de Pessoas e
Relações do Trabalho no
Serviço Público

Estabelece orientação sobre a concessão dos adicionais de
insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e
gratificação por trabalhos com raios-x ou substâncias
radioativas, e dá outras providências”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=23/02/2017&jornal=1&pagina=68&totalArq
uivos=84

DOU de
23/02/2017,
Seção 1,
Página 68

PROGP
DIPES
DIDEP

Memorando
Eletrônico nº
80/2017, de
23/02/2017

Portaria nº 9, de 20 de
fevereiro de 2017, da
Secretaria de Orçamento
Federal

Divulga, de acordo com o Anexo, os prazos a serem
observados pelos Órgãos e Unidades integrantes do
Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal
relativos às atividades no exercício de 2017.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=23/02/2017&jornal=1&pagina=69&totalArq
uivos=84

DOU de
23/02/2017,
Seção 1,
Página 69

PPLAN
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
81/2017, de
23/02/2017

Portaria nº 44, de 02 de
março de 2017, da
Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES

Dispõe sobre a tramitação de recursos das decisões do
Conselho Técnico Científico - CTC de Educação Superior
e Conselho Técnico Científico - CTC Educação Básica
nos termos do decreto 8.977 de 30 de janeiro de 2017.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=07/03/2017&jornal=1&pagina=19&totalArq
uivos=136

DOU de
07/03/2017,
Seção 1,
Página 19

PROPE
GABIN

Memorando
Eletrônico nº
82/2017, de
07/03/2017

Instrução Normativa
SPU/MP nº 22, de 22 de
fevereiro de 2017, da
Secretaria do Patrimônio
da União, do Ministério
do Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão

Disciplina a aquisição, a incorporação e a regularização
patrimonial de bens imóveis em nome da União.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=01/03/2017&jornal=1&pagina=94&totalArq
uivos=128

DOU de
01/03/2017,
Seção 1,
Página 94

PROAD
SEPAT

Memorando
Eletrônico nº
83/2017, de
07/03/2017

Portaria nº 141, de 20
de fevereiro de 2017, da
Secretaria do Tesouro
Nacional

Disciplina a disponibilização, pela Secretaria do Tesouro
Nacional, de acesso aos dados do SIAFI não protegidos
por sigilo a órgãos e entidades da Administração Pú- blica
Federal direta, autárquica e fundacional, através de
serviço a ser fornecido pelo SERPRO. Disciplina também
a autorização ao SERPRO para fornecimento de serviços
de inclusão e consulta de dados no SIAFI por meio de
serviço de API-Application Programming Interface.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=01/03/2017&jornal=1&pagina=52&totalArq
uivos=128

DOU de
01/03/2017,
Seção 1,
Página 52

PROAD
PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
84/2017, de
07/03/2017
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Resolução nº 4.557, de
23 de fevereiro de
2017, do Banco Central
do Brasil

Dispõe sobre a estrutura de gerenciamento de riscos e a
estrutura de gerenciamento de capital.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=01/03/2017&jornal=1&pagina=41&totalArq
uivos=128

DOU de
01/03/2017,
Seção 1,
Página 41

GABIN
PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
85/2017, de
07/03/2017

Portaria nº 209, de 07
de março de 2017, do
Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio
Teixeira - INEP

Resolve publicar os resultados do Índice Geral de Cursos
Avaliados da Instituição referente ao ano de 2015 (IGC-
2015), conforme Anexo I, e os resultados do Conceito
Enade 2015 e do Conceito Preliminar de Curso referente
ao ano de 2015 (CPC-2015)”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=08/03/2017&jornal=1&pagina=19&totalArquivos=2
32

DOU de
08/03/2017,
Seção 1,
Página 19

PROEN
SERLE

Memorando
Eletrônico nº
86/2017, de
08/03/2017

Portaria n° 326, de 09
de março de 2017, do
Ministro de Estado da
Educação

Reconhe, com prazo de validade determinado pela
sistemática avaliativa, os cursos de pós-graduação stricto
sensu relacionados no anexo a esta Portaria”e a a
Portaria n° 327, de 09 de março de 2017 – DOU de
10/03/2017, Seção 1, página 12 – do Ministro de Estado
da Educação que: “declara que foi homologado, no Diário
Oficial da União do dia 22 de setembro de 2016, Seção 1,
página 11, o Parecer CNE/CES no 424/2015, da Câmara
de Educação Superior, do Conselho Nacional de
Educação - CNE/CES, e devidamente reconhecidos, com
prazo de validade determinado pela sistemática avaliativa,
os cursos de pós-graduação stricto sensu relacionados no
anexo desta Portaria”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=1&pagina=10&data=10/03/2017 (UFSJ -
Ecologia)

DOU de
10/03/2017,
Seção 1,
Página 10

PROPE Memorando
Eletrônico nº
87/2017, de
10/03/2017

Extrato do Termo de
Cooperação Técnica, da
Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES

Tem como objeto a Cooperação entre os partícipes para
execução do Programa de Demanda Social, segundo as
normas contidas em seu regulamento vigente, no âmbito
da Ação 0487 - Concessão de Bolsas de Estudo no País,
integrante do Programa de Governo 2032 - Educação
Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e
Extensão - Data de Assinatura: 23/02/2017. Vigência:
23/02/2017 até 31/12/2017.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=3&pagina=24&data=10/03/2017

DOU de
10/03/2017,
Seção 1,
Página 24

PROPE Memorando
Eletrônico nº
88/2017, de
10/03/2017

Portaria
Interministerial nº 38,
de 09 de março de
2017, dos Ministros do
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão, Interino, da
Fazenda, da
Transparência,
Fiscalização e
Controladoria-Geral da
União e Chefe da
Secretaria de Governo da
Presidência da República

Dispõe sobre procedimentos e cronograma para
operacionalização das emendas individuais ao orçamento
no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de
Repasse - SICONV, com vista ao atendimento do prazo
previsto no inciso I do § 14 do art. 166 da Constituição
Federal e no inciso I do art. 69 da Lei nº 13.408, de 26 de
dezembro de 2016 - LDO/2017”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=10/03/2017&jornal=1&pagina=74&totalArquivos=1
12

DOU de
10/03/2017,
Seção 1,
Página 74

PPLAN
PROAD
GABIN

Memorando
Eletrônico nº
89/2017, de
10/03/2017

Retificação da Portaria
Interministerial nº 38,
de 09 de março de
2017.

Dispõe sobre procedimentos e cronograma para
operacionalização das emendas individuais ao orçamento
no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de
Repasse - SICONV (...)”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=13/03/2017&jornal=1&pagina=58&totalArquivos=2
08

DOU de
13/03/2017,
Seção 1,
Página 58

PPLAN
PROAD
GABIN

Memorando
Eletrônico nº
90/2017, de
13/03/2017
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Nota Técnica nº
13/2017/CGARCES/DI
REG/SERES/SERES,
da Secretaria de
Regulação e Supervisão
da Educação Superior
que:

Sistematiza parâmetros e procedimentos para renovação
de reconhecimento de Cursos, nas modalidades presencial
e a distância, tomando como referência os resultados do
ciclo avaliativo, divulgado por meio do Conceito
Preliminar de Curso - CPC 2015, em conformidade com o
Decreto Federal nº 5.773, de 9 de maio de 2006 e suas
alterações, e na Portaria Normativa MEC nº 40, de 12 de
dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de
2010, e suas alterações”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=14/03/2017&jornal=1&pagina=35&totalArquivos=2
32

DOU de
14/03/2017,
Seção 1,
Página 35

PROEN
SERLE

Memorando
Eletrônico nº
91/2017, de
14/03/2017

Portaria nº 366, de 14
de março de 2017, do
Ministério de Estado da
Educação,

Delega competência à Secretária-Executiva do Ministério
da Educação - SE-MEC, para dispor acerca da
distribuição entre as unidades orçamentárias e
administrativas e as entidades supervisionadas do MEC,
do limite para empenho de contratação de bens e serviços
e concessão de diárias e passagens, estabelecido para este
Ministério pela Portaria MP no 28, de 16 de fevereiro de
2017”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=15/03/2017&jornal=1&pagina=26&totalArquivos=1
12

DOU de
15/03/2017,
Seção 1,
Página 268

GABIN
PPLAN
PROAD

Memorando
Eletrônico nº
92/2017, de
16/03/2017

Extrato de Termo de
Cooperação TED-UAB
5036/2017 - Espécie:
Termo de Execução
Descentralizada,
firmado entre a
Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES e a
Universidade Federal de
São João Del - Rei.

Tem como objeto: “ Desenvolver artefatos e recursos
digitais voltados para os processos de ensino e
aprendizagem, visando a utilização das TDIC em
abordagens pedagógicas. Produção de ebooks interativos
multimídia e a preparação de ambientes de realidade
aumentada e virtual para serem utilizados nos conteúdos
didáticos de Química e Biologia p/ ampliar o
conhecimento dos pressupostos das novas formas de
comunicação e socialização a partir do uso das tecnol.
digitais de informação e comunicação na educação.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=3&pagina=21&data=16/03/2017

DOU de
16/03/2017,
Seção 1,
Página 21

GABIN
PPLAN
PROPE

Memorando
Eletrônico nº
93/2017, de
16/03/2017

Instrução Normativa nº
1, do Ministério da
Cultura

Estabelece procedimentos para apresentação,
recebimento, análise, aprovação, execução,
acompanhamento, prestação de contas e avaliação de
resultados de projetos culturais, relativos ao mecanismo
Incentivo a projetos culturais do Programa Nacional de
Apoio à Cultura - Pronac
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=22/03/2017&jornal=1&pagina=7&totalArqu
ivos=160

DOU de
21/03/2017,
Seção 1,
Página 7

PROEX
FAUF (via e-

mail)

Memorando
Eletrônico nº
96/2017, de
22/03/2017 e
para FAUF via

e-mail

Orientação Normativa
nº 3, de 21 de março de
2017, da Secretaria de
Gestão de Pessoas e
Relações do Trabalho no
Serviço
Público/Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão

Esta Orientação Normativa tem por objetivo orientar os
órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal - SIPEC - quanto aos
procedimentos a serem adotados em relação às hipóteses
de concessão de pensão à pessoa designada maior de 60
(sessenta) anos ou inválida, a filho emancipado e não
inválido, a irmão emancipado e não inválido, a menor sob
guarda e à pessoa designada até os 21 (vinte e um) anos
ou inválida, previstas na alínea "e" do inciso I, e nas
alíneas "a", "b", "c" e "d" do inciso II do art. 217 da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, tendo em vista o
entendimento expresso no Acórdão nº 2377/2015-TCU-
Plenário.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=23/03/2017&jornal=1&pagina=79&totalArq
uivos=240

DOU de
23/03/2017,
Seção 1,
Página 79

PROGP
DIDEP
DIPES

Memorando
Eletrônico nº
97/2017, de
23/03/2017
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- Portaria nº 389, de
23 de Março de 2017,
do Ministério da
Educação;

- Portaria nº 61, de
22 de Março de 2017 ,
da Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES

Dispõe sobre o mestrado e doutorado profissional no
âmbito da pós-graduação stricto sensu
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=24/03/2017&jornal=1&pagina=61&totalArq
uivos=336

Define critérios de concessão de bolsas e pagamento de
custeio a docentes regularmente matriculados e em
efetiva regência nas redes públicas de ensino nacionais
vinculados aos Programas de Mestrado Profissional em
Rede custeados pela CAPES. (PROEB)
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=24/03/2017&jornal=1&pagina=62&totalArq
uivos=336

DOU de
24/03/2017,
Seção 1,

Páginas 61 e 62

PROPE Memorando
Eletrônico nº
100/2017, de
24/03/2017

Portaria n° 59, de 22 de
março de 2017, da
Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES

Dispõe sobre o regulamento da Avaliação Quadrienal”;

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=27/03/2017&jornal=1&pagina=51&totalArquivos=1
68

DOU de
27/03/2017,
Seção 1,
Página 51

PROPE Memorando
Eletrônico nº
101/2017, de
27/03/2017

Portaria nº 3, de 27 de
março de 2017, da
Secretaria de Orçamento
Federal

Remanejar os limites constantes do Anexo I do Decreto nº
8.961, de 16 de janeiro de 2017, na forma dos Anexos I e
II desta Portaria”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=29/03/2017&jornal=1&pagina=46&totalArquivos=1
04

DOU de
29/03/2017,
Seção 1,
Página 46

PPLAN
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
102/2017, de
29/03/2017

Resolução nº 01, de 24
de março de 2017, do
Comitê Gestor da
Infraestrutura Nacional
de Dados Abertos

Resolução nº 02, de 24
de março de 2017, do
Comitê Gestor da
Infraestrutura Nacional
de Dados Abertos

Aprova o Regimento Interno do Comitê Gestor da
Infraestrutura Nacional de Dados Abertos - CGINDA
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=29/03/2017&jornal=1&pagina=47&totalArquivos=1
04

Aprova os Termos de Uso do Portal Brasileiro de Dados
Abertos
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=29/03/2017&jornal=1&pagina=47&totalArquivos=1
04

DOU de
29/03/2017,
Seção 1,
Página 47

Ouvidoria
DPLAG
PROPE
ASCOM
NTinf
DIMAP

Memorando
Eletrônico nº
103/2017, de
29/03/2017

Portaria nº 226, de 29
de março de 2017, da
Secretaria do Tesouro
Nacional - STN

Divulgar o Relatório Resumido da Execução
Orçamentária do Governo Federal, de acordo com a
Portaria nº 403, de 28 de junho de 2016, da STN, com
informações realizadas e registradas no SIAFI pelos
órgãos e entidades da Administração Pública, relativo ao
mês de fevereiro de 2017, outros demonstrativos da
execução orçamentária e respectivas notas explicativas.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=30/03/2017&jornal=1&pagina=86&totalArq
uivos=240 (UFSJ)

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=30/03/2017&jornal=1&pagina=87&totalArq
uivos=240 (UFSJ)

DOU de
30/03/2017,
Seção 1,

Página 63 a 68

PROAD
DIFIN

Memorando
Eletrônico nº
104/2017, de
30/03/2017

Retificação da Portaria
nº 3, de 27 de março de
2017, da Secretaria de
Orçamento Federal

Remanejar os limites constantes do Anexo I do Decreto
nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017, na forma dos Anexos I
e II desta Portaria.
A portaria foi republicada por ter saído com incorreções
no original.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=31/03/2017&jornal=1&pagina=114&totalAr
quivos=136

DOU de
31/03/2017,
Seção 1,
Página 114

PPLAN
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
105/2017, de
31/03/2017
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Norma Nº., Data e
Órgão Expedidor

Assunto Publicação
DOU

Unidades
encaminhadas

Documento
que enviou

Portarias números 66 e
67, do Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão

As portarias tratam das seguintes matérias:
- Dispõe sobre critérios de excelência para a governança e
gestão de transferências de recursos da União,
operacionalizadas por meio do Sistema de Gestão de
Convênios e Contratos de Repasse (Siconv);
- Dispõe sobre a gestão de integridade, riscos e controles
internos no âmbito das transferências de recursos da
União, operacionalizadas por meio de convênios,
contratos de repasse, termos de parceria, de fomento e de
colaboração.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=03/04/2017&jornal=1&pagina=99&totalArq
uivos=132

DOU de
03/04/2017,
Seção 1,
Página 98

PPLAN
PROGP
GABIN

Memorando
Eletrônico nº
106/2017, de
03/04/2017

Portaria n° 468, de 03
de abril de 2017, do
Ministério da Educação

“Dispõe sobre a realização do Exame Nacional do Ensino
Médio - ENEM, e dá outras providências.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=04/04/2017&jornal=1&pagina=40&totalArq
uivos=284

DOU de
04/04/2017,
Seção 1,
Página 40

PROEN Memorando
Eletrônico nº
107/2017, de
04/04/2017

Portaria n° 272 , de 03
de abril de 2017, da
Secretaria de Regulação
e Supervisão da
Educação
Superior/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.jsp?
data=04/04/2017&jornal=1&pagina=138&totalArquivos=
284 (UFSJ)

DOU de
04/04/2017,
Seção 1,

Páginas 129 a 141

PROEN
SERLE

Memorando
Eletrônico nº
108/2017, de
04/04/2017

Portaria
Interministerial nº 65,
de 30 de março de
2017, dos Ministérios do
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão, da Fazenda, da
Transparência e
Controladoria-Geral da
União e da Presidência
da República

Alterar a Portaria Interministerial nº 38, de 9 de março de
2017.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=31/03/2017&jornal=1000&pagina=3&totalA
rquivos=8

DOU de
31/03/2017,
Edição Extra
Página 3

PPLAN
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
109/2017, de
04/04/2017

Portaria n° 74 , de 05
de abril de 2017, da
Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior/Ministério da
Educação

Aprovar o Regulamento do Programa de Apoio à
Aquisição de Periódicos - PAAP.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=06/04/2017&jornal=1&pagina=22&totalArquivos=7
2

DOU de
06/04/2017,
Seção I

Páginas 22 e 23

GABIN
PROEN
PROPE

Memorando
Eletrônico nº
116/2017, de
06/04/2017

Portaria Normativa nº
2, de 6 de abril de
2017, da Secretaria de
Gestão de Pessoas e
Relações do Trabalho no
Serviço
Público/Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão

Dispõe sobre os procedimentos de execução e controle,
em folha de pagamento, das decisões judiciais relativas à
gestão de pessoas, em ações propostas contra a União,
suas autarquias e fundações, vigentes até a abertura da
folha de pagamento de junho de 2017, e dá outras
providências.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=10/04/2017&jornal=1&pagina=77&totalArq
uivos=120

DOU de
10/04/2017,
Seção I
Página 77

DIPES
PROGP

Memorando
Eletrônico nº
117/2017, de
10/04/2017

Portaria n° 75, de 07 de
abril de 2017, da
Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES

Dispõe sobre a tramitação de recursos das decisões do
Conselho Técnico Científico da Educação Superior CTC-
ES, nos termos do decreto 8.977 de 30 de janeiro de 2017
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=11/04/2017&jornal=1&pagina=13&totalArq
uivos=128

DOU de
11/04/2017,
Seção I
Página 13

PROPE Memorando
Eletrônico nº
119/2017, de
17/04/2017
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Norma Nº., Data e
Órgão Expedidor

Assunto Publicação
DOU

Unidades
encaminhadas

Documento
que enviou

Termo de Execução
Descentralizada - TED-
UAB
5125/2017, firmado entre
a Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES e a
Universidade Federal de
São João Del Rei - UFSJ

Tem como objeto: “propor um sistema online constituído
de três módulos distintos. O primeiro refere-se ao
acompanhamento de trabalhos conclusão de cursos. O
segundo visa o acompanhamento das atividades de
estágio. Por fim, temos um módulo para avaliação
didática do aprendizado em EaD baseado em técnicas de
Aprendizagem Ativa. Os três módulos serão ainda
integrados ao AVA Moodle
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=11/04/2017&jornal=3&pagina=23&totalArq
uivos=196

DOU de
11/04/2017,
Seção 3
Página 23

NEAD Memorando
Eletrônico nº
120/2017, de
11/04/2017

Portaria Normativa
Nº 3, de 07 de abril
de 2017, da Secretaria de
Gestão de Pessoas e
Relações do Trabalho no
Serviço Público -
SEGRT/MP

Dispõe sobre a inaplicabilidade da Instru- ção Normativa
nº 1, de 17 de fevereiro de 2017, do Ministério do
Trabalho, aos servidores públicos federais da
Administração Pública federal direta, suas autarquias e
fundações públicas
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index
.jsp?data=11/04/2017&jornal=1&pagina=69&totalAr
quivos=128

DOU de
11/04/2017,
Seção I
Página 69

DIPES
PROGP

Memorando
Eletrônico nº
121/2017, de
17/04/2017

Portaria Nº
76, de 7 de abril
de 2017, da
Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES

Institui o Fórum Nacional de Coordenadores de Polo do
Programa Universidade Aberta do Brasil - UAB e dá
outras providências.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=12/04/2017&jornal=1&pagina=16&totalArq
uivos=120

DOU de
12/04/2017,
Seção I
Página 16

NEAD Memorando
Eletrônico nº
122/2017, de
17/04/2017

Portaria Nº 93, de 13
de abril de 2017 – DOU
de 17/04/2017, Seção 1,
página 93 – do Ministro
de Estado do
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão

Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor da Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, de diversos órgãos do Poder Executivo e de
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios,
crédito suplementar no valor de R$ 10.807.419.663,00,
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=17/04/2017&jornal=1&pagina=130&totalAr
quivos=220

DOU de
17/04/2017,
Seção I
Página 93

PPLAN
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
123/2017, de
17/04/2017

Republicação do Anexo
da Portaria Nº 93, de 1
3 de abril de 2017, do
Ministro de Estado do
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão

Republicação do Anexo I da Portaria Nº 93, de 13 de abril
de 2017 – DOU de 17/04/2017, Seção 1, página 93 – do
Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão, sendo o anexo republicado na presente data, às
páginas 94 do DOU de 19/04/2017.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=19/04/2017&jornal=1&pagina=94&totalArq
uivos=208

DOU de
19/04/2017,
Seção I
Página 94

PPLAN
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
124/2017, de
19/04/2017

Portaria Nº 155, de 19
de abril de 2017, da
Advocacia Geral da
União

Altera a Orientação Normativa nº 10, de 1º de abril de
2009.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=20/04/2017&jornal=1&pagina=7&totalArqu
ivos=276

DOU de
20/04/2017,
Seção I
Página 7

PROAD
DIMAP

Memorando
Eletrônico nº
125/2017, de
20/04/2017

Portaria Nº 17, de 19
de abril de 2017, da
Secretaria de Orçamento
Federal do Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão

Estabelece procedimentos e prazo para o envio de
informações sobre as dotações orçamentárias que
excederem os valores de movimentação e empenho
disponibilizados no Decreto no 8.961, de 16 de janeiro de
2017, e alterações posteriores
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index
.jsp?data=20/04/2017&jornal=1&pagina=112&totalAr
quivos=276

DOU de
20/04/2017,
Seção I

Página 112

PPLAN
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
126/2017, de
20/04/2017



22

Norma Nº., Data e
Órgão Expedidor

Assunto Publicação
DOU

Unidades
encaminhadas

Documento
que enviou

Portaria Nº 86, de 19
de abril de 2017, da
Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES

Dispõe sobre a tramitação de recursos das decisões do
Conselho Técnico Científico da Educação Superior CTC-
ES, nos termos do decreto 8.977 de 30 de janeiro de
2017.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=20/04/2017&jornal=1&pagina=27&totalArq
uivos=276

DOU de
20/04/2017,
Seção I
Página 27

PROPE Memorando
Eletrônico nº
127/2017, de
20/04/2017

Decreto Nº 9.034, de 20
de abril de 2017

Altera o Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, que
regulamenta a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012,
que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e
nas instituições federais de ensino técnico de nível médio
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=24/04/2017&jornal=1&pagina=1&totalArqu
ivos=224

DOU de
24/04/2017,
Seção I
Página 1

GABIN
PROEN
PROGP

Memorando
Eletrônico nº
128/2017, de
24/04/2017

Instrução
Normativa Nº 2, de 19
de abril de 2017, da
Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES

Estabelece procedimentos de pagamento e parâmetros
atinentes à concessão das bolsas UAB regulamentadas
pela Portaria CAPES nº 183, de 21 de outubro de 2016, e
pela Portaria CAPES nº 15, de 23 de janeiro de 2017”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=24/04/2017&jornal=1&pagina=36&totalArq
uivos=224

DOU de
24/04/2017,
Seção I

Páginas 36 e 37

NEAD Memorando
Eletrônico nº
129/2017, de
24/04/2017

Instrução
Normativa Nº
3, de 20 de abril
de 2017, da Secretaria de
Gestão do Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão

“Altera a Instrução Normativa nº 5, de 27 de junho de
2014, que dispõe sobre os procedimentos administrativos
básicos para a realização de pesquisa de preços para
aquisição de bens e contratação de serviços em geral”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=24/04/2017&jornal=1&pagina=79&totalArq
uivos=224

DOU de
24/04/2017,
Seção I
Página 79

PROAD
DIMAP

Memorando
Eletrônico nº
130/2017, de
24/04/2017

Portaria Nº
347, de 24 de abril
de 2017 – DOU
de 25/04/2017, Seção 1,
página 13, da Secretaria
de Regulação e
Supervisão da Educação
Superior

A Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação
Superior (SERES) poderá expedir atos autorizativos em
caráter provisório, para credenciamento de polos de apoio
presencial, em processos de aditamento ao ato de
credenciamento EaD, exclusivamente nos casos em que
estes processos estejam em trâmite regular no Sistema e-
MEC e em fase de Avaliação pelo INEP, há mais de 2
(dois) anos, sem realização da devida avaliação in loco,
ou, há mais de 1 (um) ano, com, pelo menos, 4 (quatro)
tentativas de constituição de comissões, sem realização de
avaliação, comprovadas pela instituição”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=25/04/2017&jornal=1&pagina=13&totalArq
uivos=84

DOU de
25/04/2017,
Seção I
Página 13

SERLE Memorando
Eletrônico nº
131/2017, de
25/04/2017

Portaria Nº
19, de 20 de abril
de 2017, da Secretaria de
Gestão de Pessoas e
Relações do Trabalho no
Serviço Público

Aprova o anexo a esta Portaria, que dá nova redação ao
Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público
Federal, sobre os procedimentos a serem observados
quando da aplicação da Perícia Oficial em Saúde, de que
trata a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e demais
normas aplicadas à matéria”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=25/04/2017&jornal=1&pagina=54&totalArq
uivos=84

DOU de
25/04/2017,
Seção I
Página 54

PROGP
SEAPS

Memorando
Eletrônico nº
132/2017, de
25/04/2017

Portaria Nº 19, de 25
de abril de 2017, da
Secretaria de Orçamento
Federal do Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão

Altera parte dos prazos para as atividades do processo
orçamentário federal no exercício de 2017
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=26/04/2017&jornal=1&pagina=53&totalArq
uivos=76

DOU de
26/04/2017,
Seção I
Página 53

PPLAN Memorando
Eletrônico nº
134/2017, de
26/04/2017
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Norma Nº., Data e
Órgão Expedidor

Assunto Publicação
DOU

Unidades
encaminhadas

Documento
que enviou

Termo de Execução
Descentralizada firmado
entre a Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior
- CAPES e a UFSJ

Referente ao Programa de Apoio à Pós-graduação
PROAP, no valor de R$ 333.635,37 e vigência de
26/04/2017 a 31/12/2017.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?jornal=3&pagina=30&data=26/04/2017

DOU de
26/04/2017,
Seção 3
Página 30

PROPE Memorando
Eletrônico nº
135/2017, de
26/04/2017

Portaria Normativa n°
8, de 26 de abril de
2017, do Ministério da
Educação

Estabelece o regulamento do Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes para o ano de 2017 - Enade
2017
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=27/04/2017&jornal=1&pagina=30&totalArq
uivos=184

DOU de
27/04/2017,
Seção I
Página 30

PROEN Memorando
Eletrônico nº
136/2017, de
27/04/2017

Termo de Execução
Descentralizada - TED-
UAB
5036/2017, firmado entre
a Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES e a
Universidade Federal de
São João Del - Rei

Desenvolver artefatos e recursos digitais voltados para os
processos de ensino e aprendizagem, visando a utilização
das TDIC em abordagens pedagógicas. Produção de
ebooks interativos multimídia e a preparação de
ambientes de realidade aumentada e virtual para serem
utilizados nos conteúdos didáticos de Química e Biologia
p/ ampliar o conhecimento dos pressupostos das novas
formas de comunicação e socialização a partir do uso das
tecnologias digitais de informação e comunicação na
educação.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?jornal=3&pagina=24&data=02/05/2017

DOU de
02/05/2017,
Seção 3
Página 24

PROPE
NEAD

Memorando
Eletrônico nº
138/2017, de
02/05/2017

Portaria nº 595, de 03
de maio de 2017, do
Ministro de Estado da
Educação

Aprova o Regimento Interno do Comitê de Governança,
Integridade, Gestão de Riscos e Controles do Ministério
da Educação e dá outras providências.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=04/05/2017&jornal=1&pagina=16&totalArq
uivos=112

DOU de
04/05/2017,
Seção 1
Página 16

PPLAN
GABIN

Memorando
Eletrônico nº
139/2017, de
04/05/2017

Instrução Normativa
Nº 02, de 02 de maio
de 2017, da Secretário
do Patrimônio da União,
do Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão

Dispõe sobre as diretrizes de avaliação dos imóveis da
União ou de seu interesse, bem como define os
parâmetros técnicos de avaliação para cobrança em razão
de sua utilização.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=04/05/2017&jornal=1&pagina=77&totalArq
uivos=112

DOU de
02/05/2017,
Seção 1
Página 77

PROAD
DIMAP
SEPAT

Memorando
Eletrônico nº
140/2017, de
04/05/2017

Portaria Nº 116, de 04
de maio de 2017, do
Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão

Remaneja os valores constantes da Reserva para Emendas
Impositivas Individuais e de Bancada do Anexo I do
Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017, na forma dos
Anexos I e II desta Portaria
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=05/05/2017&jornal=1&pagina=53&totalArq
uivos=216

DOU de
02/05/2017,
Seção 1
Página 53

PPLAN Memorando
Eletrônico nº
141/2017, de
02/05/2017

Portaria Nº 23, de 04
de maio de 2017, da
Secretaria de Orçamento
Federal

Disponibiliza o Manual Técnico de Orçamento, contendo
as instruções para elaboração dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, no endereço
https://www1.siop.planejamento.gov.br/siopdoc/lib/exe/fe
tch.php/acesso_publico:mto_atual.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=05/05/2017&jornal=1&pagina=58&totalArq
uivos=216

DOU de
05/05/2017,
Seção 1
Página 58

PPLAN
DIFIN

Memorando
Eletrônico nº
142/2017, de
05/05/2017

Decreto Nº 9.046, de 05
de maio de 2017

Dispõe sobre as condições para a contratação plurianual
de obras, bens e serviços, no âmbito do Poder Executivo
federal.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?jornal=1&pagina=1&data=08/05/2017

DOU de
08/05/2017,
Seção 1

Páginas 1 e 2

GABIN
PPLAN
PROAD

Memorando
Eletrônico nº
144/2017, de
09/05/2017
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Norma Nº., Data e
Órgão Expedidor

Assunto Publicação
DOU

Unidades
encaminhadas

Documento
que enviou

Parecer CNE/CES
145/2017 - Interessada:
Fundação Coordenação
de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior (CAPES)

Reconhece os programas de pós-graduação stricto sensu,
recomendados pelo Conselho Técnico-Científico da
Educação Superior da Capes, durante a 167ª Reunião,
realizada no período de 24 a 27 de outubro de 2016.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=09/05/2017&jornal=1&pagina=16&totalArq
uivos=64

DOU de
09/05/2017,
Seção 1
Página 16

PROPE Memorando
Eletrônico nº
145/2017, de
09/05/2017

Portaria Normativa
n°9, de 5 de maio de
2017, do Ministério da
Educação

Altera a Portaria Normativa MEC no 18, de 11 de outubro
de 2012, e a Portaria Normativa MEC no 21, de 5 de
novembro de 2012, e dá outras providências.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=08/05/2017&jornal=1&pagina=29&totalArq
uivos=128

DOU de
08/05/2017,
Seção 1

Páginas 29 e 30

PROEN Memorando
Eletrônico nº
146/2017, de
09/05/2017

Portaria n°604, de 10
de maio de 2017, do
Ministério da Educação

É garantido o direito de lactantes e lactentes à
amamentação nas áreas de livre acesso ao público ou de
uso coletivo nas instituições do sistema federal de ensino,
especificadas no art. 16 da Lei no 9.394, de 1996 - LDB.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=11/05/2017&jornal=1&pagina=14&totalArq
uivos=176

DOU de
11/05/2017,
Seção 1
Página 14

GABIN
PROGP
PROAE

Memorando
Eletrônico nº
148/2017, de
11/05/2017

Portaria
Interministerial Nº 109,

de 27 de abril
de 2017, dos
Ministérios de
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão e da Educação

Estabelece os procedimentos a serem adotados pelas
Instituições Federais de Ensino e pelo Ministério da
Educação - MEC para encaminhamento das estimativas
de acréscimo ao orçamento de pessoal relativas ao
exercício subsequente, visando sua inclusão no Projeto de
Lei Orçamentária Anual - PLOA (...)
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=12/05/2017&jornal=1&pagina=48&totalArq
uivos=152

DOU de
12/05/2017,
Seção 1
Página 48

GABIN
PROGP
PPLAN
PROEN

Memorando
Eletrônico nº
151/2017, de
12/05/2017

Portaria n°1, de 12 de
maio de 2017 – DOU
de 16/05/2017, da
Secretaria do Orçamento
Federal/MPDG.

Dispõe sobre a classificação orçamentária por fontes de
recursos para aplicação no âmbito da União.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=16/05/2017&jornal=1&pagina=42&totalArq
uivos=64

DOU de
16/05/2017,
Seção 1

Páginas 42 e 43

PPLAN
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
152/2017, de
16/05/2017

Portaria n° 24, de 15
de maio de 2017, da
Secretaria do Orçamento
Federal/MPDG.

Modifica, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, as
fontes de recursos constantes da Lei no 13.414, de 10 de
janeiro de 2017, no que concerne aos Ministérios da
Educação e do Desenvolvimento Social e Agrário e a
Operações Oficiais de Crédito.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=17/05/2017&jornal=1&pagina=89&totalArq
uivos=140

DOU de
17/05/2017,
Seção 1

Páginas 89 a 91

PPLAN
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
155/2017, de
17/05/2017

Portaria 656, de 22 de
maio de 2017, do
Ministro de Estado da
Educação

Declara que os cursos de Pós-Graduação stricto sensu
relacionados em anexo foram devidamente reconhecidos
com a homologação do Parecer CNE/CES no 288/2015,
da lavra da Câmara de Educação Superior, do Conselho
Nacional de Educação.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?da
ta=23/05/2017&jornal=1&pagina=14&totalArquivos=184

DOU de
23/05/2017,
Seção 1
Página 14

PROPE Memorando
Eletrônico nº
157/2017, de
23/05/2017

Instrução Normativa
n°71, de 28 de
novembro de 2012, e
a Instrução Normativa
n°76, de 23 de
novembro de 2016, do
Tribunal de Contas da
União - TCU,

Dispõe sobre a instauração, a organização e o
encaminhamento ao Tribunal de Contas da União dos
processos de tomada de contas especial.
Altera a Instrução Normativa - TCU nº 71, de 28 de
novembro de 2012, que dispõe sobre a instauração, a
organização e o encaminhamento ao Tribunal de Contas
da União dos processos de tomada de contas especial.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?da
ta=25/05/2017&jornal=1&pagina=49&totalArquivos=304

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?da

ta=25/05/2017&jornal=1&pagina=51&totalArquivos=304

DOU de
25/05/2017,
Seção 1

Páginas 49 e 51

GABIN Memorando
Eletrônico nº
158/2017, de
25/05/2017
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Norma Nº., Data e
Órgão Expedidor

Assunto Publicação
DOU

Unidades
encaminhadas

Documento
que enviou

Extrato de Cooperação
Técnica, celebrado entre
a a Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES e a
Universidade Federal de
São João del-Rei - UFSJ

Execução do Programa Nacional de Pós-Doutorado,
referente ao exercício de 2017
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?jornal=3&pagina=23&data=26/05/2017

DOU de
26/05/2017,
Seção 3
Página 23

PROPE Memorando
Eletrônico nº
159/2017, de
26/05/2017

Portaria
Interministerial Nº 152,

de 25 de maio
de 2017, do Ministério
de Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão e do Chefe da
Secretaria de Governo da
Presidência da República

Dispõe sobre procedimentos e prazos para
operacionalização e execução das emendas individuais
que possuem impedimento de ordem técnica, constantes
da notificação ao Poder Legislativo de que trata o inciso I
do art. 69 da Lei nº 13.408, de 26 de dezembro de 2016
(LDO-2017), e dá outras providências.”
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=26/05/2017&jornal=1&pagina=57&totalArq
uivos=240

DOU de
26/05/2017,
Seção 1
Página 57

GABIN
PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
160/2017, de
26/05/2017

Decreto nº 9057, de 25
de maio de 2017

Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=26/05/2017&jornal=1&pagina=3&totalArqu
ivos=240

DOU de
26/05/2017,
Seção 1
Página 3

PROEN
SERLE

Memorando
Eletrônico nº
161/2017, de
26/05/2017

Instrução Normativa nº
5, de 26 de maio de
2017, da Secretaria de
Gestão do Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão

Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de
contratação de serviços sob o regime de execução indireta
no âmbito da Administração Pública federal direta,
autárquica e fundacional.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=26/05/2017&jornal=1&pagina=90&totalArq
uivos=240

DOU de
26/05/2017,
Seção 1
Página 90

PROAD
GABIN
PPLAN
DIFIN
DIMAP
DIPRE

Memorando
Eletrônico nº
162/2017, de
26/05/2017

Republicação do
Decreto nº 9057, de 25
de maio de 2017

Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?jornal=1&pagina=1&data=30/05/2017

DOU de
30/05/2017,
Seção 1
Página 1

PROEN
SERLE

Memorando
Eletrônico nº
163/2017, de
30/05/2017

Instrução Normativa
n°2, de 30 de maio de
2017, do Ministério da
Transparência,
Fiscalização e
Controladoria-Geral da
União

Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal
poderão celebrar, nos casos de infração disciplinar de
menor potencial ofensivo, Termo de Ajustamento de
Conduta - TAC, desde que atendidos os requisitos
previstos nesta instrução normativa
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?jornal=1&pagina=43&data=31/05/2017

DOU de
31/05/2017,
Seção 1
Página 43

GABIN Memorando
Eletrônico nº
164/2017, de
31/05/2017

Portaria nº 19, de 29 de
maio de 2017, da
Secretaria de Tecnologia
da Informação e
Comunicação do
Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão

Dispõe sobre a implantação da Governança de Tecnologia
da Informação e Comunicação nos órgãos e entidades
pertencentes ao 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=31/05/2017&jornal=1&pagina=50&totalArq
uivos=64

DOU de
31/05/2017,
Seção 1
Página 50

NTINF
GABIN

Memorando
Eletrônico nº
165/2017, de
31/05/2017

Portaria n° 484, de 31
de maio de 2017, da
Secretaria de Regulação
e Supervisão da
Educação
Superior/Ministério da
Educação

Ficam reconhecidos os cursos superiores na modalidade a
distância, relacionados no Anexo desta Portaria, com as
vagas totais anuais nele estabelecidas, nos termos do
disposto no art. 10, do Decreto nº 5.773, de 2006”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?jornal=1&pagina=14&data=01/06/2017 (Filosofia)

DOU de
1º/06/2017,
Seção 1
Página 14

PROEN
SERLE
NEAD

Memorando
Eletrônico nº
166/2017, de
1º/06/2017
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Norma Nº., Data e
Órgão Expedidor

Assunto Publicação
DOU

Unidades
encaminhadas

Documento
que enviou

Lei Complementar nº
157, de 29 de dezembro
de 2016

Altera a Lei Complementar no 116, de 31 de julho de
2003, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza, a Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992
(Lei de Improbidade Administrativa), e a Lei
Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990, que
"dispõe sobre critérios e prazos de crédito das parcelas do
produto da arrecadação de impostos de competência dos
Estados e de transferências por estes recebidos,
pertencentes aos Municípios, e dá outras providências.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?jornal=1&pagina=1&data=01/06/2017

DOU de
1º/06/2017,
Seção 1
Página 1

PROAD
DIFIN

Memorando
Eletrônico nº
167/2017, de
1º/06/2017

Extrato do Termo de
Cooperação TED-UAB
5079/2017, celebrado
entre a a Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES e a
Universidade Federal de
São João del-Rei - UFSJ

Implantação, oferta e reoferta de Cursos no âmbito do
Sistema Universidade Aberta do Brasil para formar
profissionais nas respectivas áreas do conhecimento,
capazes de atuarem com habilidade e competência
adequada ao seu campo de trabalho em organizações
governamentais e não governamentais, de modo pró-
ativo, democrático e ético, tendo em vista a
transformação e o desenvolvimento da sociedade e do
país.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?jornal=3&pagina=35&data=02/06/2017

DOU de
02/06/2017,
Seção 1
Página 35

NEAD Memorando
Eletrônico nº
168/2017, de
02/06/2017

Instrução Normativa nº
5, de 26 de maio de
2017, da Secretaria de
Gestão do Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão

Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de
contratação de serviços sob o regime de execução indireta
no âmbito da Administração Pública federal direta,
autárquica e fundacional
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=26/05/2017&jornal=1&pagina=90&totalArq
uivos=240

DOU de
26/05/2017,
Seção 1

Páginas 90 A
0109

PROGP Memorando
Eletrônico nº
169/2017, de
05/06/2017

Extrato do Parecer:
CNE/CES 182/2017, do
Conselho
Técnico Científico
(CTC) da Fundação
Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior (Capes)

Reconhecimento dos programas de pós-graduação stricto
sensu, recomendados pelo Conselho Técnico Científico
(CTC) da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes), na reunião realizada
no período de 13 a 16 de dezembro de 2016 (169ª
Reunião).
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=07/06/2017&jornal=1&pagina=25&totalArq
uivos=256 (UFSJ - Ciências Morfofuncionais)

DOU de
07/06/2017,
Seção 1

Páginas 22 a 25

PROPE Memorando
Eletrônico nº
170/2017, de
08/06/2017

Portarias de 06 de
junho de 2017, do
Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio
Teixeira

Referente as normas do Exame Nacional de Desempenho
dos Estudantes (Enade), parte integrante do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes),
para os cursos de graduação.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?da
ta=08/06/2017&jornal=1&pagina=26&totalArquivos=144

DOU de
08/06/2017,
Seção 1

Páginas 26 a 43

PROEN
SERLE

Memorando
Eletrônico nº
171/2017, de
08/06/2017

Acórdão n° 4833/2017 -
TCU-Segunda Câmara

Referente a auditoria realizada na Universidade Federal
de Minas Gerais, na Fundação Universidade Federal de
Ouro Preto e na Fundação Universidade Federal de
Uberlândia para verificar o cumprimento da legislação
que disciplina o relacionamento das universidades
federais com suas fundações de apoio.
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalham
ento/11/%252a/NUMACORDAO%253A4833%2520ANOAC
ORDAO%253A2017/DTRELEVANCIA%2520desc%252C
%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1

-x-x-x- GABIN
PPLAN
PROGP
DIPES

FAUF

Memorando
Eletrônico nº
173/2017, de
13/06/2017

E-mail

Extrato do Termo de
Execução
Descentralizada - TED-
UAB
5935/2017, firmado entre
a CAPES e a UFSJ

Referente ao Mestrado Profissional em Matemática em
Rede Nacional - PROFMAT, no valor de
R$ 50.680,00; e vigência de 20/06/2017 a 31/03/2020.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?jornal=3&pagina=28&data=20/06/2017

DOU de
20/06/2017,
Seção 3
Página 28

PROPE Memorando
Eletrônico nº
174/2017, de
20/06/2017
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Norma Nº., Data e
Órgão Expedidor

Assunto Publicação
DOU

Unidades
encaminhadas

Documento
que enviou

Portaria Normativa
n°11, de 20 de junho de
2017, do Ministério da
Educação

Estabelece normas para o credenciamento de instituições
e a oferta de cursos superiores a distância, em
conformidade com o Decreto no 9.057, de 25/05/2017.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=21/06/2017&jornal=1&pagina=9&totalArqu
ivos=152

DOU de
21/06/2017,
Seção 1
Página 09

PROEN
NEAD

Memorando
Eletrônico nº
175/2017, de
21/06/2017

Retificação da Portaria
Normativa n°11, de 20
de junho de 2017, do
Ministério da Educação

Estabelece normas para o credenciamento de instituições
e a oferta de cursos superiores a distância, em
conformidade com o Decreto no 9.057, de 25/05/2017.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=22/06/2017&jornal=1&pagina=14&totalArq
uivos=216

DOU de
22/06/2017,
Seção 1

Páginas 14 a 16

PROEN
NEAD
SERLE

Memorando
Eletrônico nº
176/2017, de
22/06/2017

Acórdão
n° 1003/2017 Tribunal
de Contas da União -
TCU - Plenário -
Processo 032.863/2012-
8- Sessão de 17/05/2017

Referente a Representação (TC 032.863/2012-8), que
trata de possíveis irregularidades em contrato de
licenciamento para outorga de direito de uso e de
exploração econômica, celebrado pela Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) com a empresa
SIG - Software e Consultoria.
O item 9.7 do referido acórdão determina aos órgãos
que contrataram a SIG Software e Consultoria em
Tecnologia da Informação Ltda, mediante
inexigibilidade de licitação, que incluam no próximo
relatório de gestão, avaliação da legalidade da
respectiva contratação.

-x-x-x- PPLAN Memorando
Eletrônico nº
177/2017, de
23/06/2017

Lei nº 13.460, de
26 de junho de 2017

Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos
do usuário dos serviços públicos da administração
pública.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=27/06/2017&jornal=1&pagina=4&totalArqu
ivos=192

DOU de
27/06/2017,
Seção 1

Páginas 4 e 5

GABIN
PROAD
PROAE
PROEN
PROEX
PROGP
PPLAN
PROPE

OUVIDORIA

Memorando
Eletrônico nº
178/2017, de
27/06/2017

Portaria n° 194, de 26
de junho de 2017, do
Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão

Disciplina a utilização do SIASG para cumprir o
estabelecido no Decreto nº 9.046, de 05 de maio de 2017,
que dispõe sobre a contratação plurianual de obras, bens e
serviços, no âmbito do Poder Executivo Federal
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=27/06/2017&jornal=1&pagina=50&totalArq
uivos=192

DOU de
27/06/2017,
Seção 1
Página 50

PROAD
PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
179/2017, de
27/06/2017

Portaria n° 1.196, de 23
de maio de 2017, do
Ministério da
Transparência,
Fiscalização e
Controladoria-Geral da
União

Regulamenta o uso do Sistema de Gestão de
Procedimentos de Responsabilização de Entes Privados -
CGU-PJ no âmbito do Poder Executivo Federal”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=29/05/2017&jornal=1&pagina=74&totalArq
uivos=132

DOU de
29/05/2017,
Seção 1
Página 74

GABIN Memorando
Eletrônico nº
180/2017, de
27/06/2017

Portaria n° 1.389, de
26 de junho de 2017, da
Corregedoria-Geral da
União do Ministério da
Transparência,
Fiscalização e
Controladoria-Geral da
União

Institui o termo de uso do Sistema CGU-PJ.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=28/06/2017&jornal=1&pagina=43&totalArq
uivos=352

DOU de
28/06/2017,
Seção 1
Página 43

GABIN Memorando
Eletrônico nº
181/2017, de
28/06/2017

Portaria Nº 793, de 28
de junho de 2017, do
Ministério da Educação

Altera o art. 4o da Portaria MEC no 1.128, de 16 de
dezembro de 2015.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=29/06/2017&jornal=1&pagina=20&totalArq
uivos=80

DOU de
29/06/2017,
Seção 1
Página 20

PROGP
DIPES
DIDEP

Memorando
Eletrônico nº
182/2017, de
29/06/2017
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Órgão Expedidor

Assunto Publicação
DOU

Unidades
encaminhadas

Documento
que enviou

Portaria Nº 200, de 28
de junho de 2017, do
Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão

Altera a redação do art. 7º da Portaria nº 347, de 14 de
novembro de 2016, do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=29/06/2017&jornal=1&pagina=52&totalArq
uivos=80

DOU de
29/06/2017,
Seção 1
Página 52

PPLAN Memorando
Eletrônico nº
183/2017, de
29/06/2017

Resultado da Avaliação
do Levantamento de
Governança de TI
2016, realizada pelo
Tribunal de Contas da
União

Destaca-se que a UFSJ obteve nota de 0,52 e nível de
capacidade intermediário, resultante do IGovTI2016,
ocupando a 35ª posição no ranking das 106 Instituições
de Ensino respondentes do levantamento. O referido
relatório apresenta todos os detalhes da avaliação e das
respostas prestadas pela Instituição.

-x-x-x- GABIN
NTInf

Memorando
Eletrônico nº
186/2017, de
29/06/2017

Portaria n° 1.381, de 23
de junho de 2017, do
Ministério da
Transparência,
Fiscalização e
Controladoria-Geral da
União

Altera a Portaria nº 910, de 7 de abril de 2015.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=04/07/2017&jornal=1&pagina=46&totalArq
uivos=240

DOU de
04/07/2017,
Seção 1
Página 46

GABIN Memorando
Eletrônico nº
188/2017, de
04/07/2017

Portarias n° 130, de 28
de junho de 2017, e nº
131, de 28 de junho de
2017, ambas da
Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES

Referente aos Regulamentos Programas CAPES/IIASA
(Portaria 130) e Dispõe sobre o mestrado e o doutorado
profissionais (Portaria 131).
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=30/06/2017&jornal=1&pagina=15&totalArq
uivos=272 (Portaria nº 130)
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=30/06/2017&jornal=1&pagina=17&totalArq
uivos=272 (Portaria nº 131)

DOU de
30/06/2017,
Seção 1

Páginas 15 e 17

PROPE Memorando
Eletrônico nº
189/2017, de
04/07/2017

Decreto n° 9.086, de 30
de junho de 2017

Dispõe sobre a realização, no exercício de 2017, de
despesas inscritas em restos a pagar não processados e dá
outras providências”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=30/06/2017&jornal=1000&pagina=1&totalA
rquivos=2

DOU de
30/06/2017,
Seção Extra
Página 1

PROAD
DIFIN
PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
190/2017, de
04/07/2017

Portaria
Interministerial n° 173,
de 20 de junho de
2017, do Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão e do Ministério
da Educação

Autorizar a contratação por tempo determinado, com
fundamento na alínea "i", inciso VI, do art. 2º da Lei nº
8.745, de 9 de dezembro de 1993, de 150 (cento e
cinquenta) profissionais técnicos especializados em
linguagem de sinais, de nível superior, no âmbito do
Ministério da Educação, para atender demandas das
Universidades Federais
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=30/06/2017&jornal=1&pagina=96&totalArq
uivos=272

DOU de
30/06/2017,
Seção 1
Página 96

PROGP Memorando
Eletrônico nº
191/2017, de
04/07/2017

Acórdão n° 4833/2017 -
TCU-Segunda Câmara

Solicita, de ordem do Reitor da UFSJ, a adoção de
providências no sentido de evitar na UFSJ as ocorrências
verificadas nestas universidades, em especial, quanto aos
itens a) a f).

-x-x-x- GABIN
PPLAN
PROGP
DIPES

FAUF

Memorando
Eletrônico nº
192/2017, de
07/07/2017

Ofício 3/2017,
de 07/07/2017

Portaria nº 27, de 10 de
julho de 2017, da
Secretaria de Orçamento
Federal

Altera parte dos prazos para as atividades do processo
orçamentário federal no exercício de 2017.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=11/07/2017&jornal=1&pagina=55&totalArq
uivos=112

DOU de
11/07/2017,
Seção 1
Página 55

PPLAN
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
193/2017, de
11/07/2017

Portaria Normativa nº
4, de 11 de julho de
2017, do Ministério do
Planejamento,
Orçamento e Gestão

Dispõe sobre o ressarcimento de gastos com bagagens
despachadas em viagens a serviço, no âmbito dos órgãos
e entidades da Administração Pública federal direta,
autárquica e fundacional e dá outras providências.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?da
ta=12/07/2017&jornal=1&pagina=94&totalArquivos=104

DOU de
12/07/2017,
Seção 1
Página 94

PROAD
DIMAP
SEDIP
Reitoria

Memorando
Eletrônico nº
194/2017, de
12/07/2017
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Órgão Expedidor
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DOU
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encaminhadas
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Portaria
Interministerial nº 222,
de 13 de julho de
2017, do Ministério de
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão e do Chefe da
Secretaria de Governo da
Presidência da República

Altera a Portaria Interministerial nº 152, de 25 de maio de
2017.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=14/07/2017&jornal=1&pagina=63&totalArq
uivos=96

DOU de
14/07/2017,
Seção 1
Página 63

PPLAN
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
195/2017, de
14/07/2017

Portaria nº 139,
de 13 de julho de
2017, da Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES

Altera a Portaria nº 183, de 21 de outubro de 2016, que
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=19/07/2017&jornal=1&pagina=18&totalArq
uivos=72

DOU de
19/07/2017,
Seção 1
Página 18

GABIN
NEAD

Memorando
Eletrônico nº
196/2017, de
19/07/2017

Resoluções publicadas
no DOU de 19/07/2017,
Seção 1, páginas 8 a
11, do Comitê Gestor da
Infraestrutura de Chaves
Públicas:

Resolução Nº - 119, de 6 de Julho de 2017, que “Aprova
a Obrigatoriedade de Realização de Auditorias Webtrust
para AC que emite certificado para usuário final e de
implementação de respostas OCSP para AC que Emite
Certificado do Tipo SSL/TLS nas cadeias de Certificação
Digital ICP-Brasil”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=19/07/2017&jornal=1&pagina=8&totalArqu
ivos=72

Resolução Nº - 120, de 6 de julho de 2017, que “Altera
os arts. 4º, 10 e 11, e inclui o Art. 14-A, do Regimento
Interno do Comitê Gestor da Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - CG ICP-Brasil”
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=19/07/2017&jornal=1&pagina=9&totalArqu
ivos=72

Resolução Nº - 121, de 6 de julho de 2017, que “Aprova
os procedimentos para a emissão de certificados digitais
para servidores públicos da ativa e militares da União”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=19/07/2017&jornal=1&pagina=9&totalArqu
ivos=72

Resolução Nº - 122, de 6 de julho de 2017, que “Aprova
a prorrogação dos prazos de adequação das entidades ao
sistema biométrico da ICP-Brasil”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=19/07/2017&jornal=1&pagina=10&totalArq
uivos=72

Resolução Nº - 123, de 6 de julho de 2017, que “Atualiza
os padrões e algoritmos criptográficos da ICP-Brasil, os
requisitos mínimos para as políticas de certificado na
ICP-Brasil e os procedimentos para gerenciamento da
chave simétrica para geração do IDN”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=19/07/2017&jornal=1&pagina=11&totalArq
uivos=72

DOU de
19/07/2017,
Seção 1

Página 8 A 11

GABIN
NTINF

Memorando
Eletrônico nº
197/2017, de
19/07/2017
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Portaria nº 234,
de 19 de julho de 2017,
do Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão

Dispõe sobre medidas de racionalização do gasto público
nas contratações para aquisição de bens e prestação de
serviços”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=20/07/2017&jornal=1&pagina=75&totalArq
uivos=216

DOU de
20/07/2017,
Seção 1
Página 75

GABIN
PROAD
PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
198/2017, de
20/07/2017

Portaria Conjunta nº
42, de 24 de julho de
2017, da Secretaria de
Educação Superior do
Ministério da Educação e
da Secretaria de Políticas
e Programas de Pesquisa
e Desenvolvimento do
Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e
Comunicações

Referente ao credenciamento das Fundações de Apoio

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=25/07/2017&jornal=1&pagina=67&totalArq
uivos=128

DOU de
25/07/2017,
Seção 1
Página 67

GABIN
PPLAN

FAUF

Memorando
Eletrônico nº
200/2017, de
25/07/2017

E-mail, em
25/07/2017

Decreto nº 9.094, de 17
de julho de 2017,

Dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos
usuários dos serviços públicos, ratifica a dispensa do
reconhecimento de firma e da autenticação em
documentos produzidos no País e institui a Carta de
Serviços ao Usuário.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=18/07/2017&jornal=1&pagina=2&totalArqu
ivos=88

DOU de
18/07/2017,
Seção 1
Página 02

GABIN
Todas as Pró-
reitorias

Memorando
Eletrônico nº
201/2017, de
25/07/2017

Portaria 656, de 22 de
maio de 2017, do
Ministro de Estado da
Educação

Declara que os cursos de Pós-Graduação stricto sensu
relacionados em anexo foram devidamente reconhecidos
com a homologação do Parecer CNE/CES no 288/2015,
da lavra da Câmara de Educação Superior, do Conselho
Nacional de Educação, que foi republicada por ter saído,
no DOU no - 97, de 23.5.17, Seção 1, págs. 14 a 84, com
incorreção no original.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=26/07/2017&jornal=1&pagina=21&totalArq
uivos=224

DOU de
26/07/2017,
Seção 1
Página 21

PROPE Memorando
Eletrônico nº
202/2017, de
26/07/2017

Medida Provisória nº
792, de 26 de julho de
2017

Institui, no âmbito do Poder Executivo federal, o
Programa de Desligamento Voluntário, a jornada de
trabalho reduzida com remuneração proporcional e a
licença sem remuneração com pagamento de incentivo
em pecúnia, destinados ao servidor da administração
pública federal direta, autárquica e fundacional
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?jornal=1&pagina=1&data=27/07/2017

DOU de
27/07/2017,
Seção 1
Página 1

GABIN
PROGP

Memorando
Eletrônico nº
203/2017, de
27/07/2017

Portaria 656, de 22 de
maio de 2017, do
Ministro de Estado da
Educação

Declara que os cursos de Pós-Graduação stricto sensu
relacionados em anexo foram devidamente reconhecidos
com a homologação do Parecer CNE/CES no 288/2015,
da lavra da Câmara de Educação Superior, do Conselho
Nacional de Educação, que foi republicada por ter saído,
no DOU no - 97, de 23.5.17, Seção 1, págs. 14 a 84, com
incorreção no original.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=27/07/2017&jornal=1&pagina=20&totalArq
uivos=144

DOU de
27/07/2017,
Seção 1
Página 20

PROPE Memorando
Eletrônico nº
204/2017, de
27/07/2017

Instrução Normativa nº
01, de 27 de julho de
2017, do Ministro de
Estado, Chefe da
Secretaria Geral da
Presidência

Dispõe sobre a conceituação das ações de comunicação
do Poder Executivo Federal e dá outras providências.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=28/07/2017&jornal=1&pagina=7&totalArqu
ivos=112

DOU de
28/07/2017,
Seção 1
Página 7

GABIN
ASCOM

Memorando
Eletrônico nº
205/2017, de
28/07/2017
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Portaria nº 24, de 27 de
julho de 2017, da
Secretaria de Gestão de
Pessoas do Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão

Estabelece orientações aos órgãos e entidades integrantes
da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional, acerca do recesso para comemoração das
festas de final de ano.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=31/07/2017&jornal=1&pagina=309&totalAr
quivos=392

DOU de
31/07/2017,
Seção 1

Página 309

GABIN Memorando
Eletrônico nº
206/2017, de
31/07/2017

Portaria nº 2, de 31 de
julho de 2017, da
Secretaria de Orçamento
Federal/MPDG

Dispõe sobre a classificação orçamentária por fontes de
recursos para aplicação no âmbito da União.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=02/08/2017&jornal=1&pagina=44&totalArq
uivos=96

DOU de
02/08/2017,
Seção 1
Página 44

PPLAN
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
208/2017, de
03/08/2017

Portaria nº 3, de 07 de
agosto de 2017, da
Secretaria de
Planejamento
e Orçamento do
Ministério da Educação
que

Dispõe sobre os prazos-limite para empenho e reforço de
dotações orçamentárias referentes ao exercício de 2017,
no âmbito do Ministério da Educação, e dá outras
providências.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=09/08/2017&jornal=1&pagina=61&totalArq
uivos=112

DOU de
09/08/2017,
Seção 1
Página 61

GABIN
PROAD
PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
211/2017, de
09/08/2017

Lei nº 13.473, de 08 de
agosto de 2017 – DOU
de 09/08/2017, Seção 1,
página 1, da Presidência
da República

“Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução
da Lei Orçamentária de 2018 e dá outras providências.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=09/08/2017&jornal=1&pagina=1&totalArqu
ivos=112

DOU de
09/08/2017,
Seção 1
Página 1

PPLAN Memorando
Eletrônico nº
212/2017, de
09/08/2017

Resolução Nº 1, de
9 de agosto de 2017 do
Conselho Nacional da
Educação

Altera o Art. 22 da Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de
2015, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a formação inicial em nível superior (cursos de
licenciatura, cursos de formação pedagógica para
graduados e curso de segunda licenciatura) e para a
formação continuada
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=10/08/2017&jornal=1&pagina=26&totalArq
uivos=240

DOU de
10/08/2017,
Seção 1
Página 26

PROEN
SERLE

Memorando
Eletrônico nº
213/2017, de
10/08/2017

Portaria
nº 158, de 10 de agosto
de 2017, da
Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES

Dispõe sobre a participação das Instituições de Ensino
Superior nos programas de fomento da Diretoria de
Formação de Professores da Educação Básica
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=11/08/2017&jornal=1&pagina=10&totalArq
uivos=88

DOU de
11/08/2017,
Seção 1
Página 10

PROEN
PROPE

Memorando
Eletrônico nº
214/2017, de
11/08/2017

Portaria
Nº 3, de 18 de agosto de
2017, da Secretaria de
Orçamento
Federal/MPDG

Dispõe sobre a classificação orçamentária por fontes de
recursos para aplicação no âmbito da União
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=21/08/2017&jornal=1&pagina=65&totalArq
uivos=128

DOU de
21/08/2017,
Seção 1
Página 65

PPLAN
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
215/2017, de
22/08/2017

Portaria
Nº 916, de 14 de agosto
de 2017, da Secretaria de
Regulação e Supervisão
da Educação Superior

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.
jsp?data=15/08/2017&jornal=1&pagina=23&totalArq
uivos=64 (UFSJ - Filosofia e História)

DOU de
15/08/2017,
Seção 1
Página 23

PROEN
SERLE

Memorando
Eletrônico nº
216/2017, de
22/08/2017

Instrução Normativa
Nº 06, de 11 de agosto d
e 2017, Instituto
Nacional de Tecnologia
da Informação

Disposições para a Validação de Solicitação de
Certificados para Servidores Públicos da Ativa e Militares
da União.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index
.jsp?data=15/08/2017&jornal=1&pagina=10&totalAr
quivos=64

DOU de
15/08/2017,
Seção 1
Página 10

GABIN
NTInf

Memorando
Eletrônico nº
217/2017, de
22/08/2017
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Termo Aditivo de
Valor do Termo de
Execução
Descentralizada. TED-
PROAP
5549/2017, firmado
entre a CAPES e a UFSJ

Conceder recursos adicionais no valor de R$ 90.000,00.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=17/08/2017&jornal=3&pagina=26&totalArq
uivos=200

DOU de
17/08/2017,
Seção 3
Página 26

PROPE Memorando
Eletrônico nº
218/2017, de
22/08/2017

Portaria nº 274, de 16
de agosto de 2017, do
Ministro de Estado do
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão

Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de
R$ 17.000.000,00, para reforço de dotações constantes da
Lei Orçamentária vigente.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=17/08/2017&jornal=1&pagina=225&totalAr
quivos=256

DOU de
17/08/2017,
Seção 1

Página 225

PPLAN
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
219/2017, de
22/08/2017

Portaria Nº
272, de 15 de agosto de
2017 – do Ministério do
Planejamento, Desenvo
lvimento e Gestão

Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo e
de Transferências a Estados, Distrito Federal e
Municípios, crédito suplementar no valor de
R$ 94.233.187,00, para reforço de dotações constantes da
Lei Orçamentária vigente.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=16/08/2017&jornal=1&pagina=69&totalArq
uivos=208

DOU de
16/08/2017,
Seção 1

Páginas 55 a 97

PPLAN
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
220/2017, de
22/08/2017

Portaria Nº
161, de 22 de agosto de
2017, da Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES,

Avaliação de Propostas de Cursos Novos, APCN, de pós-
graduação stricto sensu
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=23/08/2017&jornal=1&pagina=27&totalArq
uivos=128

DOU de
23/08/2017,
Seção 1
Página 27

PROPE Memorando
Eletrônico nº
221/2017, de
23/08/2017

Portaria Nº
160, de 18 de agosto de
2017, da Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES,

Estabelece o calendário de atividades da Diretoria de
Avaliação para o ano de 2017
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=23/08/2017&jornal=1&pagina=27&totalArq
uivos=128

DOU de
23/08/2017,
Seção 1
Página 27

PROPE Memorando
Eletrônico nº
222/2017, de
23/08/2017

Decreto n°
9.144, de 22 de agosto d
e 2017

Dispõe sobre as cessões e as requisições de pessoal em
que a administração pública federal, direta e indireta, seja
parte”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=23/08/2017&jornal=1&pagina=15&totalArq
uivos=128

DOU de
23/08/2017,
Seção 1

Páginas 15 e 16

PROGP
DIPES
DIDEP

Memorando
Eletrônico nº
223/2017, de
23/08/2017

Portaria Nº
932, de 24 de agosto de
2017, da Secretaria de
Regulação e Supervisão
da Educação Superior

Renova os reconhecimentos dos cursos superiores de
graduação constantes da tabela do Anexo à Portaria.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=25/08/2017&jornal=1&pagina=17&totalArq
uivos=304 (UFSJ - MEDICINA)

DOU de
25/08/2017,
Seção 1
Página 17

PROEN
SERLE

Memorando
Eletrônico nº
226/2017, de
25/08/2017

Decreto n°
9.149, de 28 de agosto
de 2017

Cria o Programa Nacional de Voluntariado, institui o
Prêmio Nacional do Voluntariado e altera o Decreto nº
5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que institui a Política e
as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da
administração pública federal direta, autárquica e
fundacional
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=29/08/2017&jornal=1&pagina=6&totalArquivos=80

DOU
de 29/08/2017,

Seção 1, páginas 6
e 7 -

GABIN
PROEX,
PROGP.

Memorando
Eletrônico nº
229/2017, de
29/08/2017

Portaria Nº
161, de 22 de agosto de
2017, da Coordenação
de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES

Avaliação de Propostas de Cursos Novos, APCN, de pós-
graduação stricto sensu”, que foi republicada por ter saído
com incorreção no DOU de 23/08//2017, Seção 1, págs.
27 e 28.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=30/08/2017&jornal=1&pagina=22&totalArquivos=1
92

DOU
de 30/08/2017,
Seção 1, página

21

PROPE Memorando
Eletrônico nº
230/2017, de
30/08/2017
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Portaria Nº
1.866, de 29 de agosto de
2017, da Ouvidoria-
Geral da União

Resolução Nº 6, de 25 de
agosto de 2017, da
Coordenação da Rede de
Ouvidorias.

Institui o Sistema Informatizado de Ouvidorias dos Entes
Federados - e-Ouv Municípios - e cria o procedimento
simplificado de adesão ao Programa de Fortalecimento de
Ouvidorias.
Retifica o Regulamento do I Concurso de Boas Práticas
da Rede de Ouvidorias, aprovado por meio da Resolução
nº 04, de 15 de maio de 2016.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp
?data=30/08/2017&jornal=1&pagina=48&totalArquivo
s=192

DOU
de 30/08/2017,
Seção 1, página

47

Ouvidoria
E GABIN

Memorando
Eletrônico nº
231/2017, de
30/08/2017

Portaria Nº
167, de 29 de agosto de
2017 –, da Coordenação
de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES.

Revoga a Portaria nº 176, de 17 de outubro de 2016, que
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=31/08/2017&jornal=1&pagina=11&totalArquivo
s=80

DOU
de 31/08/2017,
Seção 1,
página 11

PROPE Memorando
Eletrônico nº
233/2017, de
31/08/2017

Lei Nº 13.478, de
30 de agosto de 2017.

Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para
estabelecer direito de acesso aos profissionais do
magistério a cursos de formação de professores, por meio
de processo seletivo diferenciado.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=31/08/2017&jornal=1&pagina=2&totalArquivos=80

DOU
de 31/08/2017,
Seção 1, página 2,

PROEN,
COPEVE,
SERLE

Memorando
Eletrônico nº
234/2017, de
31/08/2017

Portaria Nº 697, de
31 de agosto de 2017, do
Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio
Teixeira/MEC.

Publica os resultados do Conceito Enade e do Indicador
de Diferença entre os Desempenhos Observado e
Esperado (IDD) referentes ao ano de 2016.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp
?data=01/09/2017&jornal=1&pagina=80&totalArquivo
s=208

DOU
de 1º/09/2017,
Seção 1, página

80.

PROEN,
SERLE

Memorando
Eletrônico nº
235/2017, de
31/08/2017

Portaria Nº 1.827, de 23
de agosto de 2017, do
Ministério da
Transparência,
Fiscalização e
Controladoria-Geral da
União

Institui o Programa de Fomento à Integridade Pública -
Profip do Ministério da Transparência e Controladoria-
Geral da União, para órgãos e entidades do Poder
Executivo Federal.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp
?data=04/09/2017&jornal=1&pagina=57&totalArquivo
s=112

DOU
de 04/09/2017,
Seção 1, página

57

GABIN Memorando
Eletrônico nº
236/2017, de
04/09/2017

Portaria nº 284,
de 1º de setembro de
2017, do Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão.

Altera a Portaria MP nº 234, de 19 de julho de 2017, que
dispõe sobre medidas de racionalização do gasto público
nas contratações para aquisição de bens e prestação de
serviços.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=04/09/2017&jornal=1&pagina=65&totalArquivos=1
12

DOU
de 04/09/2017,
Seção 1, página

65

GABIN,
PPLAN e
PROAD

Memorando
Eletrônico nº
237/2017, de
31/08/2017

Acórdão Nº 7.869/2017,
do Tribunal de Contas da
União

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UFSJ - exercício 2015.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp
?jornal=1&pagina=72&data=05/09/2017

DOU
de 05/09/2017,
Seção 1, página

72

GABIN Memorando
Eletrônico nº
239/2017, de
05/09/2017

Enunciados Nº 16 e 17,
de 11 de setembro de
2017, do Ministério da
Transparência,
Fiscalização e
Controladoria-Geral da
União

Edita os presentes Enunciados, conforme proposto pela
Comissão de Coordenação de Correição, em sessão
realizada em 04 de julho de 2017.

DOU
de 12/09/2017,
Seção 1, página

64

GABIN,
PROGP,

Secretaria de
Apoio às
Comissões
Institucionais

Memorando
Eletrônico nº
242/2017, de
12/09/2017

Portaria Nº
173, de 12 de setembro d
e 2017, da CAPES

Estabelece o calendário de atividades da Diretoria de
Avaliação para o ano de 2017”.

DOU
de 13/09/2017,
Seção 1, página

17

PROPE Memorando
Eletrônico nº
244/2017, de
13/09/2017
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Portaria n°
291, de 12 de setembro
de 2017 – do Ministério
do Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão

Estabelece orientações e procedimentos aos órgãos e
entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração
Federal - SIPEC relativos ao Programa de Desligamento
Voluntário - PDV, a jornada de trabalho reduzida com
remuneração proporcional e a licença sem remuneração
com pagamento de incentivo em pecúnia, destinados ao
servidor da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=13/09/2017&jornal=1&pagina=70&totalArq
uivos=128

DOU
de 13/09/2017,
Seção 1, páginas

70 e 71

PROGP
DIPES
DIDEP

Memorando
Eletrônico nº
245/2017, de
13/09/2017

Lei Nº
13.480, de 13 de setemb
ro de 2017

Altera o art. 2° e o Anexo IV da Lei no 13.408, de 26 de
dezembro de 2016, que dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2017, e o
art. 2° e o Anexo IV da Lei no 13.473, de 8 de agosto de
2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e
execução da Lei Orçamentária de 2018.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=14/09/2017&jornal=1&pagina=1&totalArqu
ivos=200

DOU
de 14/09/2017,

Seção 1, páginas 1
a 4

PPLAN Memorando
Eletrônico nº
247/2017, de
15/09/2017

Portaria Nº
178, de 14 de setembro
de 2017, da CAPES

Altera a denominação de áreas de avaliação na CAPES.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=18/09/2017&jornal=1&pagina=23&totalArq
uivos=88

DOU
de 18/09/2017,
Seção 1, página

23

PROPE Memorando
Eletrônico nº
248/2017, de
18/09/2017

Portaria
n° 1.779, de 15 de setem
bro de 2017 – do
Ministério da Educação

Disciplina as atividades de promoção, acompanhamento,
avaliação e fiscalização dos contratos de gestão
celebrados com as Organizações Sociais - OS.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=18/09/2017&jornal=1&pagina=20&totalArq
uivos=88

DOU
de 18/09/2017,
Seção 1, páginas

20 a 23

PPLAN Memorando
Eletrônico nº
249/2017, de
18/09/2017

Portaria Nº
180, de 18 de setembro
de 2017 - da CAPES

Aprova o novo Regulamento do Prêmio Capes de Tese e
do Grande Prêmio Capes de Tese.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=20/09/2017&jornal=1&pagina=6&totalArqu
ivos=80

DOU
de 20/09/2017,
Seção 1, páginas

06 e 07

PROPE Memorando
Eletrônico nº
250/2017, de
20/09/2017

Portaria Normativa Nº
47, de 19 de setembro d
e 2017 – da Secretaria de
Educação Superior do
Ministério da Educação

Institui as regras de acesso ao curso My English Online
(MEO).
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=20/09/2017&jornal=1&pagina=7&totalArqu
ivos=80

DOU
de 20/09/2017,
Seção 1, página

07

ASSIN Memorando
Eletrônico nº
251/2017, de
20/09/2017

Parecer Vinculante n°
GMF -
06, de 18 de setembro d
e 2017 - da Advocacia-
Geral da União

Aprova o seguinte enunciado: “A infração de abandono
de cargo é de caráter permanente, tendo como termo
inicial do prazo prescricional o dia em que cessar a
permanência”.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=21/09/2017&jornal=1&pagina=6&totalArqu
ivos=192

DOU
de 21/09/2017,
Seção 1, páginas

06 a 10

PROGP
DIPES
DIDEP
GABIN

Memorando
Eletrônico nº
253/2017, de
21/09/2017

Portaria n°
213, de 25 de setembro
de 2017 – do
Ministério do
Planejamento,
Orçamento e Gestão

“Dispõe sobre os valores limites para contratação de
serviços de vigilância e de limpeza e conservação pelos
órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços
Gerais (Sisg).
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=25/09/2017&jornal=1&pagina=99&totalArq
uivos=128

DOU
de 25/09/2017,
Seção 1, páginas

99 a 100

PROAD
DIPRE
CACSL

DIPRE - CAP
SETOR DE
SERVIÇOS

GERAIS / CSA,
CCO E CSL
SETOR DE
SEGURANÇA

INSTITUCIONAL

Memorando
Eletrônico nº
254/2017, de
25/09/2017
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Portaria
Interministerial Nº
233, de 21 de setembro
de 2017 – dos
Ministérios do
Desenvolvimento,
Desenvolvimento e
Gestão, da Fazenda e da
Transparência e
Controladoria-Geral da
União

Dispensa a observância da Portaria Interministerial nº
424, de 30 de dezembro de 2016, no tocante a
obrigatoriedade de realizar ou registrar atos e
procedimentos no SICONV, para as transferências
voluntárias de recursos da União celebradas no âmbito
dos programas de proteção a pessoas ameaçadas
instituídos pela Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999, e
regulamentados pelos Decretos nº 3.518, de 20 de junho
de 2000, nº 6.044, de 12 de fevereiro de 2007, e nº 6.231,
de 11 de outubro de 2007.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=27/09/2017&jornal=1&pagina=82&totalArq
uivos=152

DOU
de 27/09/2017,
Seção 1, página

82

PPLAN Memorando
Eletrônico nº
255/2017, de
27/09/2017

Decreto n°
9.162, de 27 de setembr
o de 2017

Altera o Decreto no 9.144, de 22 de agosto de 2017, que
dispõe sobre as cessões e as requisições de pessoal em
que a administração pública federal, direta e indireta, seja
parte.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=28/09/2017&jornal=1&pagina=1&totalArqu
ivos=164

DOU
de 29/09/2017,
Seção 1, página 1

PROGP
DIPES
DIDEP

Memorando
Eletrônico nº
258/2017, de
28/09/2017

Portaria
Interministerial n°
5, de 28 de setembro de
2017 – do Ministério da
Educação e do
Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e
Serviços

Cria o Programa Instituição Amiga do Empreendedor e
dá outras providência”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=29/09/2017&jornal=1&pagina=45&totalArq
uivos=216

DOU
de 29/09/2017,
Seção 1, página

45

NÚCLEO DE
EMPREENDEDORISMO

E INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA

Memorando
Eletrônico nº
259/2017, de
29/09/2017

Portaria
Interministerial n°
313, de 2 de outubro de
2017 – do Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão e da Secretária de
Governo da Presidência
da República

Altera a Portaria Interministerial nº 152, de 25 de maio de
2017
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=03/10/2017&jornal=1&pagina=63&totalArq
uivos=80

DOU
de 03/10/2017,
Seção 1, página

63

PPLAN
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
261/2017, de
03/10/2017

Portaria n°
314, de 2 de outubro de
2017 – do Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão

Ampliar os valores constantes do Anexo I do Decreto no
8.961, de 16 de janeiro de 2017, na forma do Anexo desta
Portaria .
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=03/10/2017&jornal=1&pagina=63&totalArq
uivos=80

DOU
de 03/10/2017,
Seção 1, página

63

PPLAN
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
262/2017, de
03/10/2017

Portaria
Interministerial n°
277, de 3 de outubro de
2017 – MPDG, MF e
MTFCGU.

Altera a Portaria Interministerial nº 424, de 30 de
dezembro de 2016, que estabelece normas para execução
do Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=04/10/2017&jornal=1&pagina=51&totalArq
uivos=76

DOU
de 04/10/2017,
Seção 1, páginas

51 e 52

PPLAN
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
265/2017, de
04/10/2017

Portaria n° 186, de 29
de setembro de 2017 –
da CAPES

Aprovar o Regulamento para Bolsas Internacionais no
Exterior, constante como anexo desta Portaria.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=04/10/2017&jornal=1&pagina=9&totalArqu
ivos=76

DOU
de 04/10/2017,

Seção 1, páginas 9
a 20

PROPE Memorando
Eletrônico nº
266/2017, de
04/10/2017

Instrução
Normativa n°2, de 9 de
outubro de 2017 – do
Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão

Regulamenta o § 14 do art. 21 da Portaria Interministerial
MP MF CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016, para
estabelecer regras e diretrizes de acessibilidade a serem
observadas nas obras e serviços de engenharia custeados
com recursos de convênios e contratos de repasse.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=10/10/2017&jornal=1&pagina=47&totalArq
uivos=64

DOU
de 10/10/2017,
Seção 1, páginas

47 a 53

PPLAN
PROAD
GABIN

Memorando
Eletrônico nº
268/2017, de
10/10/2017
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Enunciados Nº 18 e 19,
de 10 de outubro de
2017, do Ministério da
Transparência,
Fiscalização e
Controladoria-Geral da
União

ENUNCIADO Nº 18- A ADMISSIBILIDADE DA
PROVA EMPRESTADA, ORIUNDA DE
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, NOS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
SANCIONADORES.
É lícita a utilização de interceptações telefônicas
autorizadas judicialmente para fins de instrução de
procedimento correcional
ENUNCIADO Nº 19 - DIREITO DE ACESSO
INTEGRAL AO PROCEDIMENTO
CORRECIONAL POR TODOS OS ACUSADOS.
"Havendo conexão a justificar a instauração de
procedimento correcional com mais de um acusado, a
todos eles será garantido o acesso integral aos
documentos autuados."
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=11/10/2017&jornal=1&pagina=93&totalArq
uivos=184

DOU
de 11/10/2017,
Seção 1, página

93

PROGP
SECRETARIA DE

APOIO ÀS
COMISSÕES

INSTITUCIONAIS

Memorando
Eletrônico nº
269/2017, de
11/10/2017

Lei n° 13.490, de 10 de
outubro de 2017

Altera o art. 53 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de
1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional),
para dispor sobre doações às universidades.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=11/10/2017&jornal=1&pagina=1&totalArqu
ivos=184

DOU
de 11/10/2017,
Seção 1, página 1

GABIN
PPLAN
PROAD

Memorando
Eletrônico nº
270/2017, de
11/10/2017

Portaria n° 49, de 29 de
setembro de 2017 –
DOU de 11/10/2017,

Seção 1, página 17 - da
Secretaria de Educação
Superior do Ministério
da Educação

Altera o art. 3º da Portaria Normativa MEC nº 47, de 19
de setembro de 2017, que institui as regras de acesso ao
curso My English Online (MEO).
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=11/10/2017&jornal=1&pagina=17&totalArq
uivos=184

DOU
de 11/10/2017,
Seção 1, página

17

ASSIN Memorando
Eletrônico nº
271/2017, de
11/10/2017

Instrução Normativa n°
1, de 13 de outubro de
2017

Estabelece critérios sobre conduta e dosimetria na
aplicação da penalidade de impedimento de licitar e
contratar prevista no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, no âmbito da Presidência da República
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=16/10/2017&jornal=1&pagina=5&totalArqu
ivos=92

DOU
de 16/10/2017,
Seção 1, página 5

PROAD
SECOC (por e-

mail)

Memorando
Eletrônico nº
272/2017, de
16/10/2017

Resolução Nº 03, de 13
de outubro de 2017 –
do Comitê Gestor da
Infraestrutura Nacional
de Dados Abertos

Aprova as normas sobre elaboração e publicação de
Planos de Dados Abertos, conforme disposto no Decreto
nº 8.777, de 11 de maio de 2016
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=17/10/2017&jornal=1&pagina=54&totalArq
uivos=132

DOU
de 17/10/2017,
Seção 1, página

54

OUVIDORIA
DPLAG
PROPE
ASCOM
NTINF
DIMAP
GABIN

Memorando
Eletrônico nº
273/2017, de
17/10/2017

Portaria n° 201, de 16
de outubro de
2017 e a Portaria n°
202, de 16 de outubro
de 2017, ambas da
Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior

- Dispõe sobre os valores de bolsas de estudo e auxílios
pagos no país e no exterior no âmbito dos programas e
ações de fomento geridos pela Diretoria de Relações
Internacionais da CAPES e revoga a Portaria CAPES nº
60, de 04 de maio de 2015
- Dispõe sobre os valores do adicional localidade pagos
pela CAPES no âmbito dos programas e ações de
fomento geridos pela Diretoria de Relações Internacionais
da CAPES.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=18/10/2017&jornal=1&pagina=42&totalArq
uivos=220
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=18/10/2017&jornal=1&pagina=45&totalArq
uivos=220

DOU
de 18/10/2017,
Seção 1, páginas

42 e 45

PROPE Memorando
Eletrônico nº
276/2017, de
18/10/2017
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Portaria
Interministerial n°
316, de 09 de outubro
de 2017

Autorizar a ampliação em 1.900 (mil e novecentas) vagas
do Banco de Professor-Equivalente - Magistério Superior,
Banco de Professor-Equivalente - EBTT e Quadro de
Referência dos Servidores Técnico-Administrativos das
Universidades Federais, vinculadas ao Ministério da
Educação conforme Anexos I, II e III, constantes nesta
Portaria
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=19/10/2017&jornal=1&pagina=76&totalArq
uivos=108

DOU
de 19/10/2017,
Seção 1, página

76 a 78

PROGP
GABIN

Memorando
Eletrônico nº
277/2017, de
19/10/2017

Portaria n° 1.329, de 19
de outubro de 2017 –

do Ministério da
Educação

Redistribui, do Ministério da Educação - MEC para as
Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, os cargos
e os códigos de vaga a eles referentes, constantes do
Anexo I desta Portaria, e que remanejam, das IFES para o
MEC, os cargos e seus respectivos códigos de vaga
constantes do Anexo II desta Portaria
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=20/10/2017&jornal=1&pagina=21&totalArq
uivos=360 (UFSJ - páginas 23 e 26).

DOU
de 20/10/2017,
Seção 1, páginas

21 a 26

PROGP
GABIN

Memorando
Eletrônico nº
278/2017, de
20/10/2017

Portaria n°
322, de 19 de outubro d
e 2017 – do Ministério
do Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão

Altera a Portaria Normativa nº 291, de 12 de setembro de
2017, que estabelece orientações e procedimentos aos
órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal - SIPEC relativos ao Programa de
Desligamento Voluntário - PDV, a jornada de trabalho
reduzida com remuneração proporcional e a licença sem
remuneração com pagamento de incentivo em pecúnia,
destinados ao servidor da administração pública federal
direta, autárquica e fundacional.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=20/10/2017&jornal=1&pagina=309&totalAr
quivos=360

DOU
de 20/10/2017,
Seção 1, página

309

PROGP
DIDEP
DIPES

Memorando
Eletrônico nº
279/2017, de
20/10/2017

Portaria n°
321, de 18 de outubro d
e 2017 – do Ministério
do Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão

Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor do Superior Tribunal de Justiça, das
Justiças Federal e do Trabalho, do Ministério Público da
União, do Conselho Nacional do Ministério Público, de
diversos órgãos do Poder Executivo, de Encargos
Financeiros da União e de Transferências a Estados,
Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no
valor de R$ 5.895.349.506,00, para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?da
ta=20/10/2017&jornal=1&pagina=187&totalArquivos=360

DOU
de 20/10/2017,
Seção 1, página

187

PPLAN Memorando
Eletrônico nº
280/2017, de
20/10/2017

Portaria n° 1.338, de 20
de outubro de 2017 –
do Ministro de Estado
da Educação

Reconhece cursos de pós-graduação stricto sensu
recomendados pelo Conselho Técnico-Científico - CTC
da Coordena- ção de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - CAPES na 168ª Reunião Ordinária,
realizada no período de 21 a 25 de novembro de 2016.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?da
ta=23/10/2017&jornal=1&pagina=125&totalArquivos=332 (
UFSJ - Ciências Morfofuncionais)

DOU
de 23/10/2017,
Seção 1, página

125

PROPE Memorando
Eletrônico nº
281/2017, de
23/10/2017

Portaria n°
321, de 18 de outubro d
e 2017 – do Ministério
do
Planejamento, Desenvol
vimento e Gestão

Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor do Superior Tribunal de Justiça, das
Justiças Federal e do Trabalho, do Ministério Público da
União, do Conselho Nacional do Ministério Público, de
diversos órgãos do Poder Executivo, de Encargos
Financeiros da União e de Transferências a Estados,
Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no
valor de R$ 5.895.349.506,00, para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?da
ta=23/10/2017&jornal=1&pagina=187&totalArquivos=332

DOU de
23/10/2017, Seção
1, página 187

PPLAN
DPLAG

Memorando
Eletrônico nº
282/2017, de
23/10/2017
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Decreto Nº 9.178, de 23
de outubro de 2017 – da
Presidência da República

Altera o Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, que
regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para
a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas
contratações realizadas pela administração pública federal
direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais
dependentes, e institui a Comissão Interministerial de
Sustentabilidade na Administração Pública - CISAP
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=24/10/2017&jornal=1&pagina=1&totalArqu
ivos=136

DOU
de 24/10/2017,
Seção 1, página 1

PROAD
DIMAP

Memorando
Eletrônico nº
283/2017, de
24/10/2017

Portaria n° 214, de 27
de outubro de 2017 –
da CAPES

Dispõe sobre formas associativas de programas de pós-
graduação stricto sensu”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=31/10/2017&jornal=1&pagina=35&totalArq
uivos=112

DOU
de 23/10/2017,
Seção 1, página

35

PROPE Memorando
Eletrônico nº
285/2017, de
31/10/2017

Medida Provisória n°
805, de 30 de outubro
de 2017

Posterga ou cancela aumentos remuneratórios para os
exercícios subsequentes, altera a Lei n° 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico
dos servidores públicos civis da União, das autarquias e
das fundações públicas federais, e a Lei n° 10.887, de 18
de junho de 2004, quanto à alíquota da contribuição
social do servidor público e a outras questões”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=30/10/2017&jornal=1000&pagina=1&totalA
rquivos=40

DOU
de 30/10/2017,
Seção Extra, p. 1

a 35

PROGP
GABIN

Memorando
Eletrônico nº
286/2017, de
31/10/2017

Portaria Nº 1.382, de
31 de outubro de 2017 e
a Portaria Nº 1.383, de
31 de outubro de
2017 do Ministério de
Estado da Educação

Aprova, em extratos, os indicadores dos Instrumentos de
Avaliação Institucional Externa para os atos de
credenciamento, recredenciamento e transformação de
organização acadêmica nas modalidades presencial e a
distância do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior - Sinaes” e

Aprova, em extrato, os indicadores do Instrumento de
Avaliação de Cursos de Graduação para os atos de
autorização, reconhecimento e renovação de
reconhecimento nas 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=01/11/2017&jornal=1&pagina=14&totalArq
uivos=120
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=01/11/2017&jornal=1&pagina=15&totalArq
uivos=120

DOU
de 1º/11/2017,
Seção 1, páginas

14 e 15

PROEN
SERLE

Memorando
Eletrônico nº
287/2017, de
1º/11/2017

Decreto Nº 9.185, de 1°
de novembro de 2017

Altera o Decreto nº 6.114, de 15 de maio de 2007, que
regulamenta o 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.
jsp?data=03/11/2017&jornal=515&pagina=10&totalA
rquivos=112

DOU
de 03/11/2017,
Seção 1, página

10

PROGP
DIPES
DIDEP

Memorando
Eletrônico nº
288/2017, de
6/11/2017

Decreto Nº 9.189, de 1°
de novembro de 2017

Altera o Decreto nº 7.689, de 2 de março de 2012, que
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.
jsp?data=03/11/2017&jornal=515&pagina=14&totalA
rquivos=112

DOU
de 03/11/2017,
Seção 1, página

14

GABIN
PROAD
PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
289/2017, de
6/11/2017
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Portaria Nº
342, de 31 de outubro
de 2017, do Ministério
do Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão

Estabelece regras e procedimentos quanto à cessão de
servidores e de empregados públicos da Administração
Pública Federal Direta, Indireta, Autárquica e
Fundacional.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=03/11/2017&jornal=515&pagina=90&totalA
rquivos=112

DOU
de 03/11/2017,
Seção 1, páginas

90 e 91

PROGP
DIPES
DIDEP

Memorando
Eletrônico nº
290/2017, de
6/11/2017

Portaria Nº
5, de 1° de novembro
de 2017, Ministério da
Educação

Dispõe sobre os prazos-limite para empenho e reforço de
dotações orçamentárias referentes ao exercício de 2017,
no âmbito do Ministério da Educação, e dá outras
providências.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=06/11/2017&jornal=515&pagina=66&totalA
rquivos=160

DOU
de 06/11/2017,
Seção 1, página

14

GABIN
PROAD
PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
291/2017, de
6/11/2017

Portaria n° 220, de 03
de novembro de
2017, da Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES/MEC

Institui o Programa Institucional de Internacionalização
de Instituições de Ensino Superior e de Institutos de
Pesquisa do Brasil e dispõe sobre as diretrizes gerais do
Programa.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=08/11/2017&jornal=515&pagina=20&totalA
rquivos=168

DOU
de 08/11/2017,
Seção 1, página

20

GABIN
PROPE
ASSIN

Memorando
Eletrônico nº
292/2017, de
8/11/2017

Decreto n° 9.194, de 07
de novembro de 2017

Dispõe sobre a remessa de créditos constituídos pelas
autarquias e fundações públicas federais para a
Procuradoria-Geral Federal .
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=08/11/2017&jornal=515&pagina=2&totalAr
quivos=168

DOU
de 08/11/2017,
Seção 1, páginas

02 e 03

GABIN
PROPE
ASSIN

Memorando
Eletrônico nº
293/2017, de
8/11/2017

Decisão Normativa n°
161, de 1° de novembro
de 2017, do Tribunal de
Contas da União

Dispõe acerca das unidades cujos dirigentes máximos
devem apresentar relatório de gestão e demais
informações referentes à prestação de contas do exercício
de 2017, especificando a forma, os conteúdos e os prazos
de apresentação, nos termos do art. 3º da Instrução
Normativa TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=09/11/2017&jornal=515&pagina=75&totalA
rquivos=88

DOU
de 09/11/2017,
Seção 1, páginas

75 a 86

PPLAN
GABIN

Memorando
Eletrônico nº
294/2017, de
9/11/2017

Extrato de Termo
Aditivo, da Coordenação
de Pessoal de Nível
Superior - CAPES.

Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada para
Prorrogação de Vigência (TED-UAB 5125/2017), tendo
por objetivo a prorrogação do prazo de cumprimento do
objeto do termo até 31/12/2018.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?jornal=530&pagina=33&data=10/11/2017

DOU
de 10/11/2017,
Seção 3, página

33

NEAD Memorando
Eletrônico nº
295/2017, de
10/11/2017

Portaria n° 911, de 22
de novembro de 2017,
do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio
Teixeira - INEP/MEC

Estabelece um cronograma para as etapas e atividades do
processo de realização do Censo da Educação Superior
2017.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=23/11/2017&jornal=515&pagina=21&totalA
rquivos=112

DOU
de 23/11/2017,
Seção 1, página

21

PROEN
SERLE

Memorando
Eletrônico nº
298/2017, de
23/11/2017

Decreto n° 9.203, de 22
de novembro de 2017

Dispõe sobre a política de governança da administração
pública federal direta, autárquica e fundacional.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=23/11/2017&jornal=515&pagina=3&totalAr
quivos=112

DOU
de 23/11/2017,

Seção 1, páginas 3
e 4

GABIN
PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
299/2017, de
23/11/2017

Portaria
Interministerial n° 394,
de 22 de novembro de
2017, do Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão e
da Secretaria de Governo da
Presidência da República

Dispõe sobre procedimentos e prazos para
operacionalização e execução das emendas individuais no
SICONV
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?da
ta=24/11/2017&jornal=515&pagina=96&totalArquivos=176

DOU
de 24/11/2017,
Seção 1, página

96

PPLAN Memorando
Eletrônico nº
302/2017, de
24/11/2017
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Portaria n° 917, de 24
de novembro de
2017, do Instituto
Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira - INEP

Publicar os resultados do Índice Geral de Cursos
Avaliados da Instituição referente ao ano de 2016 (IGC-
2016), conforme Anexo I, e os resultados do Conceito
Preliminar de Curso referente ao ano de 2016 (CPC-
2016), conforme Anexo II.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=27/11/2017&jornal=515&pagina=61&totalA
rquivos=248.

DOU
de 27/11/2017,
Seção 1, página

61

PROEN
SERLE

Memorando
Eletrônico nº
304/2017, de
27/11/2017

Portaria n°714, de 24
de novembro de 2017,
da Secretaria de Fomento
e Incentivo à
Cultura/Ministério da
Cultura

Torna pública a relação do(s) projeto(s) apoiado(s) por
meio do mecanismo Incentivo a Projetos Culturais do
Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC),
instituído pela Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991,
que teve sua(s) prestação(ões) de contas aprovada(s) com
ressalva(s) no âmbito desta Secretaria, em observância ao
disposto no parágrafo único do art. 70 da Constituição
Federal, no § 1º do art. 20 da Lei nº 8.313, de 1991, e na
Portaria nº 86, de 26 de agosto de 2014, constantes no
Anexo II.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=27/11/2017&jornal=515&pagina=57&totalA
rquivos=248 (UFSJ)

DOU
de 27/11/2017,
Seção 1, páginas

56 a 59

GABIN
PROEX

FAUF

Memorando
Eletrônico nº
305/2017, de
27/11/2017

Por e-mail

Portaria n° 223, de 14
de novembro de 2017,
da CAPES/MEC

Estabelece o calendário de atividades da Diretoria de
Avaliação para o ano de 2018.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=28/11/2017&jornal=515&pagina=40&totalA
rquivos=112

DOU
de 28/11/2017,
Seção 1, página

40

PROPE Memorando
Eletrônico nº
307/2017, de
28/11/2017

Portaria n° 403, de 28
de novembro de
2017, do Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão

Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor do Superior Tribunal de Justiça, das
Justiças Federal, Militar da União, do Trabalho, e do
Distrito Federal e dos Territórios, de diversos órgãos do
Poder Executivo, de Encargos Financeiros da União, e de
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios,
crédito suplementar no valor de R$ 692.991.846,00, para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=29/11/2017&jornal=515&pagina=94&totalA
rquivos=204 (UFSJ)

DOU
de 29/11/2017,
Seção 1, páginas

71 a 130

PPLAN Memorando
Eletrônico nº
308/2017, de
29/11/2017

Portaria n° 227, de 27
de novembro de
2017, da CAPES/MEC

Altera o Anexo da Portaria Capes nº. 34/2006 e inclui o
Anexo II da Portaria Capes nº. 34/2006.
http://portal.imprensanacional.gov.br/materia//asset_
publisher/2eV0Indlhjp7/ content/id/573479

DOU
de 30/11/2017,
Seção 1,

página13-70

PROPE Memorando
Eletrônico nº
309/2017, de
30/11/2017

Decreto n° 9.215, de 29
de novembro de 2017

Dispõe sobre a publicação no Diário Oficial da União.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=30/11/2017&jornal=515&pagina=51

DOU
de 30/11/2017,
Seção 1, páginas

51 e 52

GABIN
PROAD
PPLAN
PROGP

Memorando
Eletrônico nº
310/2017, de
30/11/2017

Portaria n° 2, de 30 de
novembro de 2017, da
Secretaria de Gestão de
Pessoas do Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão

Revoga a Portaria Normativa nº 5, de 21 de novembro de
2011, altera a Portaria Normativa nº 4, de 15 de setembro
de 2009, que estabelece orientações para aplicação do
Decreto nº 6.856, de 25 de maio de 2009, que dispõe
sobre os exames médicos periódicos dos servidores dos
órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal-SIPEC.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?da
ta=05/12/2017&jornal=515&pagina=61&totalArquivos=92

DOU
de 05/12/2017,
Seção 1, página

61

PROGP Memorando
Eletrônico nº
313/2017, de
05/12/2017

Republicação da
Portaria n° 2, de 30 de
novembro de 2017, da
Secretaria de Gestão de
Pessoas do Ministério do
Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.

Revoga a Portaria Normativa nº 5, de 21 de novembro de 2011,
altera a Portaria Normativa nº 4, de 15 de setembro de 2009, que
estabelece orientações para aplicação do Decreto nº 6.856, de 25
de maio de 2009, que dispõe sobre os exames médicos
periódicos dos servidores dos órgãos e entidades do Sistema de
Pessoal Civil da Administração Federal-SIPEC.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?da
ta=06/12/2017&jornal=515&pagina=79&totalArquivos=164

DOU
de 06/12/2017,
Seção 1, página

79

PROGP Memorando
Eletrônico nº
314/2017, de
06/12/2017
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Portaria n° 237, de 07
de dezembro de
2017, da Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior - CAPES/MEC

Regulamenta os Projetos de Mestrado Interinstitucional
(Minter), de Doutorado Interinstitucional (Dinter) e de
Turma Fora da Sede.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=11/12/2017&jornal=515&pagina=37&totalA
rquivos=156

DOU
de 11/12/2017,
Seção 1, página

37

PROPE Memorando
Eletrônico nº
316/2017, de
11/12/2017

Portaria n° 424, de 07
de dezembro de
2017, do Ministério de
Estado do Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão

Institui o Índice de Custo de Tecnologia da Informação -
ICTI como índice específico a ser considerado nos
contratos de Tecnologia da Informação dos órgãos
integrantes do Sistema de Administração de Recursos de
Tecnologia da Informação do Poder Executivo Federal -
SISP.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=11/12/2017&jornal=515&pagina=135&total
Arquivos=156

DOU
de 11/12/2017,
Seção 1, página

135

NTINF
PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
317/2017, de
11/12/2017

Instrução Normativa n°
07, de 06 de dezembro
de 2017 e a Instrução
Normativa n° 08, de 06
de dezembro de 2017

- Altera o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria
Interna Governamental do Poder Executivo Federal
- Aprova o Manual de Orientações Técnicas da Atividade
de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo
Federal”, ambas da Secretaria Federal de Controle
Interno do Ministério da Transparência e Controladoria-
Geral da União .
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=07/12/2017&jornal=515&pagina=959&total
Arquivos=984
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=08/12/2017&jornal=515&pagina=205&total
Arquivos=296

DOU
de 07/12/2017,
Seção 1, página

959 e

DOU
de 08/12/2017,
Seção 1, página

205

GABIN Memorando
Eletrônico nº
318/2017, de
11/12/2017

Resolução n° 07, de 11
de dezembro de 2017,
do Conselho Nacional de
Educação/MEC

Estabelece normas para o funcionamento de cursos de
pós-graduação stricto sensu.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=12/12/2017&jornal=515&pagina=21&totalA
rquivos=132

DOU
de 12/12/2017,
Seção 1, página

21

PROPE Memorando
Eletrônico nº
319/2017, de
12/12/2017

Decisão Normativa n°
163, de 06 de dezembro
de 2017 – - do
Tribunal de Contas da
União.

Dispõe sobre a relação das unidades prestadoras de contas
cujos responsáveis terão as contas de 2017 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, de 1º de setembro de
2010.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=13/12/2017&jornal=515&pagina=145&total
Arquivos=192

DOU
de 13/12/2017,
Seção 1, páginas

145 a 149

PPLAN
GABIN

Memorando
Eletrônico nº
320/2017, de
13/12/2017

Portaria nº 7, de 12 de
dezembro de 2017 –

da Secretaria de
Planejamento e
Orçamento do Ministério
da Educação

Altera a Portaria nº 3, de 07 de agosto de 2017, que
dispõe sobre os prazos-limite para empenho e reforço de
dotações orçamentárias referentes ao exercício de 2017,
no âmbito do Ministério da Educação, e dá outras
providências.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=13/12/2017&jornal=515&pagina=18&totalA
rquivos=192

DOU
de 13/12/2017,
Seção 1, página

18

GABIN,
PROAD,
PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
321/2017, de
13/12/2017

Ata da 208ª Reunião
Ordinária do Conselho
Federal Gestor do
Fundo de Defesa de
Direitos Difusos
(CFDD) da Secretaria
Nacional do
Consumidor.

Realizada em 28 de setembro de 2017, preconiza em seu
item 4º - Seleção de Projetos 2017: “O Conselho
selecionou 18 projetos prioritários e 18 projetos para
compor o cadastro reserva”. A UFSJ constou do Item 4.2
- Projetos do Cadastro Reserva: 6 - Proposta nº 000062.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=13/12/2017&jornal=515&pagina=76&totalA
rquivos=192

DOU
de 13/12/2017,
Seção 1, página

76

GABIN Memorando
Eletrônico nº
322/2017, de
13/12/2017
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Portaria Normativa n°
19, de 13 de dezembro
de 2017, do Ministério
da Educação

Dispõe sobre os procedimentos de competência do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira - INEP referentes à avaliação de
instituições de educação superior, de cursos de graduação
e de desempenho acadêmico de estudantes.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=15/12/2017&jornal=515&pagina=23&totalA
rquivos=280

DOU
de 15/12/2017,
Seção 1, páginas

23 a 26

PROEN,
SERLE

Memorando
Eletrônico nº
324/2017, de
15/12/2017

Portaria n° 1.530, de 14
de dezembro de 2017,
do Ministério da
Educação

Subdelegada, nos termos do § 2º do art. 1º da Portaria
MPDG nº 234, de 2017, a competência para a autorização
excepcional, devidamente fundamentada, para locação de
veículos, máquinas e equipamentos às seguintes
autoridades (...)
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=15/12/2017&jornal=515&pagina=26&totalA
rquivos=280

DOU
de 15/12/2017,
Seção 1, página

26

GABIN,
PROAD e
PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
325/2017, de
15/12/2017

Republicação
da Portaria nº 7, de 12
de dezembro de
2017, da Secretaria de
Planejamento
e Orçamento do
Ministério da Educação

Altera a Portaria nº 3, de 07 de agosto de 2017, que
dispõe sobre os prazos-limite para empenho e reforço de
dotações orçamentárias referentes ao exercício de 2017,
no âmbito do Ministério da Educação, e dá outras
providências.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?da
ta=15/12/2017&jornal=515&pagina=28&totalArquivos=280

DOU
de 15/12/2017,
Seção 1, páginas

28 e 29 -

GABIN,
PROAD e
PPLAN

Memorando
Eletrônico nº
326/2017, de
15/12/2017

Decreto nº 9.235, de 15
de dezembro de 2017

Dispõe sobre o exercício das funções de regulação,
supervisão e avaliação das instituições de educação
superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-
graduação no sistema federal de ensino.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=18/12/2017&jornal=515&pagina=2&totalAr
quivos=208

DOU
de 12/12/2017,
Seção 1, página 2

PROEN,
SERLE,

PROPE, GABIN
e NEAD

Memorando
Eletrônico nº
327/2017, de
18/12/2017

Instrução Normativa nº
1, de 15 de dezembro
de 2017, do Instituto
Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira - INEP

Regulamenta o fluxo dos processos que chegaram à fase
de avaliação externa in loco pelo Inep, a partir da
vigência das Portarias nº 1.382 e nº 1.383, de 31 de
outubro de 2017.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=18/12/2017&jornal=515&pagina=65&totalA
rquivos=208

DOU
de 18/12/2017,
Seção 1, página

65

PROEN e
SERLE

Memorando
Eletrônico nº
328/2017, de
18/12/2017

Resolução Nº 7, de 13 d
e dezembro de 2017 - da
Coordenação da Rede de
Ouvidorias do Ministério
da Transparência e
Controladoria-Geral da
União

Retifica o Regulamento do I Concurso de Boas Práticas
da Rede de Ouvidorias, aprovado por meio da Resolução
nº 04, de 15 de maio de 2016.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=20/12/2017&jornal=515&pagina=100&total
Arquivos=144

DOU
de 20/12/2017,
Seção 1, página

100

Ouvidoria e
GABIN

Memorando
Eletrônico nº
329/2017, de
20/12/2017

Portaria
nº 246, de 19 de
dezembro de 2017 - , da
CAPES.

Dispõe sobre a tramitação de recursos das decisões do
Conselho Técnico Científico da Educação Superior CTC-
ES, nos termos do Decreto 8.977 de 30 de janeiro de
2017.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=21/12/2017&jornal=515&pagina=147&total
Arquivos=284

DOU
de 21/12/2017,
Seção 1, página

147

PROPE Memorando
Eletrônico nº
330/2017, de
21/12/2017

Portaria
nº 247, de 20 de
dezembro de 2017 - da
CAPES

Revoga a Portaria nº 237, de 07 de dezembro DE 2017 que
Regulamentou os Projetos de Mestrado Interinstitucional
(Minter), de Doutorado Interinstitucional (Dinter) e de Turma
Fora de Sede e tornar sem efeito o Edital nº 44/2017publicado
em 11 de dezembro de 2017 ”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?da
ta=21/12/2017&jornal=515&pagina=147&totalArquivos=284

DOU
de 21/12/2017,
Seção 1, página

147

PROPE Memorando
Eletrônico nº
331/2017, de
21/12/2017
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Norma Nº., Data e
Órgão Expedidor

Assunto Publicação
DOU

Unidades
encaminhadas

Documento
que enviou

Portarias nº 20, 21, 22,
23e 24 de 21 de
dezembro de 2017, do
Ministério da
Educação.

- Dispõe sobre os procedimentos e o padrão decisório dos
processos de credenciamento, recredenciamento,
autorização, reconhecimento e renovação de
reconhecimento de cursos superiores, bem como seus
aditamentos, nas modalidades presencial e a distância, das
instituições de educação superior do sistema federal de
ensino.
- Dispõe sobre o sistema e-MEC, sistema eletrônico de
fluxo de trabalho e gerenciamento de informações
relativas aos processos de regulação, avaliação e
supervisão da educação superior no sistema federal de
educação, e o Cadastro Nacional de Cursos e Instituições
de Educação Superior Cadastro e-MEC
- Dispõe sobre os procedimentos de supervisão e
monitoramento de instituições de educação superior e de
cursos superiores de graduação e de pós-graduação lato
sensu, nas modalidades presencial e a distância,
integrantes do sistema federal de ensino
- Dispõe sobre o fluxo dos processos de credenciamento e
recredenciamento de instituições de educação superior e
de autorização, reconhecimento e renovação de
reconhecimento de cursos superiores, bem como seus
aditamentos”.
- Estabelece o Calendário Anual de abertura do protocolo
de ingresso de processos regulatórios no Sistema e-MEC
em 2018.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=22/12/2017&jornal=515&pagina=25&totalA
rquivos=416

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=22/12/2017&jornal=515&pagina=29&totalA
rquivos=416

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=22/12/2017&jornal=515&pagina=33&totalA
rquivos=416

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=22/12/2017&jornal=515&pagina=35&totalA
rquivos=416

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=22/12/2017&jornal=515&pagina=40&totalA
rquivos=416

DOU
de 22/12/2017,

Seção 1, páginas
25, 29, 33 e 35

PROEN,
SERLE,

PROPE, GABIN
e NEAD

Memorando
Eletrônico nº
332/2017, de
22/12/2017

Portaria nº 246, de 18
de dezembro de 2017
e Portaria nº 249, de
21 de dezembro de
2017, da CAPES.

- Dispõe sobre a tramitação de recursos das decisões do
Conselho Técnico Científico da Educação Superior CTC-
ES, nos termos do Decreto 8.977 de 30 de janeiro de
2017 ”, que foi republicada por ter saído, no DOU de
21/12/2017, Seção 1, pág. 147, com incorreção no
original.
- Altera o Art. 1º da Portaria 223, de 14 de novembro de
2017, publicada no DOU de 28/11/2017, seção 1, pág. 40,
e republicada no DOU de 1º/12/2017, seção 1, pág.
84 (Calendário de atividades da Diretoria de Avaliação
para o ano de 2018)”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=22/12/2017&jornal=515&pagina=48&totalA
rquivos=416

DOU
de 22/12/2017,
Seção 1, página

48

PROPE Memorando
Eletrônico nº
334/2017, de
22/12/2017
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Tabela 6 – 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
PARAREGULARIZAÇÃO OU MITIGAÇÃO DOS RISCOS DELAS DECORRENTES.

A unidade de Auditoria Interna realizou, no exercício de 2017, 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, emitido pelo sistema de Administração, Patrimônio e Contratos (SIPAC), no qual são

registradas as providências firmadas pelos gestores.

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. Cabe registrar que as

providências a serem implementadas pelas unidades no atendimento das recomendações encontram-se detalhadas

no item 7 do RAINT 2017 (páginas 75 a 92).

2.1 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO
ÁREAAUDITADA: PRÓ-REITORIADE 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

Norma Nº., Data e
Órgão Expedidor

Assunto Publicação
DOU

Unidades
encaminhadas

Documento
que enviou

Portaria nº 2.737, de 20
de dezembro de 2017 –
do Ministro de Estado
da Transparência e
Controladoria-Geral da
União

Disciplina o procedimento de consulta para nomeação,
designação, exoneração ou dispensa do titular de unidade
de auditoria interna ou auditor interno.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=22/12/2017&jornal=515&pagina=245&total
Arquivos=416

DOU
de 22/12/2017,
Seção 1, página

245

GABIN Memorando
Eletrônico nº
335/2017, de
22/12/2017

Portaria nº 463, de 20
de dezembro de 2017 –
do Ministro de Estado
do Planejamento,
Desenvolvimento e
Gestão

Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor do Superior Tribunal de Justiça, do
Ministério Público da União, de diversos órgãos do Poder
Executivo, e de Transferências a Estados, Distrito Federal
e Municípios, crédito suplementar no valor de
R$ 1.758.410.225,00, para reforço de dotações constantes
da Lei Orçamentária vigente”.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=22/12/2017&jornal=515&pagina=287&total
Arquivos=416 (UFSJ)
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?jornal=515&pagina=344&data=22/12/2017 (UFSJ)

DOU
de 22/12/2017,
Seção 1, página

263,

PPLAN Memorando
Eletrônico nº
336/2017, de
22/12/2017

Extrato de Doação nº
14, celebrado entre a
União, por intermédio do
Departamento Nacional de
Infraestrutura de
Transportes/SREM/DNIT
e a UFSJ

Transferência do direito de propriedade de 01 (um)
veículo Caminhonete Mitsubishi L200, Placa GMF5346.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?jornal=530&pagina=181&data=22/12/2017

DOU
de 22/12/2017,
Seção 1, página

181

PROAD
GABIN

Memorando
Eletrônico nº
337/2017, de
22/12/2017
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Graduação, de Pós-Graduação e de Residência Tempo Integral (AGTI, APGTI e ARTI); Professores e Funcionários

Equivalente; a AUDIT não identificou inconsistências nas planilhas de apuração dos itens. Contudo, na

elaboração da análise crítica, referente a variação dos indicadores no período de 2015 e 2016, verificou-se que a

unidade auditada não realizou, ainda, 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. A

PPLAN se ateve à análise dos índices obtidos, sem, contudo, se adentrar aos motivos que ocasionaram tais

resultados, consequentemente, evidenciou-se que os dados destes indicadores não são utilizados como instrumento

para o planejamento institucional da UFSJ. Destaca-se que esses indicadores são de suma importância para o

gerenciamento da Instituição.

Concluiu-se que é necessário o aprimoramento dos controles internos da unidade examinada. Sendo assim, a

AUDIT emitiu 4 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 DEAVALIAÇÃO DOS CONTROLES DO SETOR DE TRANSPORTE (SETRA)

ÁREAAUDITADA: SETOR DE TRANSPORTES/DIVISÃO DE PREFEITURADE CAMPUS-DIPRE

Na avaliação dos controles do Setor de Transportes (SETRA) foram analisados os processos relativos

prestação de serviço para manutenção corretiva e preventiva da frota oficial da UFSJ; contratação de empresa

terceirizada para condução de veículos oficiais; fornecimento informatizado de combustíveis; além disso, verificou-

se os controles de credenciamentos, controles de desempenho dos veículos, acompanhamento das multas, a

utilização de seguro, dentre outros aspectos relevantes.

Em relação ao processo de manutenção de veículos identificou-se as seguintes falhas:

- O valor homologado na licitação foi da ordem de R$ 74,00 a hora (R$ 170.200,00/2300 horas). Entretanto, desde
o início do contrato, o valor unitário adotado foi de R$ 75,00. Ademais, na primeira nota fiscal emitida, utilizou-se
o valor da hora de R$ 51,30. Assim, resultou em uma diferença a ser ressarcida pela empresa no valor de R$
3.264,74 (três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), referente ao período de 2014 a
2017;

- De acordo com o homologado na licitação, deveria ser concedido o percentual de 12% à todas as peças adquiridas
para manutenção da frota da UFSJ. Entretanto,em cinco notas fiscais, não foi aplicado o desconto, gerando um
prejuízo ao erário da ordem de R$ 165,56 (cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), a ser
ressarcido pela empresa.

Ao analisar a execução do processo referente à manutenção de veículos, constatou-se que há dificuldade no

controle dos serviços prestados pela empresa, sendo identificados serviços com manutenção preventiva com

elevado custo, em razão da utilização da tabela tempária para cálculo das horas. Verificou-se que a empresa cobra

por todas as operações, como por exemplo, no serviço de alinhamento e balanceamento, calcula-se o tempo de

retirada e recolocação das calotas, parafusos, rodas, sendo que estes serviços já deveriam ser embutidos nos custos,

ou mesmo, apresentar um preço mais acessível. Observou-se que os veículos dos demais campi são enviados para a

sede para a realização dos serviços devido a empresa contratada possuir localização no município de São João del-

Rei, sendo as despesas destes veículos informadas mensalmente para as unidades gestoras para realização dos

devidos controles.
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Da análise do processo relativo ao fornecimento de combustíveis verificou-se que, os controles

apresentados pelo SETRA estão adequados, possuindo controle dos quantitativos e dos valores gastos por tipo de

combustível. No entanto, observou-se, em grande parte do processo, a ausência dos relatórios analíticos contendo o

nome dos condutores que abastecem nos postos, os valores registrados no hodômetro, placa dos veículos, e demais

informações relevantes para a fiscalização do contrato. Detectou-se ainda que não consta dos autos a cópia do

seguro-garantia referente ao Primeiro e Segundo Termos Aditivos.

Constatou-se que sete servidores estão na situação “recredenciar” na relação de credenciamento, devendo o

SETRA adotar as medidas cabíveis.

Sobre o controle de desempenho (Planilhas de 2014 a 2016), observou-se que os valores gastos com os

antigos contratos de motoristas terceirizados foram pulverizados em quase todos veículos, mesmo em carros que

não estavam sendo utilizados, ou nos veículos utilizados internamente, acarretando um expressivo aumento no

percentual inerente ao custo do veículo. Ademais, há outros carros, principalmente fora de sede, onde tal despesa

não foi computada, diminuindo sobremaneira o custo do veículo.

Baseados nas informações fornecidas pelo Setor e nos dados apurados pela AUDIT, calculou-se a média do

custo do km rodado, verificando que há veículos na frota da UFSJ com as seguintes características:

- apresentam cinco anos ou mais, com alta quilometragem, cujos valores gastos com manutenção no período de 03
anos são bem expressivos;

- a média do custo por km rodado no período é muito elevada.

De acordo as planilhas de controle fornecidas pelo SETRA, identificou-se que das 865 viagens da UFSJ,

204 tiveram por destino a cidade de Belo Horizonte e 158 destinam-se ao Aeroporto de Confins, totalizando 362

viagens e 42% das demandas. Assim, sugeriu-se a realização de estudos sobre a viabilidade de utilização de um

veículo com capacidade para mais passageiros (veículo van) diariamente para realizar o translado.

Conclui-se, após a avaliação dos controles internos relativos às rotinas administrativas do Setor de Transportes

- SETRA/DIPRE, que os procedimentos adotados pelo Setor melhoraram muito em relação à última auditoria

realizada no Setor (2013), porém, necessitam ser aprimorados.

Em relação aos fatos relatados acima, entende-se que a gestão da UFSJ deve adotar as medidas corretivas

recomendadas pela AUDIT no sentido de corrigir as fragilidades apontadas, bem como verificar a possibilidade de

proceder a contratação de empresa especializada em locação de serviços, com motoristas, de forma a englobar os

serviços acima citados, a exemplo do que hoje ocorre na UNIFAL, UFLA, dentre outras. Desta forma, acredita-se

que os gastos com combustíveis, terceirizados, manutenção, etc, serão otimizados.

Cabe informar que a AUDIT emitiu um total de 19 recomendações no sentido de mitigar as principais falhas

identificadas na avaliação dos controles do SETRA.
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2.3 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS ROTINAS DOS CAMPI LOCALIZADOS FORADA SEDE- PATRIMÔNIO
ÁREASAUDITADAS: CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU -CCO; CAMPUS SETE LAGOAS - CSL; E CAMPUSALTO
PARAOPEBA-CAP

As visitas tiveram como meta verificar as rotinas administrativas e instruir o servidores dos Campi fora de

sede no que diz respeito às ações inerentes ao patrimônio. Particularmente, no CSL também discutiu-se sobre uma

possível transferência do DECEB, hoje situado no NIA pertencente à EMBRAPA, para o prédio central das

dependências do CSL. Em todas as ocasiões, foi explanada aos presentes sobre a necessidade de se realizar a

descentralização da carga patrimonial, que hoje estão sob a responsabilidade do Diretor do Campus, de forma que

cada Centro de Custo fique responsável pelos equipamentos existentes em sua unidade. Para tanto, deveria ser

realizado um levantamento da carga patrimonial de cada local de forma a retratar a realidade e proceder a

confecção dos respectivos Termos de Responsabilidade, sendo concedido um prazo de 03 (três) meses para

regularização. No CCO, os servidores presentes apresentaram questionamentos relativos às compras da UFSJ,

relatando que falta um retorno sobre os itens não adquiridos nas licitações da UFSJ, quando os mesmos não foram

adquiridos, seja por estarem na condição de deserto ou cancelados por algum motivo.

Conclui-se, após a avaliação dos controles internos relativos ao patrimonial dos Campi fora de sede, que os

procedimentos adotados necessitam ser implementados de forma mais efetiva, no sentido de adequar os controles

para o patrimônio mobiliário. Nesse sentido, a descentralização do controle patrimonial para as chefias das

unidades dos Campi é uma medida necessária. AAUDIT emitiu 2 recomendações para as unidades auditadas.

2.4 RELATÓRIO DEAVALIAÇÃO DOS CONTROLES DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS

ÁREAAUDITADA: PRÓ-REITORIADEASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAE

Os trabalhos foram realizados nos Restaurantes Universitários do Campus Tancredo Neves e Dom Bosco,

localizados na sede, com o objetivo de avaliar os controles internos da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

(PROAE), sendo identificadas as seguinte fragilidades:

- Constatou-se em diversas situações divergências entre o quantitativo de refeições pagas e as comprovações por
meio dos Relatórios de Repasse, acrescidos das listas de comprovação manual, não sendo comprovados
efetivamente nos autos, assim como os acertos e negociações realizadas junto a empresa para sanar tais
divergências;

- Identificou-se o pagamento de refeições aos participantes de encontros de atividades de extensão, sendo que
recursos do PNAES destinam exclusivamente aos estudantes de graduação presencial;

- Verificou-se que não estão sendo realizadas as alterações nos valores das refeições no Sistema Interno de
Controle, quando da assinatura de aditivos majorando os valores das refeições, acarretando a impressão dos
Relatórios de Repasse com valores ultrapassados;

- Constatou-se que a entrada e a saída do RU no CDB não contam com roletas para o controle de acesso dos
usuários nas dependências;

- Constatou-se que há muita fragilidade nos controles dos acessos e dos pagamentos das despesas advindas dos
fornecimentos de refeições por parte dos RU’s à UFSJ;



48

- Observou-se que não constavam nos autos os comprovantes de GRU referentes à utilização dos espaços físicos da
UFSJ, do início do contrato até a competência 05/2017, sendo informado pelo fiscal do contrato que tratava-se de
negociação junto as empresas tendo em vista os diversos reparos e manutenções de responsabilidade da UFSJ de
uma Camara Fria de estocagem de resíduos e de uma caldeira do RU/Ctan e de instalação de uma coifa/exaustor
pela empresa IRS no RU/CDB.

Conclui-se, após a avaliação dos controles internos relativos ao Restaurante Universitário do CTAN e CDB,

que os procedimentos adotados necessitam ser aprimorados, dentre os quais se destacam:

- melhoria dos controles por parte da fiscalização no que diz respeito a instrução adequada dos processos;

- mais rigor por parte da fiscalização na conferência da documentação enviada para pagamento;

- melhoria na infraestrutura, no que diz respeito às instalações elétricas e acondicionamento adequado para os
produtos descartáveis, dentre outros;

- evitar o pagamento de despesas não relacionadas com o PNAES;

- atualização dos dados do Sistema de Controle Interno quando ocorrerem alterações contratuais;

- utilização, por amostragem, da ferramenta Auditoria existente no Sistema de Controle Interno;

- abertura de processo próprio que contemple toda documentação relativa à fiscalização dos contratos, anexando,
mensalmente, um Relatório de Conformidade expedido pela fiscalização do contrato, com intuito de subsidiar o
Ordenador de Despesas na aprovação ou não do pagamento das Notas Fiscais;

- as cláusulas editalícias devem ser atentamente observadas pelos fiscais dos contratos, de forma a evitar que
procedimentos equivocados sejam realizados;

- deve haver um envolvimento por parte da PROAD no que diz respeito à solução legal dos problemas apresentados
relativos à melhoria na infraestrutura dos RU’s, fins de evitar acordos entre os fiscais dos contratos e as
cessionárias.

- notificação das empresas prestadoras de serviços sobre a necessidade de serem rigorosas em relação à verificação
da documentação apresentada pelos estudantes, podendo ter os pagamentos glosados quando tais procedimentos
não forem observados.

Nesse sentido, a AUDIT formulou 13 recomendações para sanar as falhas e impropriedades detectadas na

avaliação dos controles relativos aos Restaurantes Universitários.

2.5 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS ROTINAS DOS CAMPI LOCALIZADOS FORADA SEDE- RU`S
ÁREASAUDITADAS: CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU -CCO; CAMPUS SETE LAGOAS - CSL; E CAMPUSALTO
PARAOPEBA-CAP

Os trabalhos foram realizados nos Restaurantes Universitários, localizados nos Campi Centro Oeste Dona
Lindu, Sete Lagoas e Alto Paraopeba, com o objetivo de avaliar as rotinas administrativas desses campi em relação
aos RU’s, sendo identificadas as seguinte fragilidades:
- A minuta do 2°TA apresentou o valor da refeição em R$ 8,94 (oito reais e noventa e quatro centavos), diferente o
valor de R$ 8,59 (oito reais e cinquenta e nove centavos) constante do M.E n° 74/PROAE. O 2° TA foi assinado
em 20/12/2016, resultando em uma diferença de R$ 17.785, 05(dezessete mil, setecentos e oitocentos e cinco reais
e cinco centavos), sendo os valores apurados até o mês 07/2017, devendo, ser computados os demais meses e a
devida correção monetária quando da notificação à empresa;
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- A solicitação para renovação contratual e dos reajustes nos valores da refeição e do aluguel pago pela utilização
do espaço físico do Restaurante Universitário, localizado no Campus Sete Lagoas, ocorreu somente nos últimos
dias do mês de janeiro muito próximo ao encerramento da vigência em 1°/02/2017, gerando falhas na tramitação do
processo. Assim, não constou dos autos a devida comprovação da vantajosidade dos preços praticados para a
solicitação de emissão do 4° TA ao contrato n° 05/2015.

- Observou-se que os cardápios constantes no site da UFSJ estavam todos desatualizados, assim como o nome da
responsável técnica pelo RU do CAP. Questionados os responsáveis técnicos informaram que tais informações já
haviam sido repassadas à PROAE, a quem compete fazer a devida atualização na homepage da UFSJ.

- Constatou-se que todos os fiscais dos contratos dos RU’s não têm conhecimento técnico específico em nutrição,
não tendo condições de avaliar se a alimentação ofertada está adequada e balanceada, de forma a atender às
necessidades sociais e nutricionais da comunidade acadêmica, muito menos se a mesma atende às exigências
sanitárias vigentes, cabendo a nutricionista da UFSJ o trabalho técnico de fiscalização dos restaurantes.

- No CSL, foi informado que, embora haja uma boa comunicação entre a empresa contratada e os fiscais, muitas
das vezes, os problemas do RU e suas respectivas soluções são negociadas diretamente com a PROAE, sem a
participação dos fiscais, havendo ingerência por parte dessa Pró-Reitoria.

- Observou-se que o suco ofertado não é natural. Todavia, informaram que se trata de suco de polpa da fruta,
previsto no Edital, e que o mesmo está sendo servido com anuência da nutricionista da UFSJ, servidora Camila
Negreiros Cobira, em virtude da falta de espaço físico adequado para o processamento de suco natural. Ademais,
não foi observado se 50% da preparação estava sem adição de açúcar.

- Constatou-se que os Relatórios de Repasse e a documentação da fiscalização não são arquivados em processos,
após a decisão da DIFIN de que tais documentos não sejam anexados ao processo de execução financeira. Sendo
observado que os fiscais passaram a guardar a documentação em pastas e arquivos dos seus setores, sob o risco de
se perder o histórico ao longo do tempo ou com a substituição da fiscalização, conforme observado em vários casos
na gestão dos Restaurantes.

-Constatou-se em diversas situações divergências entre o quantitativo de refeições pagas e as comprovações por
meio dos Relatórios de Repasse, acrescidos das listas de comprovação manual, não sendo comprovados
efetivamente nos autos, assim como os acertos e negociações realizadas junto a empresa para sanar as divergências.

- Verificou-se que não estão sendo realizadas as alterações nos valores das refeições no Sistema Interno de
Controle quando da assinatura de aditivos majorando os valores das refeições, acarretando a impressão dos
Relatórios de Repasse com valores ultrapassados.
- Constatou-se também que há uma grande dificuldade na atualização do sistema desenvolvido para controle das
refeições subsidiadas, dependendo, muitas das vezes, do NTINF da sede.

- Observou-se ainda que os fiscais dos contratos desconhecem diversas funcionalidades do sistema, além de ter sido
detectado que o sistema não funciona no período de férias e do recesso escolar.

- Constatou-se que a entrada e a saída dos RUs nos campi CCO, CSL e CAP não contam com roletas para o
controle de acesso dos usuários nas dependências, sendo o ticket adquirido no balcão de venda recolhido pela
funcionária que fica no buffet servindo os sucos e as sobremesas.

- Constatou-se que há muita fragilidade nos controles dos acessos e dos pagamentos das despesas advindas dos
fornecimentos de refeições por parte dos RU’s à UFSJ

- Observou-se que as GRU’s do RU do CCO, relativas ao período de fev/2015 a fev/2017, foram anexadas autos
comprovando o devido recolhimento. Entretanto, foi constatado que não havia os respectivos comprovantes
inerentes aos meses de março a maio/2017 (último mês auditado). Questionado o fiscal do contrato, o mesmo



50

informou que “Os meses de março, abril e maio não houve emissão de GRU para o pagamento do aluguel, pois foi
acordado entre a Direção do Campus e a empresa Terraço Comércio de Alimentos o pagamento de 403 refeições no
valor de R$ 3.143,40, sendo descontado no valor aluguel no período de março a agosto de 2017.

-Observou-se que não constam nos autos os comprovantes de GRU referentes à utilização dos espaços físicos do
RU do CAP, do início do contrato até a competência 03/2017. Questionado o fiscal do contrato, o mesmo informou
que “Não disponho de dados, na documentação recebida, quando do início de minha fiscalização, acerca desta
questão”. Na visita in loco, assim como em conversas com a PROAE, foi repassado a AUDIT que houve
necessidade de diversos reparos e manutenções nas dependências do RU de forma a viabilizar seu funcionamento,
além do fato de terem ocorrido diversas perdas advindas da queda constante de energia no local, sendo negociado
entre as partes que o pagamento de tais despesas deveriam ser compensados com os valores devidos pela
cessionária relativos à utilização do espaço físico da UFSJ.

- Observou-se que não constam nos autos os comprovantes de GRU referentes à utilização dos espaços físicos da
UFSJ - Restaurante do CSL, do início do contrato até a competência 05/2017 (quando foi realizado o pagamento da
última nota fiscal auditada), sendo informado que trata-se de negociações tendo em vista realização de melhorias
no restaurante.

Conclui-se, após a avaliação dos controles internos relativos aos Restaurantes Universitários dos campi
CCO, CSL e CAP, que os procedimentos adotados necessitam ser aprimorados, dentre os quais se destacam:

-melhoria dos controles por parte da fiscalização no que diz respeito a instrução adequada dos processos;

-mais rigor por parte da fiscalização na conferência da documentação enviada para pagamento;

-atualização dos dados do Sistema de Controle Interno quando ocorrerem alterações contratuais;

- utilização, por amostragem, da ferramenta Auditoria existente no Sistema de Controle Interno;

- abertura de processo próprio que contemple toda documentação relativa à fiscalização dos contratos, tendo em
vista a orientação da DIFIN/PROAD de não anexar tais documentos no processo de execução financeira, anexando
aos autos de execução financeira, mensalmente, um Relatório de Conformidade expedido pela fiscalização do
contrato, com intuito de subsidiar o Ordenador de Despesas;

- que as cláusulas editalícias sejam atentamente observadas pelos fiscais dos contratos, de forma a evitar que
procedimentos equivocados sejam realizados.

- envolvimento por parte da PROAD no que diz respeito à solução legal dos problemas apresentados relativos à
melhoria na infraestrutura dos RU’s, fins de evitar acordos entre os fiscais dos contratos e as cessionárias.

Dessa forma, a AUDIT emitiu um total de 28 recomendações com intuito de sanar as fragilidades

identificadas na análise dos controles dos RUs localizados nos campi fora da sede.

2.6 RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DA REGULARIDADE DOS PROCESSOS DE ADMISSÃO DA UFSJ, REALIZADOS POR
MEIO DE CONCURSO PÚBLICO
ÁREAAUDITADA: SETOR DE CONCURSOS E PROCEDIMENTOS ADMISSIONAIS - SECOP

A AUDIT analisou 05 processos de concurso público docente para provimento efetivo e 04 processos

seletivos simplificados, sendo 03 para a contratação de docentes substitutos e 01 para contratação de professor

temporário, para o curso de Medicina de São João del-Rei, com o total de 9 processos e 21,43 % dos processos

formalizados pelo SECOP; e 01 processo de concurso da carreira técnica administrativa, tendo selecionado o TA n°
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01/2016 - Tradutor e Interprete de Linguagem de Sinais, uma vez que tem sido realizadas nomeações de novos

servidores no exercício de 2017. Observou-se que prazo de lançamento dos atos de pessoal no sistema SISAC está

sendo cumprido, conforme estabelecido pelo art. 7° da IN TCU n° 55/2007.

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. Além disso, verificou-se que o Setor realiza rotinas de identificação de possíveis acumulações de

cargos, o que pode contribuir para prevenção dos casos de acumulações na UFSJ.

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. A AUDIT

emitiu 01 (uma) recomendação para sanar as fragilidades identificadas em relação aos procedimentos realizados

pelas bancas dos concursos.

2.7 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE
DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS
ÁREAAUDITADA: SETOR DE PATRIMÔNIO - SEPAT

Os trabalhos foram realizados para avaliação dos controles internos referentes aos procedimentos de

desfazimento dos bens móveis, sendo formalizados 03 (três) processos de baixas e doações no exercício de 2017.

Em relação à formalização dos processos, observou-se que os mesmos foram instruídos com a documentação

pertinente exigida pela legislação vigente, sendo que, para os bens de informática aplicou-se o disposto no art. 5º do

Decreto nº 99.658/90. Entretanto, verificou-se as seguintes fragilidades/falhas:

- verificou-se que foram abertos diversos processos para a mesma finalidade, sem contudo, haver uma explicação
plausível para tal fato, devendo tal prática ser evitada pela Divisão Financeira;

- observou-se divergência entre os valores constantes no Relatório Dados do Levantamento Patrimonial e os
documentos dos demais processos apenso ao principal, sendo este último valor considerado para a efetivação da
baixa dos bens, devendo o Setor de Patrimônio proceder à conferência e aos ajustes dos valores SIPAC antes de dar
continuidade à tramitação do processo.

-observou-se que a comprovação dos bens a serem baixados pelo CCO se dá mediante a emissão de Laudos
Técnicos, acrescidos de fotos e das respectivas placas patrimoniais dos bens, o que não ocorre com os bens
advindos dos laudos proferidos em SJDR, devendo o SEPAT definir o melhor procedimento de forma que a
comprovação dos bens a serem baixados seja seguida por todos os Campi da UFSJ.



52

Após a avaliação dos controles internos referentes aos procedimentos de desfazimento de bens móveis,

constatou-se que os procedimentos adotados pelo Setor de Patrimônio (SEPAT) e Divisão Financeira (DIFIN) estão

adequados, porém aprimoráveis. Assim, a AUDIT emitiu 1 recomendação e registrou 2 informações com intuito de

sanar as fragilidades verificadas nos procedimentos de baixa patrimonial.

2.8 RELATÓRIO DA VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE E A FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE
APOSENTADORIAS E INSTITUIÇÃO DE PENSÃO CIVIL.
ÁREAAUDITADA: SETOR DEAPOSENTADORIAS 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). 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 e que os processos estão bem formalizadas, contendo toda a documentação necessária e

com os atos administrativos realizados dentro dos prazos estipulados pela legislação pertinente. Sendo assim, a

AUDIT não elaborou recomendações para a unidade.

2.9 RELATÓRIO DAVERIFICAÇÃO DAREGULARIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS
ÁREAAUDITADA: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DIMAP/PROAD

Foram analisados 17 processos de Dispensa de Licitação, 11 processos de Inexigibilidade, 30 Pregões e 01

RDC. Vale salientar que foram analisados alguns procedimentos licitatórios iniciados no final do ano de 2016 (08

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 a análise nos processos auditados, observa-se que quase todas as constatações identificadas e registradas

nos pareceres de auditoria dizem respeito à falhas de natureza formal, e serão acompanhadas ao longo do exercício,

na realização de novos trabalhos de auditoria. De uma forma geral, percebe-se que, no decorrer dos anos, houve

uma crescente preocupação com a formalização adequada dos processos, 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. Em que pese terem sido verificadas melhorias nas ações, há a

necessidade de formalização dos documentos, rotinas e práticas operacionais relacionados aos procedimentos

licitatórios no sentido de minimizar as seguintes fragilidades:

- Verificou-se que há na UFSJ diversos procedimentos licitatórios com objetos similares para atender aos diversos
Campi da Instituição, cujas regras são distintas umas das outras.

- No exercício de 2017, em diversos processos caracterizados como emergenciais (Art. 24, inciso IV), observou-se
que não houve o atendimento ao parecer jurídico em relação à averiguação da responsabilidade pela situação
emergencial, conforme preconiza a legislação vigente.
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- Observou-se que diversos instrumentos jurídicos foram publicados fora do prazo estabelecido na legislação
vigente.

Conclui-se que, após a avaliação dos controles internos relativos à regularidade dos processos licitatórios, que

tanto os autos quanto os procedimentos adotados estão adequados, porém aprimoráveis. Nesse sentido, a AUDIT

emitiu 3 recomendações no intuito de corrigir as fragilidades elencadas acima.

2.10 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS CONTROLES RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS DAUFSJ
ÁREA AUDITADA: PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E SETOR DE SEGURANÇA
INSTITUCIONAL - DIPRE

Nessa ação de auditoria foram analisados 2 (dois) processos para avaliação dos controles internos

administrativos referente a fiscalização dos contratos de prestação de serviços terceirizados da UFSJ, relativo a

contratação de recepcionistas e de vigilância desarmada para todos os campi da Sede.

Da análise do processo de contratação de recepcionista verificou-se as seguintes falhas:

- Registramos que, para celebração dos Termos de Apostilamento nº 026/2016 e 026/2017, o processo não foi
encaminhado para análise jurídica.

- Os valores vigentes constantes no Memorando Eletrônico NOPES nº 07/2016 foram lançados de forma
equivocada, consequentemente, os valores apostilados, assim como o valor retroativo inerente ao período de jan a
abr/2016 saíram errados, perfazendo uma diferença de R$ 2.473,38 (dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e
trinta e oito centavos). No entanto, detectou-se que a empresa recebeu, a menos, o montante de R$ 2.029,56 (dois
mil e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos), resultado este, muito provável dos valores dos contratos que
foram considerados de forma equivocada. Assim, a empresa deverá ressarcir o montante de R$ 443,82
(quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos).

-Não consta nos autos a publicação do extrato resumido no DOU do 3º Termo Aditivo ao Contrato 0289/14, além
do fato do valor atual mensal constante no citado Termo Aditivo estar incorreto.

-Constatou-se que não foram acostadas aos autos as Portarias de Designações de Fiscais.

-Por várias vezes, houve valores pagos a mais ou a menos à empresa Hidrelec, gerando créditos ou débitos a serem
compensados no mês subsequente.

-Embora a fiscal administrativa relatasse nos Relatórios de Conformidades as pendências em relação aos
documentos apresentados pela Empresa, esta, por sua vez, não atendia prontamente ao solicitado pela fiscal,
desrespeitando, muita das vezes, o prazo estabelecido nas notificações.

Da análise do processo relativo a prestação de serviços de vigilância observou-se grande zelo por parte da

fiscalização, no acompanhamento mensal das verbas devidas aos funcionários contratados, sendo cobrado da

empresa o atendimento para as inconsistências identificadas até que sejam totalmente sanadas. Há registro nos

relatórios de Conformidade de todos os históricos, facilitando a análise do processo para fins de conferência e

auditorias. No entanto, como os processos de fiscalização, pagamento e de contratação são processos distintos, que

tramitam de forma separada, o acompanhamento das glosas e das diferenças ficou prejudicada para análise do

processo.
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Conclui-se, após a avaliação dos controles internos relativos à regularidade dos processos referentes aos

serviços terceirizados - procedimento licitatório/execução e fiscalização dos contratos, que os procedimentos estão

adequados, porém aprimoráveis. Nesse sentido, a AUDIT emitiu 13 recomendações no intuito de mitigar os riscos

decorrentes das fragilidades encontradas na análise dos processos de fiscalização.

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

A Unidade de Auditoria Interna (AUDIT) realizou, no exercício de 2017, os seguintes trabalhos

não previstos no PAINT:

Tabela 7 - Realização de trabalhos não previstos no PAINT

Número do

Documento

Assunto
órgão demandante Escopos examinados

Cronograma
executado

Recursos humanos e
materiais empregados

01/2017,
de

17/01/17

Acompanhamento de demanda da Reitoria
referente à celebração de acordo de
cooperação entre a CEMADEN e a UFSJ
projeto pluviômetros nas comunidades –
Departamento de Geociências (DEGEO)

Análise de termo de
cooperação, publicado no
Diário Oficial da União de 18
de maio de 2016, Seção 3,
página 08, assinado pelo Chefe
do DEGEO; e da documentação
que deu origem a celebração do
referido instrumento,
encaminhada pelo
Departamento, em atendimento
à Solicitação de Auditoria
nº01/2017.

16 e 17 de janeiro

2 dias x 4 horas x
01 servidor = 8 h/h

 01 servidor
 Cláusulas do Termo de
Cooperação e
documentação suporte

 Legislação aplicada
 Computadores
 Material de escritório.

87/2017,
de
23/11/17

Análise da Prestação de contas da
Fundação de Apoio à Universidade
Federal de São João del-Rei (FAUF)
relativa ao exercício de 2016,
previamente a apreciação dos Conselho
Diretor.

Análise do Processo de
Prestação de Contas da FAUF-
exercício de 2016, sendo
verificadas as informações
gerenciais, as demonstrações
financeiras e o parecer da
auditoria independente.

20 a 23 de
novembro

4 dias x4 hora x 2
servidores = 16 h/h

 02 servidores
 Prestação de Contas de
Fundação de Apoio

 Legislação aplicada
 Computadores
 Material de escritório

- x – x Elaboração do Planejamento Estratégico
Setorial (PES - UFSJ), como integrante do
PES da Reitoria.

Participação das reuniões de
trabalho, com intuito de
elaborar o Planejamento
Estratégico Setorial da UFSJ,
destinado às ações da Reitoria,
inclusive das reuniões de
apresentação da metodologia do
Planejamento pela PPLAN e da
apresentação final do PES-
Reitoria.

04/05 a 08/06

21 horas

 03 servidores
 Planejamento
Estratégico Setorial

 Legislação aplicada
 Computadores
 Material de escritório
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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,

COMAPREVISÃO DE SUACONCLUSÃO

A Unidade de Auditoria Interna (AUDIT) cumpriu em torno de 87,5% das metas planejadas no

PAINT/2017. Entretanto, a ação nº 3 não pode ser realizada, e, a ação nº 12 foi parcialmente realizada, em virtude

dos fatos apresentados nas justificativas da tabela abaixo.

Nº Escopo Execução Justificativa

01 Elaboração dos Relatórios: Relatório Anual de
Atividades da Auditoria Interna (RAINT/2016); parte
específica do Relatório de Gestão; e Plano Anual de
Atividades de Auditoria Interna (PAINT/2018)

100% realizado Cumprimento total da meta

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

100% realizado,
resultando no

Relatório 001/2017

Cumprimento total da meta

03 Auditoria na Pró-Reitoria de Ensino e Graduação
referente ao controle acadêmico em especial, a
avaliação dos cursos com maior índice de evasão,
retenção; e controle de egressos.

Não realizada A meta foi iniciada, sendo enviada a Pró-reitoria de
Ensino de Graduação - PROEN, as Solicitações de
Auditoria nº 002/2017, de 14/02/2017, e, 003/2017,
de 22/02/2017, com a solicitação de informações
inerentes aos exercícios de 2014, 2015 e 2016,
relativas à evasão, retenção, controle de egressos,
dentre outras. Entretanto, face a complexidade do
assunto e das informações prestadas pela PROEN de
que os controles relativos a evasão, retenção e
controle de egressos são incipientes, necessitando de
um prazo maior para realização de ações específicas
e da implantação do módulo SIGAA (controle
acadêmico) prevista para ano de 2018, no qual serão
obtidos dados mais precisos, a AUDIT decidiu pela
não realização dessa ação no exercício de 2017.
Dessa forma, a Auditoria Interna reavaliará a
inclusão do tema nos próximos PAINTs em razão da
relevância do assunto para o contexto da
Universidade.

04 Auditoria de Recursos Humanos: Regularidade dos
processos de admissão, cessão, concessão de
aposentadoria e instituição de pensão civil.

100% realizado,
resultando nos

Relatórios 006 e
008/2017

Cumprimento total da meta

05 Auditoria de Avaliação dos Controles Internos da
Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PROAE)
referente ao Restaurante Universitário

100% realizado,
resultando no

Relatório 004/2017

Cumprimento total da meta

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 009/2017

Cumprimento total da meta

Subação 2: Licitações e contratos referentes à
terceirização de serviços

100% realizado,
resultando no

Relatório 010/2017

Cumprimento total da meta

Subação 3: Avaliação dos controles do Setor de
Transportes

100% realizado,
resultando no

Relatório 002/2017

Cumprimento total da meta

Subação 4: Avaliação dos processos de Baixa e
Doações no Setor de Patrimônio (SEPAT)

100% realizado,
resultando no

Relatório 007/2017

Cumprimento total da meta



56

07 Cumprimento das recomendações da Auditoria
Interna

100 % realizado Cumprimento total da meta

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 100% realizado,
conforme item 1.1
do presente RAINT

Cumprimento total da meta

11 Cumprimento das determinações e recomendações
exaradas pela Controladoria-Geral da União e do
Tribunal de Contas da União.

100% realizado Cumprimento total da meta

12 Avaliação das rotinas administrativas dos campi
localizados fora da sede

Realizada
parcialmente,
resultando nos
Relatórios 003 e

005/2017.

Havia a previsão de realização de 04 (quatro) viagens
para os campi CCO, CAP e CSL, de acordo com o
cronograma de viagem mensal. Entretanto, em
virtude da crise financeira, foram realizadas somente
02 (duas) viagens para cada campi, sendo executados
dois tipos de trabalhos sobre as rotinas
administrativas.

Tabela 8 – 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 DASAUDITORIAS

No exercício de 2017, não houve alteração do quadro de pessoal da Unidade de Auditoria (AUDIT). Dessa

forma, a unidade 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 (UFSJ),

inclusive dos seus campi fora da sede.

Nesse sentido, os trabalhos planejados e executados pela AUDIT levam em consideração a pequena

capacidade operacional da unidade, carecendo de mais atenção por parte da gestão da UFSJ, no sentido de tomar as

providências cabíveis para reestruturação do setor, conforme as recomendações contidas no Acórdão n°

3460/2014 – TCU – Plenário.

Pode-se destacar como fator, que impactou positivamente a organização administrativa da unidade, a

implantação do módulo “Auditoria e Controle Interno”, constante do sistema de Administração, Patrimônio e

Contratos – SIPAC, no final do exercício de 2016. O SIPAC é o sistema interno utilizado pela UFSJ nas rotinas

administrativas, através do qual possibilita realizar, de modo informatizado, o acompanhamento o monitoramento

das recomendações da AUDIT, assim como dos órgãos de controle (CGU e TCU).

Contudo, cabe registrar que o sistema ainda apresenta algumas falhas operacionais e sua customização tem

sido realizada, à medida que surgem os problemas e de acordo com as necessidades da AUDIT. Essas alterações
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levam em consideração, principalmente, o menor impacto em relação ao aumento de novos custos da UFSJ para

com a empresa contratada (SIG Software). Até o momento, todos os relatórios da auditoria interna e novos

relatórios dos órgãos de controle encontram-se registrados no referido sistema. No final do exercício foi

disponibilizada nova versão do sistema na qual consta a funcionalidade PAINT.

Sobre os fatos que impactaram negativamente a realização dos trabalhos pela unidade estão os cortes de

recursos financeiros pelo Governo Federal, iniciados no ano de 2016, atingindo as IFES com redução das compras,

contratações e execução de toda a sua capacidade. Desta forma, os procedimentos administrativos (processos

licitatórios e execuções) se deram, mais uma vez 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 2017, conforme descrição abaixo:

- Participação das servidoras Mirella de Barros Diláscio e Simone Rocha Gonçalves na palestra “Prestação

de Contas do Exercício de 2016”, modalidade à distância, realizada dia 16/02/2017, das 14h30 às 17h,

promovida pelo TCU.

- Participação da servidora Simone Rocha Gonçalves no curso “Atuação em Comissões Disciplinares”,

realizada dia 17 a 21/07, com carga horária de 27h, promovido pela Corregedoria Geral da União/Controladoria

Geral da União-MG.

- Participação das servidoras Mirella de Barros Diláscio e Simone Rocha Gonçalves no curso “Gestão e

Fiscalização de Contratos”, realizado nos dias 09, 10 e 11/08/2017, com carga horária de 24h, ministrado pelo

instrutor Wladimir de Oliveira Andrade, no anfiteatro do CSA da UFSJ, promovido pela Pró-reitoria de Gestão e

Desenvolvimento de Pessoas da UFSJ.

- Participação do servidor Paulo Fernando Cabral de Ávila no “I Fórum Nacional de Controle”,

promovido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), realizado nos dias 26 a 27 de outubro de 2017, em Brasília.

- Participação do servidor Paulo Fernando Cabral de Ávila no “47º FONAITec - Capacitação Técnica dos

Integrantes das Auditorias Internas do Ministério da Educação”, realizado nos dias 06 a 10 de novembro de

2017, na cidade do Rio de Janeiro.

Cabe destacar que a participação nos cursos e eventos listados acima foi de grande importância, tendo em

vista o constante aprimoramento que é exigido da área, além de auxiliar no desempenho das atividades, no

conhecimento e na interpretação da legislação, agregando valor às atividades desempenhadas pela Unidade de

Auditoria Interna.
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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 EAS JUSTIFICATIVAS DO GESTOR

As recomendações e as deliberações dos órgãos de controle são acompanhadas pela Unidade de Auditoria

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

novas demandas tem sido realizadas no Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC/SIG),

módulo de “Auditoria e Controle Interno. Da mesma forma, as recomendações constantes dos Relatórios da

Auditoria Interna são registradas e acompanhadas neste sistema.

Apresenta-se, nos itens 7.1 e 7.2, as demandas dos órgãos de controle recebidas no exercício de 2017, e as

providências adotadas pela UFSJ para o atendimento das mesmas. Já no item 7.3 apresenta-se as recomendações

emitidas pela Auditoria Interna e a situação atualizada quanto à implementação das mesmas pelos gestores

responsáveis.

7.1. Recomendações do Tribunal de Contas da União

No exercício de 2017, o Tribunal de Contas da União emitiu 4 (quatro) acórdãos para a

Universidade Federal de São João del-Rei, cujo o detalhamento das determinações e recomendações,

assim como as respectivas providências adotadas pela UFSJ encontram-se no quadro abaixo.

Acórdão - Assunto – Comunicação
Acórdão n°1994/2017-TCU - Primeira Câmara - Sessão de 4/4/2017- Processo -TC 005.396/2017-4 – Atos de Admissão -
Encaminhado por meio do Ofício n° 1471/2017 - TCU/Sefip, de 17/4/2017
Itens Providencias adotadas pela UFSJ
1. 7 - determinar a Fundação Universidade Federal de São
João del-Rei que, no prazo de trinta dias, submeta ao TCU,
pelo Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão
e Concessões (SISAC), novo ato, livre das falhas apontadas,
com fundamento nos arts. 45, caput, da Lei 8.443/1992, §6°,
do Regimento Interno do TCU, 3°, §§ 6º e 7°, da Resolução
- TCU 206/2007 e 15, caput e §1°, da Instrução Normativa -
TCU 55/2007.

Monitoramento da AUDIT
-Memo n° 143/2017- AUDIT, de 08/05/2017, à PROGP, solicitando
providências para atendimento do item 1.7 do Acórdão 1994/2017.

Providências da UFSJ
-Encaminhamento do Ofício n° 093/2017/UFSJ/Reitoria, de 10/05/2017,
encaminhando as providências adotadas para atendimento de diligência
do Tribunal, conforme as informações do Memorando Eletrônico n°
187/2017 - SECOP, de 09/05/2017, a saber: “em cumprimento ao
Acórdão n° 1994/2017-TCU, o Setor de Concursos e Procedimentos
Admissionais providenciou em 08/05/2017 nova ficha de admissão no
SISAC (identificação n° 10482105-01-2017-000054-1, cópia em anexo),
com a correção do campo “Dados da Admissão, sendo o processo
remetido à CGU-Regional MG para nova análise de legalidade do ato”.

Acórdão - Assunto – Comunicação
Acórdão n°1003/2017-TCU - Plenário - Processo de Representação - TC 032.863/2012-8 - Apuração referente a celebração de contrato
da UFRN com a empesa SIG - Software e Consultoria - Encaminhado por meio do Ofício n° 0472/2017 - TCU/SECEX - RN, de
1/6/2017
Itens Providencias adotadas pela UFSJ
Item 9.7 - determinar aos órgãos que contrataram a SIG
Software e Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda,
mediante inexigibilidade, de licitação que incluam, no
próximo relatório de gestão, avaliação da legalidade da
respectiva contratação.

Monitoramento da AUDIT
-Notificação no sistema SIPAC, direcionada à PPLAN, em 27/06/2017
Resposta da unidade em 25/09/2017
Será demandada da PROAD análise da legalidade da contratação da SIG
Software e Consultoria em Tecnologia da Informação LTDA para
posterior inclusão no relatório de gestão 2017.

Providências da UFSJ
A avaliação da contratação constará de item específico do Relatório de
Gestão - exercício de 2017.
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Acórdão - Assunto – Comunicação
Acórdão n° 4833/2017-TCU - Segunda Câmara - Sessão de 30/05/2017 - Processo -TC 024.413/2016-0 - Auditoria para verificar a
aderência à legislação aplicável acerca do relacionamento entre a universidade federal e fundações de apoio - Encaminhado por meio do
Ofício n° 1264/2017 - TCU/SECEX - MG, de 23/6/2017
Itens Providencias adotadas pela UFSJ
9.8 - encaminhar cópia do acórdão, acompanhado do
relatório e do voto que o fundamentaram, às instituições
federais de ensino superior a seguir relacionadas (9.8. 5 -
Fundação Universidade Federal de São João del-Rei -
UFSJ), para ciência e adoção dos procedimentos cabíveis a
evitar ocorrências semelhantes às apontadas neste processo.
9.10 determinar à Secretaria de Controle Externo do Estado
de Minas Gerais - Secex/MG que monitore o cumprimento
desta deliberação.

Monitoramento da AUDIT
- Memo n° 192/2017-AUDIT, de 07/07/2017, às Pró-Reitorias de
Planejamento e Desenvolvimento (PPLAN), de Gestão e
Desenvolvimento de Pessoas (PROGP) e de Administração (PROAD),
solicitando a adoção de providências em atenção às determinações do
Acórdão TCU 4833/2017-Segunda Câmara.
- Ofício n° 003/2017/UFSJ/AUDIT, de 07/07/2017, à Fundação de
Apoio à UFSJ (FAUF), solicitando a adoção de providências em atenção
às determinações doAcórdão TCU 4833/2017-Segunda Câmara.

Providências da UFSJ
-Encaminhamento Ofício n°239/2017/UFSJ/Reitoria, de 25/09/2017,
contendo as informações sobre o cumprimento do item 9 e demais
subitens do Acórdão 4.833/2017-TCU-2ª Câmara, a saber:
- Subitens 9.1.1; 9.2.1; e 9.4 (Teto Remuneratório estabelecido pela
Constituição Federal)
Em relação aos itens 9.1.1, 9.2.1 e 9.4 a Pró-Reitoria de Gestão e
Desenvolvimento de Pessoas - PROGP, encaminhou o Memorando
Eletrônico n° 201/2017, datado de 25/09/2017, contendo as seguintes
informações:
“Em atenção ao Memorando Eletrônico n° 228/2017, que trata do
relacionamento entre a UFSJ e a Fundação de Apoio à Universidade
Federal de São João del-Rei - FAUF, no que tange aos itens do Acórdão
9.1.1; 9.2.1; e 9.4, de responsabilidade desta Pró-Reitoria, relativos ao
teto remunetário, tem-se a informar que será disponibilizado,
mensalmente, no Portal Transparência da Progp, as remunerações de
todos os servidores da UFSJ, acrescidas das retribuições e bolsas
efetuadas pela Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João
del-Rei - FAUF.

A Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas - PROGP em
entendimento com a Pró-Reitoria de Planejamento - PPLAN
estabelecerá sistemática de controle do cumprimento do teto
remuneratório, evitando, assim, que o somatório da remuneração dos
servidores ultrapasse o limite previsto no Decreto 7.423/2010.

Segue link de acesso à página da Progp, Portal Transparência, para
acesso às informações, dando cumprimento ao preconizado no Acórdão
4.833/2017. https://www.ufsj.edu.br/progp/acesso_a_informacao.php ”

Em complemento ao item 9.4, relativo ao teto remuneratório
estabelecido pela Constituição Federal, o gerente administrativo da
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei - FAUF,
Fernando de Castro, prestou as seguintes informações através de
e-mail datado de 19/09/2017, letra a), em resposta ao Memorando
Eletrônico n° 192/2017-AUDIT, de 07/07/2017, a saber:

“Ao iniciar a gestão financeira de um projeto de pesquisa a FAUF
informará a PROGP a relação servidores que receberão bolsas para
pesquisa. A relação será composta com nome, valor e período de
recebimento.
A PROGP irá conferir os pagamentos em tempo real através do portal de
transparência da FAUF disponibilizado no link (http://sig-
fauf.ufsj.edu.br/transparencia/)”

- Subitem 9.1.2 (Transparência das Fundações de Apoio)
Em relação ao item 9.1.2 referente a transparência das Fundações de
Apoio, o gerente administrativo da Fundação de Apoio à Universidade
Federal de São João del-Rei - FAUF, Fernando de Castro, prestou as

Ofício n° 1990/2017-TCU/SECEX-MG, de 24/08/2017 -
Processo TC 024.413/2016-0, solicita que, no prazo de 30
(trinta) dias, sejam encaminhados documentos e informações
sobre o cumprimento do item 9 e demais subitens, do
Acórdão 4.833/2017-TCU-2ª Câmara.
9.1.1. façam incidir o teto remuneratório estabelecido no art.
37, inciso XI, da Constituição Federal sobre a soma da
remuneração paga pelas universidades, com as retribuições e
bolsas pagas ao servidor pelas respectivas fundações de
apoio, conforme previsto no art. 7º, § 4º, do Decreto
7.423/2010, interrompendo o pagamento de valores acima
desse teto, sob pena de responsabilidade solidária da
autoridade competente;

9.1.2. exijam de suas fundações de apoio, no prazo de 60
(sessenta) dias, a divulgação, nos seus sítios na internet, das
informações completas previstas no art. 4º-A da Lei
8.958/1994 e no art. 12 do Decreto 7.423/2010 acerca da
execução de contratos, convênios, acordos ou ajustes
firmados nos termos dessa lei e, em caso de
descumprimento, adotem as providências cabíveis, inclusive
quanto à manifestação para renovação do registro de
credenciamento junto ao Ministério da Educação e do
Desporto (atual Ministério da Educação) e ao Ministério da
Ciência e Tecnologia (atual Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações), estabelecida no art.
2º, parágrafo único, da Lei 8.958/1994.

9.2.1. após prévia oitiva do interessado, promova a
restituição ao erário das quantias que extrapolaram o teto
remuneratório previsto no art. 7º, § 4º, do Decreto
7.423/2010 (item II.2 do relatório de auditoria), em
conformidade com o previsto no art. 46 da Lei 8.112/1990;

9.2.2. apresente, no próximo relatório de gestão a ser
encaminhado ao TCU pela universidade, informações sobre
a conclusão de inventário atualizado dos bens móveis da
instituição (IN Sedap 205/1988).

9.3. determinar à Fundação Universidade Federal de
Uberlândia que, no prazo de 60 (sessenta) dias, adote
registro centralizado, de ampla publicidade e
preferencialmente informatizado, com as informações sobre
sua relação com as fundações de apoio, suas regras e
condições e com a sistemática de aprovação de projetos,
dados sobre os que estejam em andamento, inclusive os
valores das remunerações pagas e seus beneficiários,
conforme previsto no art. 12, § 2º, do Decreto 7.423/2010;

9.4. recomendar à Universidade Federal de Minas Gerais, à
Fundação Universidade Federal de Ouro Preto e à Fundação
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seguintes informações através de e-mail datado de 19/09/2017, na letra
d), resposta ao Memorando Eletrônico n° 192/2017-AUDIT, de
07/07/2017, a saber:
“ A FAUF disponibilizada em seu site o Portal da Transparência
atualizado com todas as informações dos projetos por ela gerenciados.
Segue Link de acesso ao portal de
transparência: https://www.ufsj.edu.br/fauf/index.php ”.

Subitem 9.2.2. e item 9.6 (Controle patrimonial dos bens móveis)
Em relação aos itens 9.2.2 e 9.6 a Pró-Reitoria de Administração-
PROAD, encaminhou o Memorando Eletrônico n° 78/2017, datado de
25/09/2017, contendo as seguintes informações:
“Em atendimento ao Memorando Eletrônico nº 228/2017/AUDIT, que
trata do ofício nº1990/2017 – TCU/SECEX-MG, de 24/08/2017 –
Relatório de Auditoria – Processo TC 024.413/2016-0 segue as
informações em relação aos itens 9.2.2 e 9.6 do Acórdão nº4833/2017 -
TCU - 2ª Câmara.

- Item 9.2.2: Os trabalhos de inventário patrimonial da UFSJ estão sendo
executados. Nos campi fora de sede já foi realizado o levantamento e
descentralização da carga patrimonial, de forma que cada centro de custo
está como o responsável pelos equipamentos existentes em sua unidade
evento este, que se tornou possível após a implantação do módulo
Patrimônio do SIPAC no início deste ano. Nos campi da sede foi
instituída a Ordem de Serviços nº.049/2017/UFSJ, de 16/08/2017
(anexo), que determina o levantamento patrimonial das unidades da
UFSJ no prazo de 90 dias a partir da publicação da referida Ordem de
Serviço.

- Item 9.6: Em reunião da Pró-Reitoria de Administração da UFSJ com
a Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei –
FAUF, foi formalizado procedimentos (em anexo) de forma que, quando
a FAUF registrar o recebimento dos bens adquiridos através de
convênios para atender a projetos da UFSJ, esta irá informar ao Setor de
Patrimônio da UFSJ através de cópia da nota fiscal e informações sobre
o responsável pelo projeto, unidade beneficiada bem como localização
do bem, etc. O Setor de Patrimônio, de posse das informações, fará o
registro dos bens no sistema interno SIPAC, como “bens de terceiros”,
gerando tombamento e termo de responsabilidade, sem inferir, neste
momento, na relação contábil da UFSJ. Quando ao fim do projeto for
emitido o termo de doação patrimonial, os bens serão migrados no
sistema de “bens de terceiro” para “bens patrimoniais”, momento que
será atualizado o termo de responsabilidade e os bens passarão a ser
contabilizados no balanço patrimonial da UFSJ”.

Itens 9.3, 9.5 e 9.7 (Registro Centralizado - Normativo Interno -
Prestação de Contas)
Em relação aos itens 9.3, 9.5 e 9.7 a Pró-Reitoria de Planejamento
Desenvolvimento e Gestão - PPLAN, encaminhou o Memorando
Eletrônico n° 134/2017, datado de 25/09/2017, contendo as seguintes
informações:
“Conforme solicitado informo abaixo procedimentos e possibilidade de
melhoria nos procedimentos administrativos existentes na UFSJ sobre o
relacionamento com sua fundação de apoio.

Com referência ao item 9.3 e 9.7 informo que foi iniciado registro
centralizado com ampla publicidade dos convênios tripartite entre a
UFSJ e sua fundação de apoio, conforme pode ser verificado por meio
do seguinte link: https://www.ufsj.edu.br/pplan/contratos_
tripartite_e_bipartite.php Foi proposto a Reitoria da UFSJ a criação
do Setor de Convênio e de Relacionamento com as Fundações de Apoio
que, se implementado, irá melhorar o registro e o respectivo
acompanhamento dos convênios e contratos com a fundação de apoio.

Com referência ao item 9.5 informo que foi aprovada em 29/08/2016

Universidade Federal de Uberlândia que, no prazo de 60
(sessenta) dias, instituam sistemática efetiva para controle do
cumprimento do teto remuneratório previsto no art. 37,
inciso XI, da Constituição Federal, de modo a assegurar que
o somatório da remuneração recebida da universidade com
os valores pagos aos servidores pelas fundações de apoio, a
título de retribuição pecuniária e/ou bolsa, não ultrapasse o
referido limite, em face do preconizado no Decreto
7.423/2010, art. 7º, § 4º;

9.5. recomendar à Universidade Federal de Minas Gerais e à
Fundação Universidade Federal de Uberlândia que
estabeleçam normativo interno para implementar a
sistemática de gestão, controle e fiscalização de convênios e
contratos com fundações de apoio, especificando o conteúdo
da prestação de contas a ser apresentada, o prazo para
análise e apreciação formal, bem como os procedimentos e
consequências decorrentes da não aprovação das prestações
de contas, de acordo com o art. 11, §§ 1º a 3º, do Decreto
7.423/2010;

9.6. recomendar à Fundação Universidade Federal de Ouro
Preto que, no prazo de 60 (sessenta) dias, normatize os
procedimentos para tombamento de bens transferidos pelas
fundações de apoio;

9.7. cientificar à Universidade Federal de Minas Gerais e à
Fundação Universidade Federal de Uberlândia que, nos
ajustes celebrados com fundamento na Lei 8.958/1994, a
omissão de providências quando da ausência ou da
apresentação de prestação de contas incompleta por parte das
fundações de apoio contraria o disposto no art. 3-A, incisos I
e II, daquela Lei e no art. 11, §§ 1º, 2º e 3º, do Decreto
7.423/20 e pode ensejar a responsabilidade solidária do
gestor omisso;
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resolução do Conselho Diretor da UFSJ (Res. 007/2016/CONDI) que
dispõe sobre o relacionamento entre a Universidade Federal de São João
del-Rei – UFSJ – e fundações de apoio sob demanda da CGU no ano de
2015. A respectiva resolução atende a recomentação do Acordão
4833/2017/TCU. A resolução está disponível no seguinte link:
https://ufsj.edu.br/portal2repositorio/File/soces/Res007Condi2016_
RelacionamnetoUFSJ_FundacoesApoio.pdf. Foi proposto a Reitoria
da UFSJ a criação do Setor de Convênio e de Relacionamento com as
Fundações de Apoio que, se implementado, irá melhorar a sistemática de
gestão, controle e fiscalização dos convênios e contratos com a fundação
de apoio”.

Acórdão - Assunto – Comunicação
Acórdão n° 7869/2017-TCU - Segunda Câmara - Sessão de 29/8/2017- Processo - TC 029.004/2016 - Prestação de Contas - Exercício
de 2015 - publicado no DOU de 5/9/2017, Seção 3, páginas 72 e 73 - Encaminhado por meio do Ofício n° 2192/2017 - TCU/SECEX -
MG, de 14/9/2017 e Ofício n° 2204/2017 - TCU/SECEX - MG, de 15/9/2017
1.8. Determinar à Universidade Federal de São João Del Rei,
com fundamento no art. 208, §2º, do Regimento Interno,
que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adote as
seguintes providências:

1.8.1. regularize as situações dos servidores que indicam
acumulação de cargos com incompatibilidade de horários,
cujos CPFs são: ***.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-**;

1.8.2. regularize a situação dos servidores que atuam como
sócios administradores de empresas, , cujos CPFs são:
***.341.236- **, ***.823.006-**, ***.999.776-**,
***.242.296- **, ***.380.236- **, ***.818.226-**,
***.592.176-**, ***.015.966-**, ***.576.816- **,
***.410.596- **, ***.886.796-**, ***.178.266-**,
***.521.196- **, ***.392.546-**, ***.363.886-**,
***.468.956- **, ***.290.967- **, ***.545.816-**,
***.251.756-**, ***.255.416-**, ***.040.506- **,
***.027.962- **, ***.490.826-**, ***.808.216-**,
***.406.406- **, ***.166.506-**, ***.794.860-**,
***.449.626- **, ***.224.556- **, ***.911.626-** e
***.764.227-**;
1.8.3. institua controles internos, de forma a minimizar a
ocorrência de situações de extrapolação de carga horária
máxima de trabalho e de descumprimento do regime de
trabalho pelos servidores da Universidade;

1.8.4. regularize os laudos técnicos que amparam o
pagamento do adicional de insalubridade aos servidores da
UFSJ, adequando-os às exigências da ON Segep 06/2013, e
suspenda as concessões que não estiverem de acordo com a
referida orientação normativa, inclusive em relação aos
servidores com os seguintes CPFs: ***.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-**.

1.9. Recomendar à Universidade Federal de São João Del
Rei que:

Monitoramento da AUDIT
-Memo n° 239/2017-AUDIT, de 05/09/2017, ao GABIN, encaminha
cópia do acórdão para conhecimento.

-Memo n°257/2017 - AUDIT, de 27/09/2017, à PROGP, solicita
providências para atendimento das determinações do Acórdão n°
7.869/2017, em especial aos itens 1.8.1 e 1.8.2 que tratam,
respectivamente, da acumulação de cargos e de servidores que atuam
como sócio-administradores de empresas, tendo em vista o prazo de 180
dias para regularização destes itens.

-Notificação no sistema SIPAC, em 05/09/2017 direcionada às seguintes
unidades:
- Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (itens 1.8.1;
1.8.2; 1.8.3; e 1.8.4)
- Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento (item 1.9.1, 1.9.2,
1.10.1, 1.10.5)
- Divisão de Materiais e Patrimônio (item 1.9.3)
- Divisão de Prefeitura de Campus (item 1.10.2)
- Divisão de Contabilidade e Finanças (item 1. 10. 3)
- Divisão de Projetos e Obras (1.10.4)

Memos n°s 25, 26, 27 e 28/2017 - AUDIT, de 23/01/2017, lembrando da
necessidade de apresentação de providências, até o dia 31/01/2018, para
atendimento do Acórdão 7.689/2017-TCU -2ª Câmara, endereçados às
seguintes unidades, respectivamente:
- DIMAP, DIFIN, PROGP e DIPRE.

- Resposta das unidades:
Itens 1.8.1 e 1.8.2 - Constam do quadro Deliberações do TCU que
permanecem pendentes de cumprimento, contendo as devidas
justificativas do não cumprimento e medidas adotadas.

Item 1.8. 3 - A Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
informa que os procedimentos para novas admissões de pessoal, a partir
de janeiro 2018, contam com a exigência de documentação que
comprove a inexistência de vínculo como sócios-administradores ou
gerentes, além da declaração assinada pelo próprio servidor ingressante
e outros documentos exigidos para ingresso na respectiva carreira.
Ademais, o Setor de Concursos e Procedimentos Admissionais tem
procedido à consulta dos horários de trabalho para verificação da
compatibilidade de jornadas desde anos anteriores. Em relação à
verificação periódica do acúmulo de vínculos, as Divisões de
Administração de Pessoal e de Desenvolvimento de Pessoas estão em
fase final de elaboração do cronograma de atuação quanto à prevenção
de situações de compatibilidade e acumulação.

Item 1.8.4 - Os laudos técnicos que amparam o pagamento do adicional
de insalubridade aos servidores da UFSJ foram concluídos e
encaminhados para a Controladoria-Geral da União.
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1.9.1. defina claramente os objetivos estratégicos do seu
plano de gestão institucional, bem como os respectivos
indicadores e as metas a serem perseguidas em cada
exercício, realizando, periodicamente, monitoramento e
avaliação da estratégia, a fim de assegurar a permanente
melhoria do planejamento estratégico e o alcance dos
objetivos propostos;

1.9.2. promova, nos termos da Decisão TCU 408/2002 -
Plenário, a implementação de indicadores próprios de
desempenho visando monitorar e avaliar suas gestões,
definir e acompanhar metas e indicar os avanços e as
melhorias obtidas pela unidade;

1.9.3. adote medidas para regularizar e incorporar os bens
em regime de comodato ao patrimônio da universidade,
informando nos próximos Relatórios de Gestão as
providências eventualmente adotadas até a plena resolução
da questão.

1.10. Dar ciência à Universidade Federal de São João Del
Rei sobre as seguintes impropriedades:

1.10.1. ausência do endereço residencial completo e do
endereço de correio eletrônico no Rol de Responsáveis do
Relatório de Gestão referente ao exercício de 2015, em
afronta ao disposto no art. 11 da IN 63/2010, que estabelece
as informações necessárias para constar do rol de
responsáveis;

1.10.2. deficiência de gestão sobre os veículos da
universidade, considerando a existência de: veículos com
custo médio de manutenção superior à média dos demais
veículos; veículos sem controle de quilometragem; veículos
com custo total de manutenção superior a R$ 20.000,00
anuais e com apenas dois anos da data de fabricação; e
veículos com mais de 15 anos de uso, em afronta ao disposto
na IN SLTI/MPOG 3/2008 que dispõe sobre a classificação,
utilização, especificação, identificação, aquisição e alienação
de veículos oficiais;

1.10.3. existência de inscrição e permanência de restos a
pagar (processados e não processados) por mais de um
exercício financeiro, identificado no Relatório de Gestão de
2015, sem observar as disposições contidas nos arts. 35, 67 e
68 do Decreto 93.872/1986;

1.10.4. alteração contratual que implicou em aumento de
26,55% do valor original, identificado no Contrato 282/2014
- construção de prédio destinado a abrigar o Complexo de
Salas de Aulas no Campus Dom Bosco -, celebrado com a
Alumiaço Construtora Del Rei Ltda. - ME, no valor de R$
8.248.000,00, em afronta aos limites estabelecidos nos §§ 1º
e 2º do art. 65 da Lei 8.666/1993;

1.10.5. ausência do item 4.3.7 - Execução descentralizada
com transferência de recursos, especificamente com relação
às informações relativas aos quadros - Resumo dos
instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos
últimos três exercícios e Resumo da prestação de contas
sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de
convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse,
que implica uma não conformidade das peças apresentadas
no sistema e-Contas em relação ao disposto na Portaria
321/2015.

Item 1.9. 1 - A metodologia utilizada desde início de 2017 na elaboração
do PES UFSJ 2017-2020 prevê a clara definição dos objetivos
estratégicos institucionais, o monitoramento e a avaliação das estratégias
em cada ano da gestão a fim de assegurar o controle das ações para o
alcance dos objetivos.

Item 1.9. 2 - A partir da elaboração do PES UFSJ 2017-2020 a
instituição pretende criar indicadores de desempenho próprios.

Item 1.9.3 - As informações dos imóveis em comodato com a UFSJ
estão dispostas nos quadros que acompanham o Relatório de Gestão. Na
oportunidade informo que todos os comodatos estão regulares, dentro da
vigência de seus respectivos contratos.

Item 1. 10.1 - Não cabe à UFSJ realizar esta correção pois no Rol de
Responsáveis do Relatório de Gestão referente ao exercício de 2015 no
sistema e-Contas já haviam sido lançados todos os endereços
residenciais completos e todos os endereços de correio eletrônico dos
responsáveis.

Item 1. 10. 2 - Informamos que os custos de manutenção informados
no relatório de gestão do exercício 2015 englobam custos relativos a
pneus, seguros, obrigatórios e totais e combustíveis, não sendo tão
somente custos com manutenção preventiva e corretiva, fator este que
culminou majoração nos gastos por veículo. Quanto aos veículos sem
controle de quilometragem, importante observar que o encaminhamento
da quilometragem percorrida no ano por veículo, cabe à cada unidade
gestora, consoante resolução 004, de 16 de março de 2015. Nesse
sentido, o planejamento recebe as informações de cada unidade gestora e
consolida os dados faltosos em planilha. Ressalta-se que os veículos
pertinentes ao campus sede estão todos com a quilometragem
devidamente preenchida. Quanto aos veículos com mais de 15 anos de
uso, a UFSJ planeja neste exercício encaminhar à comissão própria para
fins de desfazimento de bens móveis os veículos que entendemos
passíveis de alienação.

Item 1.10. 3 - As providências e seus resultados foram descritas em
arquivo anexo no qual informa-se que:
“Em 2017, foi atribuído à DIFIN a gestão da execução dos saldos do
orçamento empenhado em 2016, inscritos em Restos a Pagar 2017 e dos
saldos de orçamentos empenhados em exercícios anteriores a 2016
reinscritos em Restos a Pagar 2017. Em 01/01/2017 o SIAFI apresentava
na conta de Restos a Pagar A Liquidar os seguintes saldos: Reinscrição
Empenhos Orçamento 2011: 2.020,00 Reinscrição Empenhos
Orçamento 2012: 37.666,80 Reinscrição Empenhos Orçamento 2013:
624.377,33 Reinscrição Empenhos Orçamento 2014: 1.297.879,17
Reinscrição Empenhos Orçamento 2015: 397.115,02 Inscrição
Empenhos Orçamento 2016: 24.608.244,21 TOTAL : 26.967.302,53 O
procedimento adotado pela DIFIN para a gestão dos saldos foi o envio
de Memorandos Eletrônicos para cada setor responsável pelo pedido da
emissão da Nota de Empenho inscrita e reinscrita. Neste memorando foi
solicitada a análise sobre a execução do saldo, cuja resposta deveria ser
o envio da documentação para a liquidação e pagamento da despesa ou a
autorização para ao cancelamento do saldo que não fosse passível de
execução. Como resultado deste trabalho, em 31/12/2017 foi
apresentado no SIAFI, nas contas de Restos a Pagar com os seguintes
dados:
- No encerramento do exercício de 2017, houve a redução de
R$1.970.200,71, do valor das reinscrições dos saldos de Restos a Pagar
relativos aos orçamentos empenhados nos exercícios anteriores a
2016.significando 84%, do valor inicial em 01/01/2017.
- A partir das respostas recebidas dos setores solicitantes do
empenhamento das despesas, ressalta-se que o valor de orçamento
reinscrito cancelado 1.107.434,15(47%) foi superior ao valor pago
862.766,56(37%). Do total dos valores do orçamento cancelado, 52%
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referem-se a empenhos de contratos encerrados ou rescindidos, 23%
referem-se a empenhos de aquisições de livros, 14% referem-se a
empenhos de aquisições de materiais permanentes e 11% referem-se a
outras rubricas.
- Os saldos que permanecem referem-se a contratos que ainda estão
vigentes, cujo cancelamento não foi autorizado.

Item 1. 10. 4 - Resposta em parecer informando que houve um reajuste
contratual em 14 de março de 2016 previsto em edital e que houve
alteração no valor inicial do contrato, sendo este atualizado e não
ultrapassando o percentual de 25% previsto na lei 8666/93 onde no
parágrafo 1º cita que o valor deverá ser o inicial contratual atualizado.

Item 1.10.5 - A ausência do item 4.3.7 já havia sido justificada no
sistema e-Contas por não ter ocorrido descentralização de recursos da
UPC para outros órgãos e entidades, públicas ou privadas, consórcios
públicos e Entes da Federação para a execução de ações ou atividades de
responsabilidade da UPC.

Tabela 9 – Acórdãos do TCU emitidos em 2017

AUFSJ recebeu ainda as seguintes demandas do TCU, conforme listado abaixo.

Diligência - Assunto - Comunicação

Assunto Providencias adotadas pela UFSJ
Ofícios n° 3230 e 3231/2016-TCU/SECEX, de 22/12/2016-
Processo 029.004/2016-0 (Prestação de contas exercício de
2015), solicitando informações e esclarecimentos relativos ao
Relatório de Gestão da UFSJ - exercício de 2015.

Encaminhamento dos Ofícios números 001/2017/UFSJ/AUDIT, de
23/01/2017 e 022/2017/UFSJ/Reitoria, de 03/02/2017, contendo as
informações e os esclarecimentos solicitados pelo TCU.

Notificação - Assunto – Comunicação
Notificação eletrônica do TCU- Secex, via e-mail, datada de 23/05/2017
Assunto Providencias adotadas pela UFSJ
Alerta do sistema de verificação de editais de licitações em
relação ao Edital de Pregão Eletrônico para registro de Preços
026/2017, tendo em vista a possibilidade de um dos licitantes
vencedores apresentar sócio comum com outra empresa que
está suspensa e que foi considerada inidônea para participar de
certames da Administração Pública, o que é considerado
irregular, conforme os termos do Acórdão TCU 2.218/2011- 1ª
Câmara.
O Tribunal, ao examinar, em ocasião anterior, matéria análoga,
já havia se pronunciado sobre a irregularidade de tal tipo de
operação, registrando na ementa do Acórdão 2.218/2011 o
seguinte entendimento:
“ Presume-se fraude quando a sociedade que procura participar
de certame licitatório possui objeto social similar e,
cumulativamente, ao menos um sócio-controlador e/ou sócio-
gerente em comum com a entidade apenada com as sanções de
suspensão temporária ou declaração de inidoneidade, previstas
aos incisos III e IV do art. 87 da Lei 8.666/1993.”

Ofício n° 0111/2017/UFSJ/Reitoria, de 26/05/2017, encaminhando as
providências adotadas e as respectivas comprovações para atendimento
da diligência do TCU, conforme as informações contidas no Memo n°
260/2017-SECOL, de 25/05/2017, a saber:
“A aceitação da proposta e habilitação da empresa Center Sponchiado
Ltda - EPP, CNPJ 04.418.934/0001-07, ocorreu com base nos termos do
Edital do PE 026/2017 da Universidade Federal de São João del-Rei. O
referido edital segue como modelo o disponibilizado pela Advocacia
Geral da União (AGU) em seu site eletrônico
(http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/373176).

No que diz respeito à habilitação, o item 9.1.5 do Edital do PE 026/2016
da UFSJ informa o seguinte: 9.1.5 - A consulta aos cadastros será
realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (grifo nosso)

Dessa forma, para verificar a condição de habilitação da empresa Center
Sponchiado Ltda - EPP, foi consultado a situação do fornecedor no
SICAF (folha 485), além da consulta da participação societária da
empresa (folha 486) que resultou na informação que a Sra. Valéria
Marianho Sponchiado, CPF 564.254.304-00, possuía 95% de
participação na empresa.

Diante do resultado da consulta no SICAF, foi efetuada a verificações
das certidões habilitatórias em nome da empresa Center Sponchiado
Ltda - EPP e também da Sra. Valéria Marianho Sponchiado, atendendo
ao solicitado no item 9.1.5 do Edital uma vez que a mesma era a sócia
majoritária.
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Os documentos consultados foram os seguintes:
- Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis) - folhas 489 e 490 ;
- Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) -
folhas 487 e 488;
- Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União (TCU) -
folhas 491 e 492.

Entretanto, diante do teor do e-mail recebido pelo Setor de Compras e
Licitações desta Instituição em 23/05/2017, emitido pelo Sr. Fernando
Augusto Maia Machado, auditor Federal de Controle Externo do
Tribunal de Contas da União, vem a Universidade Federal de São João
del-Rei por meio deste informar que o pregão eletrônico nº 026/2017
teve sua homologação cancelada na data de hoje e será realizado
procedimento de volta de fase para inabilitação da empresa Center
Sponchiado Ltda – EPP, nos termos do Acórdão TCU 2.218/2011-1ª
Câmara”.

Tabela 10 – Demandas do TCU relativas ao exercício de 2017

No que se refere aos levantamentos realizados pelo Tribunal de Contas da União foram registradas as

seguintes informações no ano de 2017.

Levantamentos do Tribunal de Contas da União

Assunto Providencias adotadas pela UFSJ
E-mail de 21/03/2017, da Secretaria de Fiscalização de Pessoal
-Sefip-TCU, encaminhando o resultado da avaliação
governança e gestão de Pessoas 2016, de acordo com o item
9.1.1 doAcórdão 358/2017-TCU-Plenário.

- Encaminhamento do relatório (Perfil Gov Pessoal) para a Pró-Reitoria
de Gestão de Pessoas (PROGP) e para a Reitoria.

Levantamento de Governança de Tecnologia da Informação na
APF (Perfil GovTI)
Ofício n° 0261/2017-TCU/Sefit, de 1/6/2017- Processo TC
008.127/2016-6, comunica a prolaçao do Acórdão 882/2017-
TCU-Plenario, sessão de 3/5/2017, por meio do qual o Tribunal
apreciou o processo TC 008.127/2016-6, que trata de
Levantamento de Governança de Tecnologia da Informação na
APF (Perfil GovTI) - ciclo 2016, solicitando manifestação da
unidade sobre a classificação da informação das respostas
fornecidas ao questionário de governança de TI de 2016.

E-mail de 28/06/2017, da Secretaria de Fiscalização de
Tecnologia da Informação - Sefit-TCU, encaminhando o
resultado da avaliação governança de TI 2016, de acordo com o
item 9.4.2 do Acórdão 882/2017-TCU-Plenário.

- Memo n° 172/2017 -AUDIT, de 12/06/2017, ao NTINF, solicitando
manifestação sobre a classificação da informação, de acordo com a Lei
12.527/2011 (LAI).

- Ofício n° 0138/2017/UFSJ/Reitoria, de 14/06/2017, ao TCU-SECEX-
MG, informando que todas as informações fornecidas no referido
questionário são públicas, uma vez que não se tratam de questões
consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado,
sendo anexado o Memo n° 19/2017-NTINF, de 13/06/2017, contendo a
manifestação da área responsável pelo envio do questionário.

- Memo n° 186/2017-AUDIT, de 29/06/2017, ao GABIN e NTINF,
encaminhando o relatório do TCU contendo o resultado da avaliação do
levantamento de Governança de TI 2016. Destacando-se que a UFSJ
obetve a nota 0,52 e nível de capacidade intermediário, resultante do
IGovTI2016, ocupando a 35ª posição no ranking das 106 Instituições de
Ensino respondentes do levantamento.

Ofício n° 0426/2017-TCU/SecexAdministração, de 18/7/2017,
Processo TC 017.245/2017, informando do levantamento para
coletar dados sobre a governança e gestão das organizações
públicas federais - Levantamento Integrado de Governança
Organizacional Pública - Ciclo 2017.

Envio do questionário - Levantamento de Governança Organizacional
Pública, em setembro de 2017

Tabela 11 – Levantamentos do TCU

Em 27/09/2017, o Tribunal de Contas da União encaminhou o Ofício n° 4950/2017-TCU/Sefip,

solicitando a apresentação de esclarecimentos referente a 04 (quatro) indícios de irregularidade

identificados da análise preliminar da folha de pagamento de março de 2017 da UFSJ, sendo 03 (três)
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relativos a acumulação/incompatibilidade de horários e 01 (um) relacionado a pensão de servidor falecido.

Na oportunidade, o TCU disponibilizou acesso ao sistema e-Pessoal, através do qual deverá, a partir desta

data, ser inseridas todas as informações e manifestações da Universidade relativas a pessoal. Cabe

informar que, no momento, o sistema apresenta os indícios detectados na análise da folha de pagamento

de março de 2017, acrescidos dos indícios do ciclo anterior da fiscalização (2016), totalizando 27

registros, que já foram respondidos pela UFSJ e aguardam análise interna por parte da Sefip/TCU.

Sobre os processos de contas de exercícios anteriores já julgados, o Tribunal de Contas da União

julgou as contas dos exercícios de 2010 e de 2015, como regulares, com ressalvas, conforme os Acórdãos

n° 7.941/2010- TCU - 1° Câmara, de 30/11/2010 e n° 7.689/2017-TCU- 2ª Câmara, de 29/08/2017.

As deliberações do TCU que apresentam pendências quanto ao atendimento estão listadas no

quadro abaixo.

Caracterização da determinação/recomendação do TCU

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência

TC 018.021/2014-0
109/2015-TCU-

Plenário
9.1.1

Ofício 147/2015-
TCU/SECEX-RJ, de

02/02/2015
13/02/2015

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 Comunicação expedida Data da ciência

TC 018.021/2014-0 109/2015-TCU- Plenário 9.1.2
Ofício 147/2015-
TCU/SECEX-RJ, de

02/02/2015
13/02/2015

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;

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas

O Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), que está sendo implantado na UFSJ e 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.
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Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência

TC 018.021/2014-0 109/2015-TCU- Plenário 9.1.3
Ofício 147/2015-
TCU/SECEX-RJ, de

02/02/2015
13/02/2015

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 Comunicação expedida Data da ciência

TC 018.021/2014-0 109/2015-TCU- Plenário 9.1.4
Ofício 147/2015-
TCU/SECEX-RJ

02/02/2015

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-TCU-

Plenário
*

Ofício 3364/2015-
TCU/SECEX/RJ,

06/11/2015
13/11/2015

*Monitoramento dos itens constantes do Acórdão 109/2015- TCU- Plenário

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas

Por força do Acórdão 2.793/2015-TCU-Plenário, de 4/11/2015, o TCU considerou, cumprida as determinações contidas no item 9.2
do Acórdão 109/2015-TCU-Plenário.

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência

TC 029.004/2016-0
7.689/2017-TCU-

Plenário
1.8.1

Ofício 2204/2017-
TCU/SECEX/MG,

15/09/2017
26/09/2017

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação

Fundação Universidade Federal de São João del-Rei –UFSJ
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Descrição da determinação/recomendação

1.8. Determinar à Universidade Federal de São João Del Rei, com fundamento no art. 208, §2º, do Regimento Interno, que, no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias, adote as seguintes providências:

1.8.1. regularize as situações dos servidores que indicam acumulação de cargos com incompatibilidade de horários, cujos CPFs são:
***.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-**;

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas

A Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PROGP) procedeu a abertura de processos de sindicância por acúmulo de
cargo, com nomeação das respectivas Comissões de Sindicância. Até a presente data temos as seguintes situações: Processos
arquivados: Comprovada compatibilidade : ***.660.726-**; ***.215.506-** Encerramento de vínculo com a UFSJ e da acumulação:
***.908.616-**; ***.489.216-**; ***.856.276-**; ***.594.836- ** Servidora exonerada em 30/03/2017: ***.794.860- ** Nomeadas
Comissões - 30 dias a partir de 08/01/2018: Portaria nº740 e nova Portaria nº858/2017 (***.999.776-**; ***.896.396-** ;
***.416.746-** ) Portaria nº740 e nova Portaria nº855/2017 (***.576.816 ** -; ***.341.886-**) Portaria nº740 e nova Portaria
nº856/2017 ( ***.251.756- **; ***.040.506-**) Para nomeação de Comissão pelo Gabinete/ Memorando 10/2017-SAPCI
(12/12/2017) : ***.224.556-**; ***.255.416-** Para diligência na SAPCI: ***.808.306-** Destacamos que todos os atos e
documentos produzidos por esta Pró-Reitoria estão sendo devidamente acostados aos autos de cada processo de sindicância.

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência

TC 029.004/2016-0
7.689/2017-TCU-

Plenário
1.8.2

Ofício 2204/2017-
TCU/SECEX/MG,

15/09/2017
26/09/2017

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação

Fundação Universidade Federal de São João del-Rei –UFSJ

Descrição da determinação/recomendação

1.8. Determinar à Universidade Federal de São João Del Rei, com fundamento no art. 208, §2º, do Regimento Interno, que, no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias, adote as seguintes providências: 1.8.2. regularize a situação dos servidores que atuam como sócios
administradores de empresas, , cujos CPFs são: ***.341.236- **, ***.823.006-**, ***.999.776-**, ***.242.296- **, ***.380.236-
**, ***.818.226-**, ***.592.176-**, ***.015.966-**, ***.576.816- **, ***.410.596- **, ***.886.796-**, ***.178.266-**,
***.521.196- **, ***.392.546-**, ***.363.886-**, ***.468.956- **, ***.290.967- **, ***.545.816-**, ***.251.756-**,
***.255.416-**, ***.040.506- **, ***.027.962- **, ***.490.826-**, ***.808.216-**, ***.406.406-**, ***.166.506-**,
***.794.860-**, ***.449.626- **, ***.224.556- **, ***.911.626-** e ***.764.227-**;

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas

A Pró- Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PROGP) procedeu a abertura de processos de sindicância por acúmulo de
cargo, com nomeação das respectivas Comissões de Sindicância. Até a presente data temos as seguintes situações: Portarias de
Nomeação de Comissões - 30 dias a partir de 08/01/2018: nº 740 e nova Portaria nº 855/2017: ***.380.236- **; ***.576.816- **;
***.406.406-**; ***.521.196- **; ***.490.826-** nº 740 e nova Portaria nº 856/2017: ***.449.626- **; ***.015.966-**;
***.363.886-**; ***.468.956- **; ***.251.756-**; ***.040.506- **; ***.027.962- ** nº 740 e nova Portaria nº 857/2017:
***.410.596- **; ***.392.546-**; ***.545.816-**; nº 740 e nova Portaria nº 858/2017: ***.999.776-**; ***.242.296- **;
***.886.796-** ; ***.178.266-**; ***.166.506-**; Para nomeação de Comissão - Memo 10/2017-SAPCI (12/12/2017):
***.823.006-**; ***.341.236- **; ***.764.227-**; ***.224.556- **; ***.255.416-**; Processo arquivado - comprovado
encerramento de vínculo: ***.911.626-**; ***.592.176-** Para diligência: ***.808.216-** Servidor exonerado/Processo arquivado:
***.290.967- **; ***.794.860-**; ***.818.226-**

Tabela 12 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento

7. 2. Recomendações da Controladoria-Geral da União

No inicio do exercício de 2017, a Universidade Federal de São João del- Rei (UFSJ) possuia 19 (dezenove)

recomendações oriundas da Controladoria-Geral da União, em situação de monitoramento. Conforme Ofício n°

245/2017/Regional/MG - CGU, de 13/01/2017, solicitou -se a apresentação de novas manifestações, no prazo de 30

(trinta) dias, devendo ser registradas no sistema Monitor. Em atendimento a demanda, a UFSJ encaminhou o
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Ofício n° 027/2017 à CGU, em 10/02/2017, contendo as providências atualizadas e a documentação comprobatória

pertinente, assim como realizou os lançamentos no sistema da CGU.

Cabe informar que, durante o exercício de 2015, a UFSJ possuía 4 (quatro) recomendações em

monitoramento, 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 dos Relatórios de Auditoria, no ano de 2016, de números 201505626 e 201505631, relacionados a

avaliação do relacionamento da Universidade com suas Fundações de Apoio e do Programa Nacional de

Assistência Estudantil (PNAES), respectivamente, foram emitidas 15 (quinze) novas recomendações.

Dessa forma, a Unidade de Auditoria Interna em cumprimento à ação n° 11 - Acompanhamento das

determinações e recomendações exaradas pela Controladoria-Geral da União e do Tribunal de Contas da União,

emitiu as seguintes comunicações aos setores da UFSJ, solicitando atualização dos Planos de Providências

Permanente, a saber:

Comunicação da AUDIT Manifestação da unidade

- Memo n° 133/2017, de 25/04/2017, à Pró-Reitoria de Planejamento
e Desenvolvimento (PPLAN), solicitando as providências
atualizadas para atender à recomendação 16041 - registro
centralizado, contendo as informações do relacionamento com a
Fundação de apoio.

A unidade se manifestou por meio do Memo n° 82/2017 - PPLAN,
de 03/05/2017, informando que inseriu no sítio da UFSJ, na página
da Pró-reitoria, as informações referentes à recomendação 16041. A
unidade encaminhou também o comprovante e encaminhamento de
e-mail à Fundação de Apoio à UFSJ (FAUF), solicitando o acesso às
consultas dos beneficiários com CPF e valores recebidos através de
bolsas, de forma a disponibilizar os dados na página da PPLAN.

- Memo n° 137/2017, de 27/04/2017, à Pró-Reitoria de Gestão e
Desenvolvimento de Pessoas (PROGP), solicitando as providências
atualizadas para atender às recomendações 163488 e 163489,
relativas a acumulação de cargos e servidores que atuam como
administradores de empresas.

A unidade informou por meio do Memo n° 100/2017 - DIDEP, de
17/05/2017, que encontra-se na Divisão, quatro processos para
atendimento de diligência da Procuradoria Jurídica e que os demais
processos listados serão reinstalados para realização de nova
sindicância. A DIDEP anexou também uma tabela, disponibilizada
pelo Gabinete da Reitoria (Memorando n°31/2017 -GABIN, de
17/05/2017), para fins de comprovação da situação dos processos
instaurados para apurar as situações de descumprimento do regime
de dedicação exclusiva, identificadas pela CGU.

- Memo n° 232/2017, de 30/08/2017 à Pró-Reitoria de Assuntos
Estudantis (PROAE) para atualização das providências das
recomendações n° 161712, 161718 e 161719.

A unidade apresentou suas manifestações por meio do Memo n°
83/2017- PROAE, de 15/09/2017, informando as providências
atualizadas e justificando o atraso na implementação das
recomendações. A unidade solicitou prorrogação dos prazos tendo
em vista que a PROAE passou por 03 (três) pró-reitores, dificultando
o andamento de várias ações previamente planejadas.

Tabela 13 – Comunicações expedidas pela AUDIT no acompanhamento das recomendações da CGU
Fonte: Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos - SIPAC

Ressalta-se que, no exercício de 2017, todas as atualizações relativas às recomendações da CGU, assim

como os pedidos de prorrogação de prazos, foram inseridas no sistema Monitor.

A Controladoria-Geral da União realizou, ao final do exercício de 2017, o acompanhamento das

manifestações encaminhadas pela UFSJ, restando 8 (oito) recomendações a serem atendidas pela Universidade.
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Apresentam-se abaixo as recomendações em situação de monitoramento e o respectivo posicionamento da CGU,

conforme extrato do sistema Monitor em 11/01/2018.

Documento de
origem

Identificação
Prazo de

atendimento
Recomendação

Posicionamento da CGU

OS: 241286
Constatação: 4

83947
(28/02/2018)

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.

Prorrogação de prazo de atendimento -
Tendo em vista as providências adotadas pela
Universidade - que, no entanto, ainda não
foram suficientes para dirimir as falhas
apontadas - bem como a dificuldade de
regularização imobiliária junto aos órgãos
competentes, acata-se parcialmente a
solicitação de prorrogação pleiteada. Fica
estabelecido o prazo de 28/02/2018 para
regularização, bem como a necessidade de se
apresentar informações sobre seu andamento e
documentos porventura pertinentes.

OS: 201505626
Constatacao: 5

160637
(28/02/2018)

Aperfeiçoar os normativos internos dos Conselhos
Superiores da Universidade, de modo a contemplar todos
os aspectos da Lei nº 8.958/1994 e do Decreto nº
7.423/2010, deixando de forma clara seu relacionamento
com as fundações de apoio.

Prorrogação de prazo de atendimento - A
Resolução n° 007/2016 da PPLAN foi
aprovada pelo Conselho Diretor, referendada
pela Resolução n° 027/2016 do Conselho
Universitário da UFSJ e atendeu parcialmente
esta recomendação da CGU. Tendo em vista,
que a UFSJ demonstrou já estarem em
andamento providências para dirimir a
impropriedade remanescente, concede-se
dilação do prazo para atendimento, com
recomendação de atualização deste PPP por
parte do gestor.

OS: 201505631
Constatacao: 8

161712
(29/01/2018)

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 com o disposto no "caput" do art. 4° do
Decreto nº 7.234/2010.

Reiteração - Ainda não foi apresentado o
resultado da pesquisa efetuada nem os editais,
para se verificar a efetividade do estudo da
análise da demanda dos discentes por
assistência estudantil.

OS: 201505631
Constatacao: 6

161713
(29/01/2018)

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.

Prorrogação de prazo de atendimento - Por
meio do Oficio n° 027/2017/UFSJ/Reitoria, de
10/02/2017, e documentos anexos, a UFSJ
demonstrou já estarem em andamento
providências para dirimir a impropriedade
remanescente. Portanto, concede-se dilação do
prazo para atendimento, com recomendação
de atualização deste PPP por parte do gestor.

OS: 201505631
Constatacao: 1

161718
(29/01/2018)

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.

Reiteração - Depreende-se, com base no
Oficio n° 027/2017/UFSJ/Reitoria, de
10/02/2017, e na documentação anexa, que a
UFSJ adotou medida parcial para sanar a
falha, a saber, a solicitação de profissional a
ser removida do Acre para suprir a demanda.
Mantém-se, portanto, a situação da
recomendação, até que sejam instituídos a
avaliação do Pnaes, bem como o controle de
evasão e retenção.

OS: 201601491
Constatacao: 10

163488
(28/02/2018)

Promover, nos termos do "caput" do art. 143 da Lei nº
8.112/90, as medidas administrativas cabíveis com vistas
à apuração das situações que indicam a acumulação de
cargos com incompatibilidade de horários para os
servidores cujos CPFs são listados a seguir: ***.576.816-
**, ***.896.396-**, ***.521.196-**, ***.251.756-**,
***.341.886-**, ***.999.776-**, ***.416.746-**,
***.856.276-**, ***.224.556-**, ***.040.506-**,
***.660.726-**, ***.794.860-**, ***.215.506-**,
***.808.306-**, ***.255.416-**, ***.594.836-**,
***.489.216-**, ***.908.616-**.

Prorrogação de prazo de atendimento -
Depreende-se, com base nas manifestações
apresentadas pela unidade auditada, mediante
Ofício e Memorandos aqui anexados, bem
como na documentação pertinente, que a
UFSJ atendeu parcialmente a demanda,
salientando-se que alguns processos já foram
arquivados e outros retornaram da
Procuradoria Jurídica com novas demandas.
Acata-se a solicitação do gestor para
prorrogação de prazo.
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OS: 201601491
Constatacao: 10

163489
(28/02/2018)

Promover, nos termos do "caput" do art. 143 da Lei nº
8.112/90, as medidas administrativas cabíveis com vistas
à apuração das situações que indicam servidores, cujos
CPFs são listados a seguir, que atuam como sócio-
administrador de empresas, fato que contraria o disposto
no inciso X do art. 117 da Lei nº 8.112/90: ***.341.236-
**, ***.823.006-**, ***.999.776-**, ***.242.296-**,
***.380.236-**, ***.818.226-**, ***.592.176-**,
***.015.966-**, ***.576.816-**, ***.410.596-**,
***.886.796-**, ***.178.266-**, ***.521.196-**,
***.392.546-**, ***.363.886-**, ***.468.956-**,
***.290.967-**, ***.545.816-**, ***.251.756-**,
***.255.416-**, ***.040.506-**, ***.027.962-**,
***.490.826-**, ***.808.216-**, ***.406.406-**,
***.166.506-**, ***.794.860-**, ***.449.626-**,
***.224.556-**, ***.911.626-** e ***.764.227-
**.

Prorrogação de prazo de atendimento -
Depreende-se, com base nas manifestações
apresentadas pela unidade auditada, mediante
Ofício e Memorandos aqui anexados, bem
como na documentação pertinente, que a
UFSJ atendeu parcialmente a demanda,
salientando-se que alguns processos já foram
arquivados e outros retornaram da
Procuradoria Jurídica com novas demandas.
Acata-se a solicitação do gestor para
prorrogação de prazo.

OS: 201601491
Constatacao: 10

163490
(28/02/2018)

Implementar controles internos, de forma a verificar,
periodicamente, a ocorrência de eventual infração ao
cumprimento da jornada de trabalho pelos servidores da
Universidade.

Reiteração - A manifestação da unidade
auditada, por meio do Oficio n°
027/2017/UFSJ/Reitoria, de 10/02/2017, bem
como dos Memorandos aqui anexados não
contém elementos comprobatórios suficientes
à conclusão de que a jornada de trabalho está
sendo cumprida. Recomenda-se a inclusão de
outros documentos que permitam tal
comprovação, tais como extratos
exemplificativos do sistema de controle
eletrônico de ponto, comunicados internos
relativos à obrigatoriedade do cumprimento
ou à sistemática de controle de jornada
laboral, bem como exemplos, se houver, de
apurações de descumprimentos
instauradas.

Tabela 14 – Recomendações da CGU em situação de monitoramento
Fonte: Sistema Monitor em 11/01/2018.

Por fim, cabe registrar que a AUDIT encaminhou os Memorandos Eletrônicos n° 14, 15 e 16 para a Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE), Setor de Patrimônio (SEPAT) e Pró-Reitoria de Gestão e

Desenvolvimento de Pessoas (PROGP), respectivamente, solicitando a apresentação de providências atualizadas de

forma a atender às recomendações da CGU que permanecem em monitoramento.

7.3 Recomendações formuladas pela Unidade de Auditoria Interna da UFSJ

As recomendações formuladas pela unidade de Auditoria Interna eram acompanhadas, até o exercício de

2016, através de Planos de Providências Permanente -PPP, assinados pelos gestores das unidades auditadas e

arquivados nas pastas da AUDIT. Cabe informar que, conforme consta do RAINT 2016, algumas recomendações

seriam acompanhadas pela AUDIT no decorrer do exercício de 2017. Dessa forma, no quadro abaixo constam as

informações relativas ao monitoramento das referidas recomendações.
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Relatório N° 04/2016 - VERIFICAR A REGULARIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, VISANDO COMPROVAR A

LEGALIDADE, A ECONOMICIDADE, A EFICIÊNCIA EA EFICÁCIA DOSATOSADMINISTRATIVOS

Recomendação Informação sobre a implementação das recomendações

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

A unidade encaminhou o Plano de Providências Permanente, por meio do

Memo Eletrônico n° 16/2017-PROAD, datado de 23/03/2017, contendo as

seguintes informações:

Item 1: Será realizada uma padronização na sequencia de documentos
acostados aos processos de licitação, tanto para os documentos de habilitação
quanto aos relatórios disponibilizados pelo sistema Compras Governamentais,
conforme definido a seguir:
Documentos Habilitatórios:
a) SICAF; b) Certidão de Regularidade Fisca – Caso vencida no SICAF; c)
Certidão Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (CNDT) – caso não conste
no SICAF; d) Certidão de Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas
(CGU); e) Certidão Cadastro Nacional de Condenações por Improbidade
Administrativa (CNJ) – pessoa jurídica e física; f) Certidão de Cadastro de
Inidôneos e Cadastro de Inabilitados (TCU) – pessoa jurídica e física; g) –
Atestado de capacidade técnica – se solicitado em edital. h) Documentação
complementar enviada pelo licitante.
Relatórios Compras Governamentais:
a) Relatório Ata do Pregão; b) Relatório Termo de Adjudicação; c)Relatório
Termo de Homologação; d) Relatório Resultado por Fornecedor; e) Relatório
de Declarações.

Posicionamento da AUDIT: Atendida. A AUDIT observou que os novos
processos licitatórios passaram a ser instruídos com maior padronização e de
acordo com as respectivas fases do processo de licitação.

ITEM 2 – REGULARIDADE FISCAL

Recomenda-se que o Setor de Tesouraria (SETES)

promova a retirada de nova certidão do SICAF, ou

certidões atualizadas quando da realização do

pagamento.

Item 2: O Setor de Tesouraria informou que o SICAF já está sendo retirado no
ato do pagamento. Se constatada irregularidade, o Setor retira a Certidão
Negativa, estando esta indisponível no site da Receita Federal. O Setor de
Tesouraria menciona o Acórdão 964/2012- TCU no qual informa: " Verificada
a irregular situação fiscal da contratada, incluindo a seguridade social, é vedada
a retenção de pagamento por serviço já executado, ou fornecimento já entregue,
sob pena de enriquecimento sem causa da Administração." Também foi
adotado no Setor de Tesouraria uma planilha de controle do SICAF Vencido,
verificada a reincidência as medidas cabíveis serão tomadas, sendo estas: *
Comunicação à DIFIN; e * Comunicação à PROAD.

Posicionamento da AUDIT: Atendida. A AUDIT observou que os novos
processos de pagamento tem sido instruídos com novas consultas ao SICAF ou
certidões negativas, no momento da emissão da ordem bancária, sanando as
falhas de realização de pagamentos com certidões vencidas.

ITEM 3 –AUSÊNCIADAPUBLICIDADE 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.

Item 3: Os processos de Dispensa e Inexigibilidade de licitação já estão sendo
divulgados no site da UFSJ no seguinte endereço:
http://www.ufsj.edu.br/dimap/licitacoes.php. Quanto à publicação de pregão de
baixo valor, o Setor de Compras e Licitações já realiza procedimentos de
unificar processos com demandas semelhantes. Entretanto, o SECOL irá
avaliar previamente os custos com as publicações para selecionar a modalidade
licitatória que apresente menor custo-benefício.

Posicionamento da AUDIT: Atendida. A AUDIT verificou que tem sido
dada publicidade, na página do Setor de Compras e Licitações - SECOL, por
meio de planilha contendo as informações sobre as Dispensas e
Inexigibilidades de Licitação.
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Relatório Nº. 05/2016 -AVALIAÇÃO DOACOMPANHAMENTO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS.

Recomendação Informação sobre a implementação das recomendações

ITEM 1: ANÁLISE DAS ROTINAS DO SETOR DE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (SEPLO)

Foi feita a seguinte recomendação:

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.

A unidade encaminhou o Plano de Providências Permanente, por meio do

Memo Eletrônico n° 80/2017-PPLAN, datado de 30/03/2017, contendo as

seguintes informações:

“Vimos informar que as metas referentes às ações orçamentárias são pré-
definidas pela pré-proposta da PLOA, com base nas informações do exercício
anterior que são confirmadas pela UFSJ durante a preparação da proposta para
o exercício seguinte.
Desta forma, visando o estabelecimento de normas e prazos para o
monitoramento da execução física e financeira das ações orçamentárias, os
trabalhos de planejamento acompanharão a projeção das datas de realização
dos momentos da PLOA 2018, divulgadas pela Coordenação Geral do
Orçamento do MEC, através de e-mail.
Concomitantemente, a estes trabalhos de planejamento, que contarão com as
presenças dos gestores de cada ação, serão realizados os trabalhos de
monitoramento e avaliação das condições de execução das ações planejadas e
constantes da LOA do exercício anterior.
Sendo assim, fica proposto o seguinte cronograma para o desenvolvimento dos
trabalhos:
- PRAZO I: 10/05/17 a 08/06/17 (prazo projetado pela CGO/MEC para a pré-
proposta PLOA 2018):
. AÇÃO 1: Revisão e planejamento das metas para 2018, a ser realizado
juntamente com os gestores de cada ação;
. AÇÃO 2: Monitoramento da execução física e financeira das ações
orçamentárias LOA 2017 (motivos das variações e dos possíveis entraves ao
seu cumprimento), referente ao primeiro semestre letivo, a ser realizado
juntamente com os gestores de cada ação, e inclusão das informações
discutidas com os gestores no SIMEC;
- PRAZO II: 01/12/17 a 20/12/17:
Monitoramento da execução física e financeira das ações orçamentárias LOA
2017 (motivos das variações e dos possíveis entraves ao seu cumprimento),
referente ao segundo semestre letivo, a ser realizado juntamente com os
gestores de cada ação;
- PRAZO III: 02/01/18 a 16/01/18 (prazo a ser confirmado pela Sub-
Secretaria de Planejamento e Orçamento – SPO/MEC):
Inclusão das informações discutidas com os gestores das ações no SIMEC”.

Posicionamento da AUDIT: Registrada. A unidade informou as providências
que estão sendo adotadas para atendimento da recomendação. Porém, o
acompanhamento do cumprimento será avaliado em nova auditoria realizada
no exercício de 2018 (Ação 5. 7 do PAINT/2018)

Relatório Nº. 06/2016 - AVALIAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR, RELATIVOS AOS SALDOS

REMANESCENTES DE CONTRATAÇÕES REALIZADAS EM EXERCÍCIOSANTERIORES.

Recomendação Informação sobre a implementação das recomendações

ITEM 1: SALDOS DE EMPENHOS INSCRITOS

EM RESTOS A PAGAR 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

A unidade encaminhou o Plano de Providências Permanente, por meio do
Memo Eletrônico n° 10/2017-PROAD, datado de 17/02/2017, contendo as
seguintes informações:

Item 1: Atendendo a recomendação 1, item 1, do Relatório de Auditoria nº
06/2016, foram realizadas novas análises dos empenhos inscritos em restos a
pagar não processados, referentes aos exercícios de 2013, 2014 e 2015, com
vistas a confirmar a pertinência destes empenhos. Diante desta verificação
foram tomadas as seguintes providências:
- Foi solicitado o cancelamento dos empenhos a seguir relacionados junto ao
Setor de Contabilidade (SECON) através do Memorando Eletrônico Número
14/2017 do SEPAT de 26 de janeiro de 2017:
2013NE801701; 2013NE801807; 2013NE802101; 2013NE802303;
2013NE802305; 2013NE802306; 2013NE802307; 2013NE802560;
2013NE802570; 2013NE802611; 2014NE800183; 2014NE800405;
2014NE800899; 2014NE802102; 2014NE802128; 2014NE802165;
2014NE802666; 2014NE802736; 2014NE802744; 2014NE802776;
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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.

2014NE802780; 2014NE802797; 2014NE802935; 2014NE802943;
2014NE803012; 2014NE803205; 2015NE802502; 2015NE802789.

Diante destes cancelamentos, foi solicitado ao SECON uma relação atualizada
dos Restos a pagar para que possamos continuar o monitoramento destes
empenhos e realizar os cancelamentos, caso seja necessário, de acordo com o
que prescreve o Decreto nº 7.654 de 23/12/2011.
Destacamos ainda, que existe no SEPAT uma planilha atualizada onde é
possível realizar o acompanhamento da entrega de mercadorias, sendo
efetuadas cobranças constantes junto aos fornecedores sobre o adimplemento
das obrigações contraídas com a UFSJ.
Assim que recebermos a relação de restos a pagar atualizada, realizaremos uma
nova consulta junto aos fornecedores e sanaremos os problemas que por
ventura venham a ocorrer.

-Solicitamos à Divisão de Biblioteca (DIBIB), através do Memorando
Eletrônico Nº 8/2017 – SECEX-PROAD, de 10 de fevereiro de 2017, que
continue envidando esforços para, juntos aos fornecedores e ao Setor de
Patrimônio, resolverem pendências referentes à entrega de livros cuja despesa
com aquisição já tenham sido empenhadas.

Posicionamento da AUDIT: Registrada. A unidade informou as providências
que estão sendo adotadas para atendimento da recomendação. Porém, o
acompanhamento do cumprimento será avaliado em nova auditoria realizada
no exercício de 2018 (Ação 5. 5 do PAINT/2018)

ITEM 2: SALDOS DE EMPENHOS INSCRITOS

EM RESTOS A PAGAR REFERENTE A OUTROS

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA E

DE PESSOAFÍSICA

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 2 - Informamos que já existem rotinas de acompanhamento e controle
periódico dos saldos inscritos em restos a pagar não processados relativos à
prestação de serviços, uma vez que, trimestralmente, o Setor de
Contabilidade/DIFIN/PROAD informa aos setores responsáveis pela
solicitação dos serviços a existência desses saldos em restos a pagar. Junto à
essa informação é solicitada a autorização para cancelamento ou manifestação
sobre a necessidade de manutenção desses saldos. Entretanto, o que ocorre é
que nem sempre o Setor de Contabilidade obtém uma resposta e fica sem
nenhum respaldo para promover o cancelamento desses restos a pagar. Por essa
razão, para maior eficiência desse trabalho do Setor de Contabilidade,
solicitaremos à Reitoria que seja baixada uma Ordem de Serviço, com o
objetivo de definir procedimentos e prazos de respostas por parte dos setores,
para que sejam possíveis a prática de ações mais eficientes com o intuito de
manter registrado o menor saldo de Restos a Pagar possível. Ademais, em
reunião com o Pró-Reitor de Planejamento, o Professor Gustavo, foi por ele
reafirmado o compromisso de implementar as medidas sugeridas pela DIFIN
no que se refere a implementação de procedimentos para o acompanhamento e
controle de saldos de empenhos de exercícios anteriores. E salientou que está
em análise na Reitoria da UFSJ proposta de alteração no regimento da PPLAN
que pode viabilizar e proporcionar melhorias no acompanhamento e controle
do ciclo orçamentário de nossa universidade. Prazo de atendimento: Será
necessário um período de médio prazo, tendo em vista que serão
imprecindíveis estudos e trâmites burocráticos para que seja analisado e
decidido sobre a proposta de alteração no regimento da PPLAN, bem como
para que seja baixada a mencionada Ordem de Serviço. A estimativa para
atendimento é até o final do mês de julho de 2017, podendo prolongar-se
conforme necessidade.
Posicionamento da AUDIT: Registrada. A unidade informou as providências
que estão sendo adotadas para atendimento da recomendação. Porém, o
acompanhamento do cumprimento será avaliado em nova auditoria realizada
no exercício de 2018 (Ação 5. 5 do PAINT/2018)

Relatório Nº. 07/2016 - AVALIAR A GESTÃO DO USO DOS CARTÕES DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL (CPGF), NA

MODALIDADE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

Recomendação Informação sobre a implementação das recomendações

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

A unidade encaminhou o Plano de Providências Permanente, por meio do
Memo Eletrônico n° 9/2017-PROAD, datado de 17/02/2017, contendo as
seguintes informações:

Item 1 - 1) A PROAD orientará os supridos por meio de Memorando
Eletrônico, no sentido de utilizarem o recurso do Suprimento de Fundos apenas
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planejamento não possa ser realizado para as despesas do

exercício.

2. Que os itens citados nos exemplos acima, tais como

aquisição de Gêneros Alimentícios, Material para

Manutenção de Bens 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.

com despesas excepcionais e elaborará uma Ordem de Serviço normatizando
os procedimentos dentro da legalidade.

2)- A PROAD orientará os supridos por meio de Memorando Eletrônico e
elaborará uma Ordem de Serviço normatizando os procedimentos dentro da
legalidade, no sentido de fazerem um planejamento para aquisição desses itens
via processo licitatório e para utilizarem o Suprimento de Fundos apenas para
os casos de exceção. A aquisição por suprimento de fundos deverá ser efetuada
somente após constatação de inexistência temporária ou eventual do material
no almoxarifado ou ata de registro de preços vigente, devidamente justificada,
evitando-se assim, o fracionamento de despesas.
3)A presente recomendação será atendida concomitantemente à recomendação

anterior. Para tanto, a PROAD orientará os supridos por meio de Memorando

Eletrônico, no sentido de fazerem essas apurações para fins de planejarem os

itens que devem ser objetos de processo licitatório.

A Pró-Reitoria de Administração encaminhou também o Memo n° 69/2017-

PROAD, de 25/08/2017, contendo a Ordem de Serviço n° 001/2017- PROAD,

que trata sobre os procedimentos relativos ao uso dos Cartões de Pagamento do

Governo Federal (CPGF) na modalidade Suprimento de Fundos. Cabe informar

que a ordem de serviço foi retificada sendo encaminhada nova versão por meio

do Memo n° 61/2017-SECEX-PROAD, de 11/10/2017.

Posicionamento da AUDIT: A AUDIT entende que a Ordem de Serviço n°
01/2017-PROAD vem a contribuir com o saneamento de algumas falhas do
processo relacionado ao controle dos gastos com suprimento de fundos na
UFSJ. Entretanto, o acompanhamento das recomendações será realizado por
meio de nova auditoria no exercício de 2018 (Ação 5. 4 do PAINT/2018)

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.

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.

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 2 1) A PROAD orientará os supridos por meio de Memorando Eletrônico,
no sentido de que a aquisição de materiais para manutenção dos imóveis seja
feita em caráter de excepcional necessidade e, além disso, solicitará que aos
supridos que façam controle dos seus respectivos gastos separando-os por
subelemento de despesa.

2) A PROAD solicitará à DIFIN por meio de Memorando Eletrônico, que
informe aos supridos os saldos do subitens de despesa ao final de cada registro
da prestação de contas, de forma a evitar que ocorra o fracionamento de
despesas.
3) A PROAD orientará os supridos por meio de Memorando Eletrônico, no
sentido de se aterem às informações de saldo fornecidas pela DIFIN.

Posicionamento da AUDIT: A AUDIT entende que a Ordem de Serviço n°
01/2017-PROAD vem a contribuir com o saneamento de algumas falhas do
processo relacionado ao controle dos gastos com suprimento de fundos na
UFSJ. Entretanto, o acompanhamento das recomendações será realizado por
meio de nova auditoria no exercício de 2018 (Ação 5. 4 do PAINT/2018)

ITEM 3: PREENCHIMENTO INCORRETO DO

PERÍODO DE APLICAÇÃO CONSTANTE DA

PROPOSTADE 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 3 - A recomendação será atendida de forma que serão contados em dias
os prazos pertinentes.

Posicionamento da AUDIT: A AUDIT entende que a Ordem de Serviço n°
01/2017-PROAD vem a contribuir com o saneamento de algumas falhas do
processo relacionado ao controle dos gastos com suprimento de fundos na
UFSJ. Entretanto, o acompanhamento das recomendações será realizado por
meio de nova auditoria no exercício de 2018 (Ação 5. 4 do PAINT/2018)

ITEM 4: AUSÊNCIA DE ASSINATURAS NOS

RELATÓRIOS DE PARECER TÉCNICO

Item 4 - A PROAD solicitará à DIFIN por meio de memorando eletrônico, que
proceda a análise e emissão do parecer técnico dos processos de suprimento de
fundos, conforme documento emitido pelo SIPAC, encaminhando-o para o
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EMITIDOS PELO SISTEMASIPAC

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.

Ordenador de Despesas para providências e/ou aprovação.

Posicionamento da AUDIT: A AUDIT entende que a Ordem de Serviço n°
01/2047-PROAD vem a contribuir com o saneamento de algumas falhas do
processo relacionado ao controle dos gastos com suprimento de fundos na
UFSJ. Entretanto, o acompanhamento das recomendações será realizado por
meio de nova auditoria no exercício de 2018 (Ação 5. 4 do PAINT/2018)

Tabela 15 – Recomendações dos Relatórios do ano de 2016 acompanhadas pela AUDIT no exercício de 2017.

No decorrer dos trabalhos desta Auditoria Interna, ao dar cumprimento às ações planejadas no PAINT-2017,

foram feitas recomendações, constantes dos Relatórios de Auditoria, sendo registradas, no sistema SIPAC, para

monitoramento da implementação dessas recomendações. Cabe informar que foram emitidas no total 84 (oitenta e

quatro) recomendações, sendo que 31 (trinta e uma) encontram-se em monitoramento e serão acompanhadas

durante o exercício de 2018.

Na tabela abaixo, apresenta-se a relação das recomendações e as informações sobre a implementação das

recomendações da AUDIT.

Relatório Nº. 01/2017 -AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO UTILIZADOS PELAUFSJ

Constatações/Recomendações Informação sobre a implementação das recomendações
Nº da CONSTATAÇÃO: 1 - MOROSIDADE EM
SOLICITAR ÀS UNIDADES ENVOLVIDAS AS
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AOS CÁLCULOS DOS
INDICADORES DE DESEMPENHO

Recomendação Nº 1 - Que a Pró-Reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento (PPLAN) solicite as informações necessárias
para apuração dos indicadores logo no início do exercício,
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 n° 408/2002-P.

Providências a serem implementadas: Para a efetivação de um maior
prazo para as unidades será iniciada a coleta no final do exercício anterior
a publicação do relatório de gestão. Portanto, neste ano, a partir de
dezembro de 2017 será encaminhada para as pró-reitorias todas as
solicitações para a composição dos indicadores de desempenho do
relatório de gestão de 2017. A solicitação de dados será revista assim que
for liberado as orientações para o preenchimento publicados pelo TCU e
sendo identificadas solicitações que não constem da solicitação efetivada
no últimos mês do ano anterior a postagem esta será retificada com
solicitações complementares.
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 08/01/2018 - A Pró-
Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento (PPLAN) comprovou o
atendimento da recomendação com encaminhamento dos Memorandos
Eletrônicos números 554, 555 e 556 - SEPLO, datados de 13/12/2017,
endereçados às unidades que fornecem os dados para apuração dos
indicadores, solicitando o envio das informações até o dia 23 de janeiro
de 2018.

Nº da CONSTATAÇÃO: 2 - FALTADE INTERLOCUÇÃO
JUNTO ÀS PRÓ-REITORIAS E SETORES
ENVOLVIDOS

Recomendação Nº 2 Que a Pró-Reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento (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 sobre a variação
apresentada no período, bem como a evolução dos indicadores
ao longo dos anos, apresentando informações mais explícitas e
aprofundadas para os motivos das variações dos resultados.

Providências a serem implementadas: Desde 13/02/2017 reuniões com
a presença do Reitor e Pró-Reitores estão sendo realizadas com o
objetivos de sensibilizar os dirigentes da UFSJ da importância gerencial
dos indicadores e de sua relevância no processo decisório da instituição.
Também está em implantação, desde abril de 2017, uma nova dinâmica
administrativa por meio do Planejamento Estratégico Setorial (PES) que
define três momentos em que toda a estrutura administrativa da IFES
desenvolve ações de planejamento, que são a publicação do Projeto de Lei
Orçamentária (PLOA), a publicação da Lei Orçamentária Anual e a
postagem no site e-contas do Tribunal de Contas da União do Relatório de
Gestão. Nestes encontros os indicadores de desempenho e a
disponibilidade orçamentária são analisados em conjunto com o
planejamento estratégico dos setores da organização em plenárias com a
participação dos dirigentes da universidade, mas também de toda a equipe
de colaboradores da UFSJ.
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 05/07/2017 - Tendo em
vista que as reuniões de sensibilização com as demais pró-reitorias
envolvidas já estão ocorrendo, considerou-se que a recomendação foi
atendida.
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Recomendação Nº 3 Que todas as Pró-reitorias da UFSJ
envolvidas sejam sensibilizadas da importância dos
Indicadores de Desempenho, com intuito de atender, em tempo
hábil, no que couber a cada uma, às solicitações advindas da
Pró-reitoria de Planejamento, fins de que esta realize as
análises críticas, de forma a retratar mais fidedignamente, as
causas e os motivos das alterações dos resultados.

Providências a serem implementadas: Desde 13/02/2017 reuniões com
a presença do Reitor e Pró-Reitores estão sendo realizadas com o
objetivos de sensibilizar os dirigentes da UFSJ da importância gerencial
dos indicadores e de sua relevância no processo decisório da instituição.
Também está em implantação, desde abril de 2017, uma nova dinâmica
administrativa por meio do Planejamento Estratégico Setorial (PES) que
define três momentos em que toda a estrutura administrativa da IFES
desenvolve ações de planejamento, que são a publicação do Projeto de Lei
Orçamentária (PLOA), a publicação da Lei Orçamentária Anual e a
postagem no site e-contas do Tribunal de Contas da União do Relatório de
Gestão. Nestes encontros os indicadores de desempenho e a
disponibilidade orçamentária são analisados em conjunto com o
planejamento estratégico dos setores da organização em plenárias com a
participação dos dirigentes da universidade, mas também de toda a equipe
de colaboradores da UFSJ.
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 05/07/2017 - Uma vez que
as reuniões com as pró-reitorias envolvidas já estão ocorrendo,
considerou-se a recomendação atendida.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 3 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS
RESULTADOS DOS INDICADORES PARA AS
UNIDADES ENVOLVIDAS COMO DIAGNÓSTICO E
FERRAMENTADE PLANEJAMENTO.

Recomendação Nº 4 Que a Pró-Reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento (PPLAN) disponibilize o resultado dos
indicadores anualmente para as Pró-Reitorias envolvidas, bem
como para a Gestão Superior da UFSJ, no sentido de utilizar as
informações obtidas nestes indicadores como diagnóstico e
ferramenta de planejamento.

Providências a serem implementadas: Desde 13/02/2017 reuniões com
a presença do Reitor e Pró-Reitores estão sendo realizadas com o
objetivos de sensibilizar os dirigentes da UFSJ da importância gerencial
dos indicadores e de sua relevância no processo decisório da instituição.
Também está em implantação, desde abril de 2017, uma nova dinâmica
administrativa por meio do Planejamento Estratégico Setorial (PES) que
define três momentos em que toda a estrutura administrativa da IFES
desenvolve ações de planejamento, que são a publicação do Projeto de Lei
Orçamentária (PLOA), a publicação da Lei Orçamentária Anual e a
postagem no site e-contas do Tribunal de Contas da União do Relatório de
Gestão. Nestes encontros os indicadores de desempenho e a
disponibilidade orçamentária são analisados em conjunto com o
planejamento estratégico dos setores da organização em plenárias com a
participação dos dirigentes da universidade, mas também de toda a equipe
de colaboradores da UFSJ.
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 05/07/2017 - Uma vez que
as reuniões com as pró-reitorias envolvidas já estão ocorrendo,
considerou-se a recomendação atendida.

Relatório Nº. 02/2017 -AVALIAÇÃO DOS CONTROLES DO SETOR DE TRANSPORTES

Constatações/Recomendações Informação sobre a implementação das recomendações

Nº DA CONSTATAÇÃO: 1 - PAGAMENTOS
INCORRETO DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Recomendação Nº 1 Notifique a empresa WK Peças
Automotivas Ltda. - CNPJ 03.340.768/0001-00 de forma que a
mesma proceda à devolução, via GRU, da diferença do valor
pago a maior e a menor pela UFSJ nas prestações de serviços
de manutenção dos veículos da Instituição, cujo resultado é da
ordem de R$ 3.264,74 (três mil, duzentos e sessenta e quatro
reais e setenta e quatro centavos), referentes ao período de
2014 a 2017;

Providências a serem implementadas: Atendida conforme anexo
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 31/07/2017 - A unidade
anexou a GRU, comprovando a devolução do valor pago a maior.

Recomendação Nº 2 Passe a observar se o valor a ser cobrado
por hora de serviços prestados é da ordem de R$ 81,33 (= R$
74,00 x 9,9038%), de forma a não gerar mais diferenças.

Providências a serem implementadas:Valor já praticado em
consonância com o relatório
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 31/07/2017 - A unidade se
comprometeu a observar o valor correto cobrado por hora de serviço
prestado.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 2 - NOTAS FISCAIS DE PEÇAS
SEM CONCESSÃO DE DESCONTOS
Recomendação Nº 1 Notifique a empresa WK Peças
Automotivas Ltda. - CNPJ 03.340.768/0001-00 de forma que a
mesma proceda à devolução, via GRU, de R$ 165,56 (cento e
sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) relativos a
não incidência do desconto de 12% sobre as peças adquiridas
para a manutenção dos veículos da UFSJ, referentes ao período
de 2014 a 2017

Providências a serem implementadas: Empresa efetuou o pagamento
mediante GRU
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 31/07/2017 - A unidade
comprovou o atendimento anexando a GRU.
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Recomendação Nº 2 Observe mais atentamente a incidência
do desconto de 12% sobre a peças adquiridas pela UFSJ.

Providências a serem implementadas: Todas as notas ficais relativas a
peças estão sendo devidamente observadas pela fiscalização do contrato
relativamente ao desconto de peças
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 31/07/2017 - A unidade se
comprometeu a observar atentamente a incidência do desconto de 12%

Nº DA CONSTATAÇÃO: 3 - APRIMORAMENTO DOS
CONTROLES DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
Recomendação Nº 1 Que na próxima licitação sejam
observadas situações que possam gerar custos adicionais aos
serviços (troca de óleo, alinhamento, balanceamento, etc),
onerando o custo total do contrato, e, se estude uma solução de
forma a evitar a contratação destes serviços de maneira
fragmentada, garantindo economicidade para a UFSJ.

Providências a serem implementadas: Considerando a possibilidade de
prorrogar o instrumento por mais um período, bem como o déficit de
pessoal no Setor de Transporte, necessário se faz um prazo maior a fim de
que seja efetuado estudo para uma nova licitação voltada para
manutenção de veículos oficiais da UFSJ. No entanto, pretende-se
aprofundar no tema ora proposto, vez que hoje já existem diversas
modalidades de contratação com o mesmo objeto que nos permitem
vislumbrar uma maior economicidade.
Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 31/07/2017 - A unidade
optou por prorrogar o contrato vigente se comprometendo a proceder um
estudo mais detalhado para a próxima licitação.

Recomendação Nº 2 Que o setor determine que o motorista
responsável pelo veículo, além de informar por escrito o
problema apresentado, leve e busque o veículo na oficina
realizando controle do serviço que foi executado, evitando com
isso, ocorrência de serviços desnecessários ou eventuais
abusos.

Providências a serem implementadas: Tal prática já vem sido adotada
pelo Setor de Transporte quando há possibilidade para o motoristas fixar-
se no local até que o serviço em comento seja executado. Para tanto,
efetuamos uma lista de responsáveis por cada veículo a fim de que o
mesmo possa acompanhar de perto a sua manutenção. Segue anexo lista
de responsabilidade veicular, que está para ser modificada em breve,
considerando aditivo ao contrato 004/2017 referente a 2 a motoristas de
ônibus e micro-Ônibus
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 31/07/2017 - A unidade
comprovou o atendimento da recomendação por meio de listagem com o
nome dos motoristas responsáveis por cada um dos veículos.

Recomendação Nº 3 Que o Setor de Transporte realize estudos
de forma a verificar a viabilidade de contratação de um
profissional da área de mecânica, para realizar pequenos
serviços de manutenção preventiva nas dependências da UFSJ,
gerando economicidade.

Providências a serem implementadas: A fim de que seja possível
efetuar a contratação pretendida de um profissional mecânico, deve-se
considerar ainda a sua justificativa. Hoje, a UFSJ não detém uma oficina,
ainda que para pequenos serviços. Para tanto, faz-se necessário a sua
implantação primeiramente para que possamos justificar a contratação de
um, ou mais profissionais na área. Correlacionamos o referido prazo
àquele previsto para manutenção de veículos oficiais, de forma que
possamos lograr ao máximo de ambas contratações, considerando que
estariam, ao nosso ver, diretamente relacionadas.
Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 31/07/2017 - A unidade
se manifestou no sentido de que a recomendação depende de um local
apropriado para realização das manutenções, para posteriormente envidar
esforço na contratação de profissionais na área de mecânica, de acordo
com a nova contratação de serviços de manutenção para a UFSJ.

Recomendação Nº 4 Que o Setor proponha junto à
Administração a construção de uma garagem para acondicionar
os veículos da frota, fins de resguardar e conservar o
patrimônio das condições do tempo.

Providências a serem implementadas: Informamos que a proposta já
existe há um tempo considerável. Aguardamos manifestação da
administração.
Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 31/07/2017 - A unidade
informou que já foi realizada a solicitação junto à Administração.
Restando a comprovação das cobradas efetuadas junto à Reitoria.

Recomendação Nº 5 Que a nova contratação para a realização
de manutenção dos veículos seja realizada por lotes (sendo um
lote para cada município onde a UFSJ possui Campus), de
forma a melhorar o controle dos gastos com manutenção e
retratar às necessidades e a realidade de cada Campus.

Providências a serem implementadas: Prazo considerado relativamente
à possibilidade de mais uma prorrogação do contrato vigente de
manutenção de veículos da UFSJ. Objetiva-se efetuar tal contratação por
lotes.
Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 31/07/2017 - A unidade
informou que irá prorrogar o contrato vigente e que na próxima licitação
para manutenção observará a recomendação.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 4 - FALTA DE RELATÓRIO
ANALÍTICOS PARA SUBSIDIAR A FISCALIZAÇÃO
DO CONTRATO
Recomendação Nº 1 Recomenda-se que sejam anexados os
Relatórios Analíticos (impressos ou digitalmente), durante a
fiscalização do novo contrato de fornecimento de
combustíveis, de forma a subsidiar o acompanhamento e o
controle dos gastos com combustíveis da UFSJ.

Providências a serem implementadas: Informamos que o novo contrato
teve início em 01/07/2017. Ressalta-se que todas as faturas estarão
acompanhadas de relatório analítico
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 31/07/2017 - A unidade
comunicou que a partir do início do novo contrato (01/07/17) os relatórios
solicitados passaram a fazer parte do processo.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 5 - AUSÊNCIA DA CARTA DE
SEGURO-GARANTIA EMADITIVOS CONTRATUAIS

Providências a serem implementadas: Foi solicitada a apresentação da
carta-garantia. Prazos estimados em instrumento contratual. Caso não
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Recomendação Nº 1 Recomenda-se que a fiscalização do
novo contrato de fornecimento de combustíveis acompanhe o
cumprimento das cláusulas contratuais, em especial a
apresentação da carta do seguro-garantia, de forma a atender às
disposições contratuais e do art. 56 da Lei n° 8.666/93.

cumprido, deve a empresa ser notificada com fornecimento de prazo hábil
para regularização.
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 31/07/2017 - A unidade
informou que passará a cobrar da empresa a apresentação do seguro
garantia.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 6 - ATUALIZAÇÃO DOS
CREDENCIAMENTOS
Recomendação Nº 1 Recomenda-se que o Setor de
Transportes (SETRA) realize uma atualização dos cadastros de
credenciamento, promovendo a retirada dos servidores com
registro vencido ou que proceda a renovação para os servidores
que utilizam o veículo oficial, tendo em vista a necessidade do
serviço.

Providências a serem implementadas: Os cadastros que se encontram
vencidos não são autorizados para utilização dos veículos oficiais da frota
da UFSJ. Naturalmente comunicamos o servidor a fim de que efetue o seu
recredenciamento caso haja interesse
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 31/07/2017 - A unidade
atendeu a recomendação.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 7 - APRIMORAMENTO DO
CONTROLE DE DESEMPENHO DOS VEÍCULOS
OFICIAIS
Recomendação Nº 1 Recomenda-se o aprimoramento no
controle das Planilhas de Veículos da UFSJ no que diz respeito
ao registro das despesas advindas dos contratos de manutenção
e combustível, subsidiando a avaliação dos veículos.

Providências a serem implementadas: Ressaltamos que o controle
inerente aos veículos pertencentes aos campi fora de sede são efetuados
por cada unidade gestora. O setor de transporte apenas repassa os valores
efetuados em contrato de manutenção de veículos para os gestores de
cada campus. Quanto ao aprimoramento da planilha, informamos que está
sendo efetuado estudo acerca do custo por motorista, o qual será utilizado
para apenas os veículos que efetuam viagens, sendo assim removidos
daqueles de uso interno.
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 31/07/2017 - A unidade
informou que adotará as providências.

Recomendação Nº 2 Recomenda-se que sejam estabelecidos
critérios para o rateio das despesas relativas aos custos dos
motoristas.

Providências a serem implementadas: Ressaltamos que o controle
inerente aos veículos pertencentes aos campi fora de sede são efetuados
por cada unidade gestora. O setor de transporte apenas repassa os valores
efetuados em contrato de manutenção de veículos para os gestores de
cada campus. Quanto ao aprimoramento da planilha, informamos que está
sendo efetuado estudo acerca do custo por motorista, o qual será utilizado
para apenas os veículos que efetuam viagens, sendo assim removidos
daqueles de uso interno.
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 31/07/2017 - A unidade
informou que adotará as providências para atendimento da recomendação.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 8 - AVALIAÇÃO DOS
VEÍCULOS POR CUSTO DE MANUTENÇÃO
Recomendação Nº 1 Que se faça o devido encaminhamento à
Comissão de Desfazimento da UFSJ, de forma que essa
proceda a alienação dos veículos constantes nas sub-tabelas 1 e
2, classificados como antieconômicos, na forma do Decreto nº
99.658, de 30 de outubro de 1990, e da Instrução Normativa
MPOG nº 003/2009.

Providências a serem implementadas: Considerando que deve ser
efetuada previsão de receita para 2017 a fim de que se proceda com
alienação de veículos, prazo maior se faz necessário para que se
concretize a sugestão. No entanto, já foram encaminhados à PPLAN
relação dos veículos a serem alienados no exercício de 2018.
Posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 31/07/2017 - Tendo
em vista a necessidade da previsão da receita no orçamento da UFSJ e
considerando que o leilão ocorrerá somente no exercício de 2018,
justifica-se a prorrogação do prazo.

Recomendação Nº 2 Que seja verificada a possibilidade de se
utilizar os recursos arrecadados com os leilões dos veículos a
serem alienados na aquisição de 02 (duas) novas vans para a
UFSJ.

Providências a serem implementadas:Considerando o prazo para
alienação de veículos já exposto no item anterior, necessário se faz que
aguarde o procedimento de desfazimento do referido bem para que
possamos adquirir novos
Posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 31/07/2017 - Tendo
em vista a necessidade de previsão da receita no orçamento da UFSJ e
considerando que o leilão ocorrerá somente no exercício de 2018,
justifica-se a prorrogação do prazo.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 9 - SUGESTÕES DE
DIMENSIONAMENTO DAFROTA
Recomendação Nº 1 Que se defina um tempo de utilização
médio de 5 (cinco) anos para os veículos de passeio, visto que
uma frota melhor dimensionada gera menos custos
(manutenção, combustível), além de propiciar ao Setor a
possibilidade de realizar melhor controle pautando pela
economicidade.

Providências a serem implementadas: Tal sugestão já foi discutida em
reunião conjunta com a administração. No entanto estamos em busca de
dados relevantes a serem considerados a fim de que o critério de vida útil
de 5 anos para os veículos de passeio seja devidamente implantado.
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 31/07/2017 - A unidade
informou que está adotando as providências no atendimento da
recomendação.

Recomendação Nº 2 Que se proceda a um estudo de forma a
verificar se a implementação de viagens diárias para Belo
Horizonte/Confins, através de vans, com horários fixos para
ida e volta, atendem a Instituição, com intuito de otimizar e
diminuir o número de viagens da UFSJ e, consequentemente os
valores gastos com manutenção e combustível.

Providências a serem implementadas: Devido ao reduzido número de
pessoal do setor de transporte, fica inviável um prazo menor para sua
concretização. Todavia, está o Setor de Transporte empenhado para
encaminhar o mais breve possível estudo acerca da sua implantação.
Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 31/07/2017 - A unidade
informou que na medida do possível envidará esforços na implantação da
recomendação.
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Recomendação Nº 3 Que o setor realize estudos de forma a
verificar o custo-benefício em manter frota oficial para atender
as demandas institucionais em relação a contratação de
empresa especializada em locação de veículos, com motorista e
demais custos inerentes aos serviços (manutenção,
combustível, seguro, dentre outros), subsidiando a tomada de
decisão da Administração da UFSJ na busca pela
economicidade e eficiência dos recursos gastos com os
serviços de transporte.

Providências a serem implementadas: Necessário se faz um prazo
maior para sua análise, vez que estamos considerando todas as sugestões
da auditoria a fim de reduzir custos com os veíuculos da frota oficial, de
forma a reduzir seu valor por quilômetro rodado. Observa-se que uma
gestão adequada da frota oficial reduzir bastantes os custos em relação a
locação de veículos com motoristas.
Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 31/07/2017 - A unidade
informou que envidará esforços no atendimento da recomendação.

Relatório Nº. 03/2017 -AVALIAÇÃO DAS ROTINAS DOS CAMPI LOCALIZADOS FORADA SEDE - PATRIMÔNIO

Recomendação Informação sobre a implementação das recomendações

Nº DA CONSTATAÇÃO: 1 - AÇÕES INERENTES AO
PATRIMÔNIO
Recomendação Nº 1 Que se proceda ao levantamento de bens
existentes em todas as unidades existentes no respectivo
Campus, de forma que sejam confeccionados os Termos de
Responsabilidade, retratando o responsável pelos bens
existentes na unidade.

Providências a serem implementadas:Atendimento do Relatório
03/2017 da AUDIT Desde a criação dos campi fora de sede, todo material
destinado a estes campus eram alocados em um único centro de custo, sob
a responsabilidade de uma única pessoa. A partir da implantação do
módulo patrimônio do SIPAC a partir de 2017, vem sendo realizado um
trabalho de descentralização da carga patrimonial através da criação de
novos centros de custo. As unidades passaram a representar uma célula
menor do todo, o que facilita a conferência e o controle do patrimônio;
além de delegar responsabilidade para o detentor direto do bem. Em
atendimento às recomendações contidas no Relatório de Auditoria número
03 de 31/05/2017, foram tomadas várias providências com o intuito de
melhorar o controle patrimonial no âmbito da UFSJ. Representantes do
Setor de Patrimônio da Sede realizaram visita em cada campus, fez
reuniões com as chefias de coordenação, departamento, bem como com as
unidades administrativas e estabeleceu uma metodologia de trabalho de
forma que resultou na descentralização e acerto das cargas patrimoniais
nos novos centros de custo criados e a conseqüente assinatura dos termos
de responsabilidade pelas chefias atuais. No mesmo propósito, foi emitida
a Ordem de Serviço nº 49/2017 UFSJ que resolve que cada unidade
deverá realizar o levantamento de sua carga patrimonial, validado
posteriormente, pelo Setor de Patrimônio. Os campi fora de sede já
finalizaram esse levantamento e o Setor de Patrimônio realizou o
processamento dos mesmos, gerando os termos de responsabilidade que
foram assinados e enviados para serem arquivados no Setor de Patrimônio
na sede. Com isso, cada centro de custo ficou responsável pelos bens
constantes em sua carga patrimonial. Informamos que o SEPAT tem feito
um controle efetivo e constante dos empenhos emitidos, das entregas
realizadas, além de um rigoroso monitoramento dos fornecedores em
débito com a UFSJ. Aqueles fornecedores que não cumprem com suas
obrigações junto a esta instituição têm sido cobrados e sancionados. Ao
término deste trabalho, esperamos aumentar a consciência dos servidores
da instituição a respeito da responsabilidade que envolve a guarda e
conservação do bem público, deixando em evidência que as rotinas
operacionais de controle patrimonial devem incorporar os interesses da
administração, levando a uma avaliação mais eficaz e permitindo um
melhor gerenciamento e planejamento do patrimônio institucional, o que
permitirá tornar esta atividade mais dinâmica e adequada às políticas de
gestão e fiscalização dos órgãos competentes. Por ser um grande volume,
os documentos comprobatórios estão disponíveis no Setor de Patrimônio.
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 24/10/2017 - Conforme
informação da Pró-Reitora de Administração, "os campi fora de sede já
finalizaram esse levantamento e o Setor de Patrimônio realizou o
processamento dos mesmos, gerando os termos de responsabilidade que
foram assinados e enviados para serem arquivados no Setor de Patrimônio
na sede. Com isso, cada centro de custo ficou responsável pelos bens
constantes em sua carga patrimonial". Desta forma, entendemos que a
recomendação foi atendida

Nº DA CONSTATAÇÃO: 2 - AUSÊNCIA DE RETORNO
SOBRE ITENS NÃOADQUIRIDOS NAS LICITAÇÕES
Recomendação Nº 1 Que seja acatada a sugestão feita pelos
professores do CCO de forma que seja dado um retorno aos
interessados quando houver itens que não foram adquiridos,
sejam pelo fato de terem sido cancelados por algum motivo ou

Providências a serem implementadas: Informamos que a recomendação
já está sendo atendida com a implantação do SIPAC. Quando o SIPAC é
alimentado com o resultado final da licitação, o sistema emite
automaticamente um aviso para o e-mail do usuário que cadastrou a
requisição de compra, informando se o item solicitado foi adquirido ou
fracassado.
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por estarem desertos em virtude de não apresentação de
propostas.

Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 24/10/2017 - Tendo em
vista a manifestação da Pró-reitora de Administração, através da qual
informa que a recomendação já está sendo atendida com a implantação do
SIPAC, uma vez que o sistema, ao final da licitação, emite
automaticamente um aviso para o e-mail do usuário que cadastrou a
requisição de compra, informando se o item solicitado foi adquirido ou
fracassado, entendemos que a recomendação foi atendida.

Relatório Nº. 04/2017 -AVALIAÇÃO DOS CONTROLES DA PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS RELATIVOS AOS
RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS

Recomendação Informação sobre a implementação das recomendações

Nº DA CONSTATAÇÃO: 1 - AUSÊNCIA DE

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIANOSAUTOS

Recomendação Nº 1. 1 - Recomenda-se que qualquer

negociação e/ou acertos sejam documentados nos autos, assim

como as divergências detectadas pelos fiscais sejam

solucionadas e documentadas.

Providências a serem implementadas: Informamos que as divergências
entre o quantitativo de refeições pagas e as comprovações por meio dos
Relatórios de Repasse, foram acrescidos nos autos, assim como as
soluções realizadas através das notificações à empresa e as devidas
correções, conforme documentação em anexo.
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 21/02/2018 - A unidade
comprovou o atendimento da recomendação.

Recomendação Nº 1.2 Recomenda-se que seja anexado aos

autos do processo de execução financeira,

mensalmente, Relatório de Conformidade expedido pela

fiscalização do contrato, fins de subsidiar o Ordenador de

Despesas na aprovação ou não do pagamento da despesa.

Providências a serem implementadas: Informamos que foi aberto
processo de execução financeira e anexado ao mesmo, Relatório de
Conformidade expedido pela fiscalização , em anexo, de acordo com as
orientações. As demais estão arquivadas juntas em processo comum.
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 20/11/2017 - A unidade
comprovou o atendimento da recomendação.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 2 PAGAMENTOS INDEVIDOS

COM RECURSOS DO PNAES

Recomendação Nº 2.1. 1

Recomenda-se que a PROAE se abstenha de realizar

pagamentos destinados a despesas não contempladas pelo

PNAES ou que as mesmas, quando autorizadas, sejam pagas

com recursos próprios da UFSJ.

Providências a serem implementadas: Conforme respondido
anteriormente, a liberação para os encontros citados na descrição, foi
liberado por entender à época que ser tratava de dum programa onde
estava envolvido diversos alunos de graduação da UFSJ. Todavia, após o
alerta da Auditoria Interna, acordamos entre todos os fiscais titulares e
suplentes a ficarmos atentos a quaisquer solicitações nesse sentido, e
quando autorizadas, orientar a serem pagas com recursos próprios da
UFSJ.
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 20/11/2017 - A unidade
comprovou o atendimento da recomendação.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 3 - AUSÊNCIA DE

ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE

INTERNO DAS REFEIÇÕES

Recomendação Nº 3. 1 Sugere-se que a PROAE proceda às

alterações de forma mais célere de forma que os Relatórios de

Repasse retratem de forma precisa e fidedigna os valores das

refeições de forma que coincidam com os valores constantes

nas respectivas notas fiscais.

Providências a serem implementadas: Após entendimento com a Pplan,
em reunião dia 27 de outubro, ficou acordado que os aditivos majorando
os valores das refeições serão encaminhados, também, via e-mail aos
ficais de contrato para conhecimento do teor do termo, evitando assim
possíveis erros e possibilitando as devidas alterações no Sistema de
Controle Interno dos Rus, em tempo hábil.
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 20/11/2017 - A unidade
comprovou o atendimento da recomendação.

Recomendação Nº 3. 2 Recomenda-se que os fiscais dos

contratos inerentes aos RU’s entrem em contato com o NTInf

de forma a conhecer e passar a adotar as funcionalidades do

Sistema.

Providências a serem implementadas:Informamos que encaminhamos
e-mail para todos os Fiscais de Contrato dos RUs comunicando a
necessidade de entrarem contato com o Ntinf, para as orientações e
devidos procedimentos, antes das assinaturas dos aditivos majorando os
valores da refeições de modo a evitosar tais situações, conforme
documentação em anexo
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 20/11/2017 - A unidade
comprovou o atendimento da recomendação.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 4 AUSÊNCIA DE ROLETAS

PARACONTROLE DEACESSO NO CDB

Recomendação Nº 4. 1 Recomenda-se que seja providenciada

a instalação das roletas, fins de melhorar o controle de acesso

dos usuários nas dependências do RU no CDB.

Providências a serem implementadas: Conforme explicado nos itens
anteriores, esta em estudo para abertura de processo licitatório a
implantação de carteirinha de proximidade, assim como da instalação de
roletas em todos os campi, atendendo assim a recomendação 411.
Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 20/11/2017 - A unidade
comprovou que está envidando esforços no atendimento da
recomendação, porém a implantação do sistema demandará um maior
tempo.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 5 - MELHORIA DE

CONTROLE DOSACESSOSAOS RU’S

Recomendação Nº 5. 1 Recomenda-se que seja apresentada

alternativa, com a respectiva previsão de implantação, que

contemple a melhoria dos controles, a exemplo do controle

Providências a serem implementadas: Informamos que estamos
enviando à Reitoria para abertura de processo licitatório para a
implantação de cartão de proximidade MIFARE/RFID, conforme da
PROAE/NTinf, com previsão de implantação até o segundo semestre de
2018, nos RUs de todos os campi.
Posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 20/11/2017 - PRAZO
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biométrico, cartão de proximidade MIFARE/RFID (proposta

da própria PROAE, porém sem a previsão de implantação) ou

módulo de RU’s constante no SIPAC.

ANTERIOR: 06/11/2017 - A unidade informou que está adotando as
providências, porém a implantação do sistema demandará um tempo
maior para conclusão, cujo prazo para atendimento da recomendação foi
estipulado até 15/10/2018.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 6 - AUSÊNCIA DE GRUS

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DO

RESTAURANTE DO CTAN

Recomendação Nº 6. 1. 1 Recomenda-se que sejam retidos, na

próxima fatura e demonstrado nos autos, os valores inerentes à

utilização do espaço físico desde o início do contrato até maio

de 2017, cujo montante é da ordem de R$ 28.346,69 (vinte e

oito mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove

centavos), conforme tabela apresentada no Relatório.

Providências a serem implementadas: Acatamos as recomendações da
Auditoria Interna e encaminhamos, em anexo, planilhas atualizadas com
as devidas correções.
Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 27/11/2017 - A Unidade
comprovou que serão tomadas as providências devidas. Entretanto, face
ao parcelamento do valor, a AUDIT fará o acompanhamento dos
respectivos pagamentos.

Recomendação Nº 6. 1. 2 Recomenda-se que a empresa seja

notificada em relação ao disposto no item 6.1.1, fins de

garantir o contraditório e a ampla defesa.

Providências a serem implementadas: Acatamos as recomendações da

Auditoria e informamos que a notificação foi encaminha a Empresa

Frango Mais.

Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 27/11/2017 - A Unidade

comprovou que serão tomadas as providências devidas ao se

comprometer em enviar a notificação para a empresa.

Recomendação Nº 6. 1 .3 Recomenda-se que tais

procedimentos sejam terminantemente evitados, devendo o

fiscal de contrato abster-se de proceder a esses tipos de

negociações. Lembramos que se trata de uma receita oriunda

da exploração econômica do patrimônio do poder público,

devendo a mesma, de acordo com o princípio da unicidade de

tesouraria, ser contabilizada como “Receitas Próprias” da

UFSJ, em atendimento ao disposto nos arts. 56 e 57 da Lei nº

4.320/64 e no art. 2º do Decreto nº 93.872/86, que estabelecem

a obrigatoriedade de recolhimento à Conta Única do Tesouro

Nacional de todas as receitas da União.

Providências a serem implementadas: Acatamos as recomendações da

Auditoria Interna e informamos que será criado um Manual de

Orientações para os fiscais de Contrato dos RUs. Data prevista para

distribuição e orientação dos Fiscais primeiro semestre de 2018.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 27/11/2017 - A Unidade

comprovou que serão tomadas as providências devidas, no exercício de

2018, cujo acompanhamento será feito pela AUDIT.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 7 - AUSÊNCIA DE GRUS

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DO

RESTAURANTE DO CDB

Recomendação Nº 711 Recomenda-se que sejam retidos, na

próxima fatura e demonstrado nos autos, os valores inerentes à

utilização do espaço físico desde o início do contrato até maio

de 2017, cujo montante é da ordem de R$ 1.850,00 (hum mil,

oitocentos e cinquenta reais), conforme tabela apresentada no

Relatório. OBS: valores apurados até o mês 05/2017, devendo,

quando for enviada a notificação à cessionária, ser acrescidos

da devida correção monetária e computados os demais meses.

Providências a serem implementadas: Acatamos as orientação da

Auditoria. Encaminhamos, anexo, planilha de débitos devidamente

corrigidos.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 21/02/2018 - A unidade
comprovou que serão tomadas as providências devidas, no entanto, a
AUDIT realizará o acompanhamento durante o exercício de 2018.

Recomendação Nº 712 Recomenda-se que a empresa seja

notificada em relação ao disposto no item 7.1.1, fins de

garantir o contraditório e a ampla defesa.

Providências a serem implementadas:Informamos que a empresa foi

notifica e o pagamento realizado de acordo com SISGRU.

Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 27/11/2017 - A Unidade

comprovou que serão tomadas as providências devidas, visto que se

comprometeu a notificar a empresa.

Recomendação Nº 713 Recomenda-se que tais procedimentos

sejam terminantemente evitados, devendo o fiscal de contrato

abster-se de proceder a esses tipos de negociações. Lembramos

que se trata de uma receita oriunda da exploração econômica

do patrimônio do poder público, devendo a mesma, de acordo

com o princípio da unicidade de tesouraria, ser contabilizada

como “Receitas Próprias” da UFSJ, em atendimento ao

disposto nos arts. 56 e 57 da Lei nº 4.320/64 e no art. 2º do

Decreto nº 93.872/86, que estabelecem a obrigatoriedade de

Providências a serem implementadas: Acatamos as recomendações da

Auditoria Interna e informamos que será criado um Manual de

Orientações para os fiscais de Contrato dos RUs.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 27/11/2017 - A Unidade

comprovou que serão tomadas as providências devidas no exercício de

2018, cujo acompanhamento será feito pela AUDIT
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recolhimento à Conta Única do Tesouro Nacional de todas as

receitas da União.

Relatório Nº. 05/2017 - AVALIAÇÃO DOS CONTROLES DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS DOS CAMPI

LOCALIZADOS NOS CAMPI FORADA SEDE

Recomendação Informação sobre a implementação das recomendações

Nº DA CONSTATAÇÃO: 1 - DIVERGÊNCIA NO

VALOR DA REFEIÇÃO CONSTANTE DA MINUTA DO

2° TERMOADITIVO

Recomendação Nº 1. 1. 1 Recomenda-se que o Setor de
Contratos e Convênios - SECOC/PPLAN formalize minuta de
termo de aditivo, promovendo a correção do valor unitário da
refeição constante do 2° TA Contrato n° 217/2015, conforme
solicitado pela PROAE no M.E. n° 74/2016, no valor de R$
8,58 (oito reais e cinquenta e oito centavos), com base no
reajuste do Índice de Preços ao Consumidor (IPCA).

Providências a serem implementadas: A recomendação será

prontamente atendida e informada à AUDIT/UFSJ.

Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 22/11/2017 - A unidade

comprovou o atendimento da recomendação.

Recomendação Nº 1. 1. 2 Recomenda-se que o SECOC

observe atentamente os valores e cálculos apresentados por

ocasião da majoração dos preços e diligencie junto às unidades

em caso de divergências nos cálculos.

Providências a serem implementadas: A recomendação está sendo

atendida com a implementação de novas atribuições e atividades ao

SECOC como, por exemplo, o ateste da minuta de contrato por parte do

fiscal, desenvolvimento de formulários para levantamento de informações

para aditivos contratuais e apoio a fiscalização dos contratos.

Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 22/11/2017 - A unidade

comprovou o atendimento da recomendação.

Recomendação Nº 1. 1. 3 Recomenda-se que PROAE
proceda a notificação da empresa para devolução dos valores
pagos a maior e a devida correção monetária, assim como
comprove o ressarcimento por meio de Guia de Recolhimento
da União (GRU), conforme os dados do Relatório. OBS:
valores apurados até o mês 07/2017, devendo, quando for
enviada a notificação à cessionária, ser computados os demais
meses.

Providências a serem implementadas: Recomendação acatada. Empresa
notificada de acordo com a descrição e os valor total foi dividido em três
parcelas a serem descontadas na NF referentes aos mês de outubro,
novembro e dezembro de 2017.
Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 22/11/2017 - A unidade
apresentou a notificação à empresa com os valores corrigidos. No entanto,
analisaremos o cumprimento da recomendação após a devolução dos
valores.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 2 - SOLICITAÇÃO DE

RENOVAÇÃO CONTRATUAL E MAJORAÇÃO DOS

PREÇOS EM DATA PRÓXIMA AO VENCIMENTO DA

VIGÊNCIA

Recomendação Nº 2. 1. 1 Recomenda-se que a fiscalização
do contrato realize as solicitações para renovação contratual
e/ou de majoração dos preços com antecedência, observando o
prazo final de vigência contratual e o prazo necessário para
tramitação nas diversas unidades da UFSJ.

Providências a serem implementadas: Oficio de número 20/2017-
CACSL de 05/10/2017, enviado para a empresa Terraço Comercio de
Alimentos Ltda-ME referente ao interesse da renovação do contrato para
que seja dado andamento aos demais trâmites da renovação contratual.
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 22/11/2017 - A unidade
comprovou o atendimento da recomendação.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 3 - AUSÊNCIA DE

COMPROVAÇÃO DA VANTAJOSIDADE DOS PREÇOS

PRATICADOS

Recomendação Nº 3. 1. 1 Recomenda-se que a fiscalização do
contrato observe atentamente os procedimentos necessários
para a prorrogação e/ou majoração dos preços praticados de
acordo com as cláusulas estabelecidas no contrato
e recomendado pela PROJU, sob pena de responsabilização.

Providências a serem implementadas: Estamos realizando os
procedimentos necessários para a renovação contratual, estamos
aguardando retorno de pesquisa de mercado para majoração de preços na
região para embasarmos a vantajosidade da UFSJ renovar com a referiada
empresa.
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 22/11/2017 - A unidade
comprovou o atendimento da recomendação.

Recomendação Nº 3.1.2 Que o fiscal providencie previamente

os documentos de comprovação (orçamentos, pesquisas de

mercado e esclarecimentos) juntamente com a solicitação de

renovação contratual.

Providências a serem implementadas: A solicitação de orçamento já foi
realizada, aguardamos apenas o retorno por parte dos fornecedores para
darmos andamento ao processo de renovação.
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 22/11/2017 - A unidade
comprovou o atendimento da recomendação.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 4- DESATUALIZAÇÃO DO

SITE DA UFSJ EM RELAÇÃO AOS CARDÁPIOS

OFERTADOS E RESPONSÁVELTÉCNICO (PROAE)

Recomendação Nº 4.1.1 Recomenda-se que a PROAE
mantenha o site da UFSJ sempre atualizado de forma que as
informações lá constantes sejam as mais fidedignas possíveis.

Providências a serem implementadas: Acatamos as recomendações.
Tomamos as devida providencias, a fim acertar e agilizar tal situação.
Uma servidora ficará responsável por estas atribuições.
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 22/11/2017 - A unidade
comprovou o atendimento da recomendação.
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Nº DA CONSTATAÇÃO: 5 - NECESSIDADE DE

VISITAS CONSTANTES DA NUTRICIONISTA DA

UFSJ AOS RU’S (PROGP)

Recomendação Nº 5.1.1 Recomenda-se que a nutricionista da
UFSJ faça visitas frequentes, se possíveis mensais, a todos os
Restaurantes Universitários, fins de avaliar se a alimentação
servida aos comensais está em consonância com o solicitado
no Edital e com as exigências legais, registrando e relatando
quaisquer irregularidades técnicas existentes.

Providências a serem implementadas: Em resposta à notificação do
Relatório de Auditoria de Acompanhamento nº 5/2017, emitido em 03 de
outubro de 2017 à esta Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de
Pessoas, faz-se importante, primeiramente, recordar que a Universidade
Federal de São João del-Rei nos últimos 10 anos passou por um forte
processo de expansão, fazendo-se presente em quatro municípios
distintos, em distintas regiões do Estado de Minas Gerais, com seus
cursos distribuídos em seis unidades educacionais. Ressaltamos que o
número de servidores para garantir o adequado funcionamento
administrativo da universidade não acompanhou adequadamente tal
processo de expansão. No que tange à situação específica, a UFSJ possui
somente uma profissional ocupante do cargo de Nutricionista, um
restaurante universitário e quatro cantinas universitárias que fornecem
alimentação subsidiada aos nossos discentes de graduação. Há ainda a
previsão de construção de restaurante universitário no Campus Santo
Antônio. É inexequível a um nutricionista supervisionar, fiscalizar e ser
responsável por cinco restaurantes/cantinas, dispostos em quatro
municípios diferentes, tendo em vista que a produção nestes ambientes é
diária e, em algumas unidades, realizado duas vezes por dia. Ademais, as
atividades relativas e desempenhadas de acordo com a sua atual lotação,
bem como considerando o número insuficiente de nutricionistas, a
servidora colocou-se à disposição, formalmente, para fazer vistorias
eventuais ou quando solicitada aos restaurantes/cantinas atendidos pela
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, fornecendo o apoio técnico para
subsidiar a atuação dos fiscais de contrato. Neste ano, realizou visitas em
todos os cinco restaurantes/cantinas, concluindo-as com relatórios sobre
as condições técnicas observadas. Tais relatórios foram encaminhados via
memorando eletrônico à Pró-Reitora de Assuntos Estudantis, responsável
pelas estruturas, para providências e encaminhamento aos fiscais.
Ressaltamos que, em acordo com o Termo de Posse nº 002/2013, a
servidora Camila Negreiros Gobira deve exercer as suas atribuições na
sede em São João del Rei, a menos que passe por processo de remoção ou
redistribuição. Atualmente, a servidora supracitada está lotada no Setor de
Apoio ao Servidor, Campus Santo Antônio, onde exerce sua função a fim
de garantir o cumprimento da Portaria Normativa nº 7, de 26 de outubro
de 2016 da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no
Serviço Público do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão, a qual institui as diretrizes da promoção da alimentação adequada
e saudável nos ambientes de trabalho, a serem adotadas como referência
nas ações de promoção da saúde e qualidade de vida no trabalho. Também
fez parte das atividades da servidora, a elaboração do Termo de
Referência para a contratação das empresas prestadoras de serviços nos
restaurantes; a adequação deste termo de acordo com as necessidades e o
encaminhamento à Pró-Reitora de Assuntos Estudantis; elaboração do
termo de referência para a contratação de empresas prestadoras de
serviços nos trailers móveis da universidade e cantinas, encaminhando o
documento para a Divisão de Prefeitura de Campus; colocou-se à
disposição para acompanhar a adequação do funcionamento das cantinas
da universidade, quando solicitado pela Divisão de Prefeitura de Campus.
Os contratos firmados entre a Universidade e as empresas prestadoras de
serviços nos restaurantes/cantinas garantem a presença de nutricionistas,
contratados pelas empresas, para acompanhar e orientar o funcionamento
dos restaurantes/cantinas, garantindo, em consequência, o seu
funcionamento em acordo com as exigências sanitárias. É inegável a
necessidade de uma correta fiscalização do cumprimento contratual e da
garantia de qualidade sanitária das refeições fornecidas, porém a
Universidade Federal de São João del-Rei não possui em seu quadro
número suficiente de profissionais especialistas que garantam essa
fiscalização, não cabendo a uma única nutricionista, que está lotada no
Campus Santo Antônio, na cidade de São João del-Rei, a responsabilidade
em avaliar se a alimentação servida aos comensais está em consonância
com o solicitado no edital e com as exigências legais dos
restaurantes/cantinas de todos os campi. Além disso, é importante frisar
que as ações de fiscalização e visitas técnicas da nutricionista devem ser
respaldadas e atendidas em suas recomendações pela Pró-Reitoria de
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Assuntos Estudantis, responsável por estes estabelecimentos, e os
respectivos fiscais dos contratos, em relação às providências necessárias
para a resolução de problemas identificados e pontuados em relatório por
ela elaborado, o que, observamos, nem sempre acontece, fragilizando o
resultado do trabalho desenvolvido pela nutricionista e, em última
instância, a qualidade do serviço de alimentação prestado à comunidade
acadêmica. Entendemos que alguns itens presentes nos editais, são de
análise técnica específica do profissional habilitado e que, devido a
inexistência de cargos insuficientes de Nutricionista na UFSJ, a servidora
propõe ministrar um curso de capacitação aos fiscais dos contratos,
confeccionar um manual de fiscalização e se coloca à disposição para
visitas técnicas eventuais in loco. É válido considerar, que essas ações não
diminuem a necessidade de contratação de outros profissionais
nutricionistas a fim de garantir que ocorram atendimentos em todos os
campi da instituição. Por fim, informo que o atraso em responder a
presente notificação deu-se pelo desconhecimento de que as notificações
da Auditoria se davam por meio da Aba Outros, do Portal Administrativo,
e não ter recebido qualquer notificação desta. Em momentos anteriores a
Auditoria realizava suas notificações por intermédio de memorandos
eletrônicos que, imediatamente, são notificados por e-mail a esta
servidora. Esperamos com tal expediente dirimir as dúvidas levantadas e
nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos
Posicionamento da AUDIT: REITERADA em 24/11/2017 - Em que
pese a manifestação da PROGP, a AUDIT entende que, em cumprimento
às disposições editalícias relativa aos Restaurantes Universitários,
compete a um nutricionista do quadro efetivo da UFSJ realizar as devidas
fiscalizações, tendo para tal livre acesso às dependências dos RU's. Sendo
assim, reiteramos a presente recomendação para que haja um
planejamento por parte da PROGP de forma que tais fiscalizações sejam
realizadas periodicamente pelo profissional especializado, cujas
competências são inerentes ao cargo, fins de cumprir o disposto no Edital.
Cabe ressaltar que os trabalhos realizados pela AUDIT em relação aos
Restaurantes Universitários basearam-se na análise dos editais, visitas in
loco, entrevistas com os fiscais e responsáveis pelos RU's, com o objetivo
de avaliar as rotinas administrativas fornecendo subsídios para a
administração da UFSJ, em consonância com o Plano Anual de
Atividades de Auditoria Interna, aprovado pelo Conselho Diretor da UFSJ
e pela Controladoria Geral da União - CGU.

Providencias a serem implementadas (Nova manifestação): A unidade
se manifestou por meio do Memorando Eletrônico n° 17/2018-PROGP, de
27/01/2018, informando que:“Tendo em vista os esclarecimentos
encaminhados anteriormente, e conforme acertado com a servidora e com
a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis de então, a servidora está à
disposição periodicamente para, no âmbito de suas competências:1)
realizar visitas técnicas periódicas às instalações dos Restaurantes
Universitários da UFSJ, desde que devidamente acompanhada pelo fiscal
ou gestor do contrato e que seja solicitado, antecipadamente, pela
PROAE; 2) orientar e esclarecer os fiscais de contrato em relação a todo
parecer técnico emitido; 3) elaborar cartilha para orientar os fiscais de
contratos de serviços de alimentação prestados por empresas terceirizadas
no âmbito da UFSJ.
Ressaltamos que todas as solicitações realizadas pela PROAE foram
atendidas ao longo do ano de 2017. Ressaltamos, também, que as ações
elencadas acima serão realizadas por demanda apresentada pela PROAE,
tendo em vista que a PROGP não é responsável pela gestão dos
restaurantes e cantinas da UFSJ. Lembramos ainda que é obrigação da
administração pública fiscalizar os contratos firmados por ela, mas é
facultativo ao servidor público aceitar ou não a sua designação formal
para o encargo de fiscal”.

Observação: A resposta foi realizada via memorando, pois segundo
justificativa da PROGP não foi possível identificar a forma correta de
fazer a complementação da resposta no Portal Administrativo do SIPAC.

Novo posicionamento da AUDIT: A manifestação da unidade
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encaminhada por meio do M.E n° 17/2018-PROGP, de 27/01/2018,
atendeu ao objetivo da recomendação da AUDIT. Cabendo ressaltar que
as fiscalizações no RU realizadas pela nutricionista da UFSJ devem ser
acordadas entre a PROAE e PROGP, de modo que sejam efetivas e
possam verificar os aspectos técnicos dos serviços prestados pelas
empresas contratadas.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 6 - INGERÊNCIA DA

PROAE NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DO CSL

(PROAE)

Recomendação Nº 6.1. 1 Recomenda-se que a PROAE apenas
dê o suporte necessário à execução contratual, não interferindo
em sua gestão, de forma que os fiscais designados tenha
autonomia para atuar na fiscalização e resolver quaisquer
problemas, quando surgirem.

Providências a serem implementadas: Recomendação acatada. Segue,

em anexo, alguns e-mails e comunicados enviados aos fiscais e aos

gerentes dos RUs de forma orientá-los a procurarem aos Fiscais

responsáveis pelos contatos dos RUs.

Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 22/11/2017 - A unidade

comprovou o atendimento da recomendação.

Nº DACONSTATAÇÃO: 7- SUCO OFERTADO

Recomendação Nº 7.1.1 Recomenda-se que, ao fazer as visitas
a todos os RU’s, a nutricionista certifique se de fato o suco que
está sendo ofertado atende às condições editalícias em relação
ao acima disposto.

Providências a serem implementadas: Informamos que a Proae não tem

seus quadro de pessoal nutricionista. Quando há necessidade é preciso

recorrer à PROGP para a liberação da Nutricionista alocada naquela Pró

Reitoria. Nem sempre à nossa disposição

Posicionamento da AUDIT: REITERADA em 22/11/2017 - PRAZO

ANTERIOR: 06/11/2017 - A unidade deverá contactar a PROGP de forma

a atender a referida recomendação, anexando a comprovação da

notificação à PROGP.

Providências a serem implementadas (Nova manifestação):
Informamos que acatamos as recomendações da Auditoria e notificamos a
Pró Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas.
Novo Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 16/02/2018 - A
unidade informou as providências que serão adotadas. No entanto, o
cumprimento da recomendação será acompanhada pela AUDIT no
decorrer do exercício.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 8 - NECESSIDADE DE

MANTER ARQUIVO INERENTE A DOCUMENTAÇÃO

DAFISCALIZAÇÃO

Recomendação Nº 8.1.1 Recomenda-se que os fiscais de
contratos providenciem a abertura de processos próprios para
arquivar os Relatórios de Repasse, bem como toda a
documentação oriunda da fiscalização, autuando e numerando
as peças em ordem cronológica, de forma a subsidiar a
fiscalização contratual.

Providências a serem implementadas:
- Atendendo a recomendação dessa auditoria, foi aberto o processo de
numero 23122.017318/2017-03 onde toda a documentação referente a
fiscalização do contrato 05/2015 está sendo anexada. (CACSL)
- Após a visita da Auditoria Interna ao Campus Centro-Oeste Dona Lindu
em agosto/2017 seguimos a orientação e abrimos em 21/08/2017 o
processo 23122.017509/2017-67 para arquivar as cópias das notas fiscais,
os relatórios de repasses, bem como toda a documentação oriunda da
fiscalização. (CCO)
-Foi aberto o processo nº 23122.016200/2017-50, onde a documentação
da fiscalização passou a ser arquivada. (SEMAS)
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 22/11/2017 - As unidades
comprovaram o atendimento da recomendação.

Recomendação Nº 8.1.2 Recomenda-se que a Pró-Reitoria de

Administração (PROAD) solicite que os fiscais dos contratos

dos Restaurantes Universitários enviem, juntamente com a

Nota Fiscal para pagamento e documentos exigidos pela

DIFIN, Relatórios de Conformidade, informando o número de

refeições que serão pagas, conferências efetuadas e demais

informações relevantes, de forma a subsidiar o Ordenador de

Despesas.

Providências a serem implementadas: Em atendimento à

recomendação 8.1.2 referente ao Relatório de Auditoria nº 05/2017,

informamos que foi encaminhado à Pró-reitoria de Assuntos Estudantis -

PROAE o memorando eletrônico nº 89/2017 que segue em anexo.

Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 22/11/2017 - A unidade

comprovou o atendimento da recomendação.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 9- AUSÊNCIA DE

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIANOSAUTOS

Recomendação Nº 9.1.1 Recomenda-se que qualquer
negociação e/ou acertos sejam documentados nos autos, assim
como as divergências detectadas pelos fiscais sejam
solucionadas e documentadas.

Providências a serem implementadas:

-Recomendação está sendo atendida em seu inteiro teor. A diferença entre
valores do relatório e a nota fiscal, se dá pela não atualização dos valores
reais pagos a empresa, essa atualização a partir do mês de novembro/2017
recebi autorização e liberação de acesso pela PROAE para realizar a
atualização de valores (CACSL)
- A fiscalização do contrato 006/2015 tem o cuidado de documentar nos
autos toda negociação e/ou acertos com a empresa Terraço Comércio de
Alimentos Ltda - ME. As divergências detectadas pelos fiscais são
notificadas à empresa, solicitando providências, e até o momento não
tivemos problemas de descumprimento por parte da empresa. (CCO)
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- Fui nomeado fiscal do Contrato 215/2017, em março de 2017 e, tão logo
percebi divergências procurei o NTINF para fazer a correção no Sistema.
(SEMAS)
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 16/02/2018 - A unidade
informou que as providências serão adotadas, atendendo a recomendação.

Recomendação Nº 9.1.2 Recomenda-se que se proceda à
devolução, via GRU, das diferenças constatadas entre o
quantitativo de refeições pagas e comprovadas relativas ao
Contrato n° 106/2015 - CCO.

Providências a serem implementadas: A fim de sanar as divergências

verificadas nos autos, a fiscalização do contrato 006/2015 encaminhou o

OFICIO Nº 110/2017/UFSJ/CCO/DIRETORIA para notificar a empresa

das diferenças constatadas entre o quantitativo de refeições pagas e

comprovadas nos anos de 2015 e 2016. Em anexo, as guias pagas pela

empresa.

Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 22/11/2017 - A unidade

comprovou o atendimento da recomendação.

Recomendação Nº 9.1.3 Recomenda-se que seja anexado aos
autos do processo de execução financeira,
mensalmente, Relatório de Conformidade expedido pela
fiscalização do contrato, fins de subsidiar o Ordenador de
Despesas na aprovação ou não do pagamento da despesa.

Providências a serem implementadas:

- O Relatório de Conformidade será encaminhado mensalmente junto com
a nota fiscal e demais documentos conforme recomendado a partir do
corrente mês (CACSL)
- Será anexado aos autos do processo de execução financeira,
mensalmente, Relatório de Conformidade expedido pela fiscalização do
contrato, a fins de subsidiar o Ordenador de Despesas na aprovação ou
não do pagamento da despesa. (CCO)
- Mensalmente é emitido um relatório de fiscalização, constando todas as
providência tomadas pela fiscalização. Tal relatório é enviado à Divisão
de Assistência Estudantil, para acompanhamento. Até março/17, havia
vários relatórios de repasse com divergência de quantitativo, porém, a
partir da verificação do problema no sistema, foi feita a correção.
(SEMAS)
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 22/11/2017 - As unidades
comprovaram o atendimento da recomendação.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 10 - SISTEMA DE CONTROLE

INTERNO DAS REFEIÇÕES (NTINF)

Recomendação Nº 10.1.1 Sugere-se aos fiscais dos contratos
dos RUs proceder às alterações de forma mais célere de forma
que os Relatórios de Repasse retratem de forma precisa e
fidedigna os valores das refeições de forma que coincidam com
os valores constantes nas respectivas notas fiscais.

Providências a serem implementadas:

-Recebi na data de 29/11/2017 , da Divisão de Assistência e Ações
Afirmativas o seguinte e-mail. Em atendimento ao processo nº
23122.024436/2017-60, referente ao pagamento da Nota Fiscal 33, no
valor de R$ 31.186,60 (trinta e hum mil, cento e oitenta e seis reais e
sessenta centavos) solicitamos a V.Sa., que atualize os valores das
refeições no Sistema Interno do RUs e refaça o relatório de repasse,
referente ao mês de outubro de 2017. Informamos que a PROAE vinha
realizando essa operação, no Campus Sete Lagoas, uma vez que estava
em implantação o sistema e havia dificuldade de atualização, via acesso
remoto. Regularizado o sistema, cabe ao fiscal de contrato essa atribuição.
Encaminhamos, em 06 de novembro de 2017, um e-mail solicitando
entrar em contato com o Ntinf para regularizar tal situação. Em 20 de
novembro fizemos uma Ordem de Serviço pedindo autorização de acesso
de gestor no sistema de gestão de ticket dos RUs para todos os fiscais de
contrato junto ao Setor de Suporte do Ntinf. Sendo assim, comunicamos a
V.Sa. que o servidor Adriano Cezar (Ntinf), ramal (32) 3379-2338 está a
sua disposição para seu cadastro e para todas as orientações operacionais
do sistema. Diante do exposto, a partir do mês de novembro/2017 as
atualizações serão realizadas no sistema no que se refere a atualização de
valores das refeições, por mim -fiscal do referido contrato. (CACSL)
-As atualizações no Sistema de Tickets utilizado no RU estão sendo
verificadas mensalmente no ato de conferência da Nota Fiscal. E quando
ocorrer a majoração do valor das refeições o Sistema será atualizado para
que os relatórios estejam com os valores reais. Já solicitamos ao NTIINf
da Sede, por meio de ordem de serviço que oriente o NTIINF do CCO
sobre a forma de realizar a atualização do sistema. Os fiscais dos
contratos já conhecem as funcionalidades do sistema, tendo o sistema
instalado em seus computadores. Em relação ao funcionamento do
sistema nas férias e recesso escolar, caso seja necessário solicitaremos à
PROAE autorização para o funcionamento do Sistema. (CCO)
-Tão logo foi verificado o problema com os valores cadastrados
incorretamente no Sistema, solicitei a alteração junto ao NTINF(SEMAS)
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 15/01/2018 - As unidades
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informaram as providências adotadas, atendendo à recomendação.

Recomendação Nº 10.1.2 Recomenda-se que os servidores
lotados no NTInf nos campi fora de sede e os fiscais dos
contratos inerentes aos RU’s sejam treinados de forma que os
mesmos tenham autonomia para atualizar o sistema e passem a
utilizar todas as funcionalidades disponíveis.

Providências a serem implementadas: Recomendação acatada. Iremos

providenciar treinamento in loco, dos fiscais no inicio de 2018.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 22/11/2017 -A unidade

informou as providências que serão realizadas. Dessa forma,

acompanharemos o cumprimento da recomendação no inicio de 2018.

Recomendação Nº 10.1.3 Recomenda-se que o Sistema de
Controle Interno da UFSJ seja disponibilizado nos períodos de
férias e recessos acadêmicos, sempre que solicitado pelos
fiscais de contratos, visto que há alunos que continuam na
Instituição, fazendo jus às refeições, conforme dispõe o Art. 9º
da Resolução CONSU 033/2014 a seguir transcrito: “O
pagamento do Auxílio de Promoção Socioacadêmica será
efetuado por meio de depósito mensal em conta corrente
pessoal do discente, aberta em banco credenciado pela UFSJ, e
incluirá os períodos de férias e recessos acadêmicos”.

Providências a serem implementadas: Recomendação acatada.

Providencias serão tomadas nesse sentido a partir do próximo período de

ferias letivas.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 22/11/2017 - A unidade

informou as providências que serão adotadas. Dessa forma,

acompanharemos o cumprimento dessa recomendação no exercício de

2018.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 11 - AUSÊNCIA DE ROLETAS

PARA CONTROLE DE ACESSO NOS RESTAURANTES

UNIVERSITÁRIOS (REFEITÓRIOS)

Recomendação Nº 11.1.1 Recomenda-se que seja
providenciada a instalação das roletas, fins de melhorar o
controle de acesso dos usuários nas dependências dos
Restaurantes.

Providências a serem implementadas: Recomendação acatada. Estamos

encaminhado a Reitoria para abertura de processo licitatório a

implantação carteirinha de proximidade de instalação de roletas em todos

os Rus. Conforme estudo Proae/Ntinf em anexo.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 22/11/2017 - A unidade

informou as providências que serão adotadas. Dessa forma,

acompanharemos o cumprimento da recomendação em 2018.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 12 - MELHORIA DE

CONTROLE DEACESSOSAOS RU’S

Recomendação Nº 12.1.1 Recomenda-se que seja apresentada
alternativa, com a respectiva previsão de implantação, que
contemple a melhoria dos controles, a exemplo do controle
biométrico, cartão de proximidade MIFARE/RFID (proposta
da própria PROAE, porém sem a previsão de implantação) ou
módulo de RU’s constante no SIPAC.

Providências a serem implementadas: Recomendação acatada. Estamos

encaminhando a Reitoria solicitação de processo licitatório para a

implantação de cartão de proximidade MIFARE/RFID, conforme

proposta da PROAE/Ntinf, com previsão de implantação para o segundo

semestre de 2018.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 22/11/2017 - A unidade

informou as providências que serão adotadas. Dessa forma,

acompanharemos o cumprimento da recomendação em 2018.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 13 - AUSÊNCIA DE GRUS

COMPROVANDO O PAGAMENTO PELA

UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO

RESTAURANTE DO CCO

Recomendação Nº 13.1.1 Embora tenha sido prestados os
esclarecimentos devidos e as comprovações enviadas,
recomenda-se que tal procedimento seja terminantemente
evitado, devendo o fiscal de contrato abster-se de proceder a
esses tipos de negociações, além de tomar as providências
devidas de forma a restituir aos cofres públicos, via GRU, os
valores inerentes à utilização do espaço físico no período de
março a agosto de 2017. Lembramos que se trata de uma
receita oriunda da exploração econômica do patrimônio do
poder público, devendo a mesma, de acordo com o princípio da
unicidade de tesouraria, ser contabilizada na UFSJ, em
atendimento ao disposto nos arts. 56 e 57 da Lei nº 4.320/64 e
no art. 2º do Decreto nº 93.872/86, que estabelecem a
obrigatoriedade de recolhimento à Conta Única do Tesouro
Nacional de todas as receitas da União.

Providências a serem implementadas: Conforme justificado em

relatório anterior, a autorização para os terceirizados almoçarem no

Restaurante Universitário foi acordada entre a Reitoria, Direção do

Campus Centro-Oeste Dona Lindu e Empresa Terraço Comércio de

Alimentos Ltda - ME. Tal procedimento será terminantemente evitado,

esta foi uma situação isolada, onde a grande dificuldade por parte dos

funcionários terceirizados mobilizaram todo o Campus CCO em prol de

ajudá-los com cestas básicas, medicação, etc. Dessa forma, a

complexidade da falta de salário e auxílio alimentação levou a instituição

a auxíliá-los com a refeição no Restaurante Universitário. Lembramos que

não foi usado o recurso do PNAES.

Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 28/11/2017 - A unidade

informou que acatará a recomendação da AUDIT, assim como apresentou

sua justificativa para o fato.

Recomendação Nº 13.1.2 Que sejam anexados aos autos os
comprovantes relativos ressarcimento pela utilização do espaço
físico no período de março a agosto de 2017, cujo montante é
da ordem de R$ 3.143,40.

Providências a serem implementadas: Encaminhamos os comprovantes
de pagamento das GRUs referentes aos aluguéis dos meses de março,
abril, maio, junho, julho e agosto/2017 para concluir o relatório referente
ao RU-CCO.
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 15/01/2018 - A unidade
comprovou por meio de Guias de Recolhimento da União - GRUs que foi
feito o ressarcimento dos valores da utilização do espaço físico dos meses
de março a agosto de 2017.
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Nº DA CONSTATAÇÃO: 14 - AUSÊNCIA DE GRUS

COMPROVANDO O PAGAMENTO PELA

UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO

RESTAURANTE DO CAP

Recomendação Nº 14.1.1 Recomenda-se que sejam retidos, na
próxima fatura e demonstrado nos autos, os valores inerentes à
utilização do espaço físico desde o início do contrato até março
de 2017, cujo montante é da ordem de R$ 37.220,76 (trinta e
sete mil, duzentos e vinte reais e setenta e seis centavos),
conforme tabela apresentada no Relatório. OBS: valores
apurados do início do contrato até o mês 05/2017, devendo,
quando for enviada a notificação à cessionária, ser acrescidos
da devida correção monetária.

Providências a serem implementadas: A informação recebida do
Diretor da Divisão de Assistência Estudantil, José Ricardo Braga, os
valores dos aluguéis atrasados, foi encaminhado à Contabilidade para a
devida atualização e posterior cobrança via GRU. Tão logo receba a
informação dos valores atualizados, conforme orientação do Diretor, será
emitida a GRU. Este fiscal recebeu a informação em 16/11/17, por
telefone.
Posicionamento da AUDIT: REITERADA em 22/11/2017 - A resposta
da unidade não atendeu a recomendação da AUDIT. Dessa forma, foi
reiterada para apresentação de novo posicionamento.

Observação: A unidade apresentou nova manifestação informando que notificará a
empresa e providenciará o ressarcimento. Entretanto, por uma falha no sistema
SIPAC não está sendo registrada a última resposta da unidade.

Recomendação Nº 14.1.2 Recomenda-se que a empresa seja
notificada em relação ao disposto no item 14.1.1, fins de
garantir o contraditório e a ampla defesa.

Providências a serem implementadas: Foi enviada a Notificação
003/2017, informando à empresa de que será feito o cálculo dos valores
devidos, para o pagamento através de GRU.
Posicionamento da AUDIT: REITERADA em 22/11/2017 - A resposta
da unidade não atendeu a recomendação da AUDIT. Dessa forma, foi
reiterada para apresentação de novo posicionamento.

Recomendação Nº 14.1.3 Recomenda-se que tais
procedimentos sejam terminantemente evitados, devendo o
fiscal de contrato abster-se de proceder a esses tipos de
negociações. Lembramos que se trata de uma receita oriunda
da exploração econômica do patrimônio do poder público,
devendo a mesma, de acordo com o princípio da unicidade de
tesouraria, ser contabilizada como “Receitas Próprias” da
UFSJ, em atendimento ao disposto nos arts. 56 e 57 da Lei nº
4.320/64 e no art. 2º do Decreto nº 93.872/86, que estabelecem
a obrigatoriedade de recolhimento à Conta Única do Tesouro
Nacional de todas as receitas da União.

Providências a serem implementadas: O recebimento dos aluguéis está

sendo feito através do recolhimento via GRU.

Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 22/11/2017 - A unidade

está atendendo a recomendação.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 15 - AUSÊNCIA DE GRUS

COMPROVANDO O PAGAMENTO PELA

UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO

RESTAURANTE DO CSL

Recomendação Nº 15.1.1 Recomenda-se que sejam retidos, na
próxima fatura e demonstrado nos autos, os valores inerentes à
utilização pela utilização do espaço físico desde o início do
contrato até maio de 2017, cujo montante apurado até maio é
da ordem de R$ 12.289,18 (doze mil, duzentos e oitenta e nove
reais e dezoito centavos), conforme tabela apresentada no
Relatório. OBS: valores apurados até o mês 05/2017, devendo,
quando for enviada à notificação à cessionária, ser acrescidos
da devida correção monetária e computados os demais meses.

Providências a serem implementadas: Em resposta ao Oficio OFÍCIO

no 25/2017/UFSJ/CSL/FISCALIZAÇÃO referente ao desconto dos

valores devidos ao aluguel, a empresa solicita prazo para defesa e solicita

que seja descontado na próxima nota fiscal os valores devidos no mês de

Dezembro/2017. Orientações foram solicitadas referente ao procedimento

a ser realizado para esse desconto na Nota Fiscal.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 22/11/2017 - A unidade

informou as providências que serão adotadas, restando a comprovação do

cumprimento da recomendação. Dessa forma, a AUDIT acompanhará o

cumprimento após o ressarcimento dos valores.

Recomendação Nº 15.1.2 Recomenda-se que a empresa seja
notificada em relação ao disposto no item 15.1.1, fins de
garantir o contraditório e a ampla defesa.

Providências a serem implementadas: A empresa foi notificada através

OFÍCIO no 25/2017/UFSJ/CSL/FISCALIZAÇÃO de 16/10/2017.

Posicionamento da AUDIT: REITERADA em 22/11/2017 - A unidade

deve comprovar o atendimento da recomendação anexando uma cópia da

notificação à empresa.

Observação: A unidade apresentou nova manifestação informando que notificará a
empresa e providenciará o ressarcimento. Entretanto, por uma falha no sistema
SIPAC não está sendo registrada a última resposta da unidade.

Recomendação Nº 15.1.3 Recomenda-se que tais
procedimentos sejam terminantemente evitados, devendo o
fiscal de contrato abster-se de proceder a esses tipos de
negociações. Lembramos que se trata de uma receita oriunda
da exploração econômica do patrimônio do poder público,
devendo a mesma, de acordo com o princípio da unicidade de
tesouraria, ser contabilizada como “Receitas Próprias” da
UFSJ, em atendimento ao disposto nos arts. 56 e 57 da Lei nº
4.320/64 e no art. 2º do Decreto nº 93.872/86, que estabelecem
a obrigatoriedade de recolhimento à Conta Única do Tesouro
Nacional de todas as receitas da União.

Providências a serem implementadas: Por parte dessa fiscalização,

eventos dessa natureza não mais ocorrerão em qualquer fiscalização

contratual que esteja sob minha responsabilidade.

Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 22/11/2017 - A unidade

informou que está atendendo a recomendação.
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Relatório Nº. 06/2017 -AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ADMISSÃO POR MEIO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO
PÚBLICO

Recomendação Informação sobre a implementação das recomendações

Nº DA CONSTATAÇÃO: 1.1 - INCONSISTÊNCIA NA
APURAÇÃO DOS RESULTADOS COM
ARREDONDAMENTODE NOTAS
Recomendação Nº 1
Recomenda-se que o Setor de Concursos e Processos
Admissionais (SECOP) 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.

Providências a serem implementadas: Em atenção ao Relatório de
Auditoria nº 6/2017, enviado ao Secop no dia 14/11/2017, informamos
que as Unidades Acadêmicas da UFSJ já foram formalmente orientadas
quanto aos procedimentos de arredondamento de notas nos concursos e
processos seletivos para pessoal docente. Para tanto, foram enviados os
Memorandos Eletrônicos nº 359/2017 (aos Departamentos) e nº 360/2017
(ao CCO). Na oportunidade, o Secop ressaltou a importância de serem
observados os procedimentos descritos nos Editais de Condições Gerais e
que os certames somente poderão ser homologados após o saneamento de
erros e incongruências que decorram da atividade da comissão
examinadora.
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 28/11/2017 - A unidade
informou as providências que serão adotadas para sanar as inconsistências
apontadas no Relatório n° 6/2017, tendo atendido à solicitação da AUDIT.

Relatório Nº. 07/2017 - AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE BAIXAS E DOAÇÕES DO SETOR DE PATRIMÔNIO
Informação/Recomendação Informação sobre a implementação das recomendações

ABERTURADE DIVERSOS PROCESSOS
Informação Nº 1 Foram abertos diversos processos para a
mesma finalidade, sem contudo, haver uma explicação
plausível para tal fato, devendo tal prática ser evitada pela
Divisão Financeira.

Resposta da unidade: Discordo - Com relação a esta Notificação
informamos que: - Os processos citados no Relatório de Auditoria n°
7/2017, 23122.014775/2016-57, 23122.001240/2017-05 e
23122.001769/2017-11 conforme pode ser verificado no módulo
protocolo do SIPAC, não foram abertos pela Divisão de Contabilidade e
Finanças - DIFIN, que também não solicitou ou orientou a abertura dos
mencionados processos.
Posicionamento da AUDIT: Em que pesem os esclarecimentos da
unidade, a AUDIT entende que deverá ser realizada uma revisão dos
procedimentos para abertura dos processos dessa natureza.

Informação Nº 2 Os valores constantes no Relatório Dados do
Levantamento Patrimonial, constantes às fls. 150 a 151 do
processo 23122.001769/2017-11, da ordem de R$ 7.265,43
(sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três
centavos) estavam divergentes dos valores existentes nos
documentos dos demais processos apenso ao principal, cujo
montante totaliza a importância de R$ 18.212,97 (dezoito mil,
duzentos e doze reais e noventa e sete centavos), sendo este
último valor considerado para a efetivação da transferência dos
bens. Assim como no processo no Relatório Dados do
Levantamento Patrimonial, constantes às fls. 122 a 123 do
processo 23122.001240/2017-05, da ordem de R$ 871,29
(oitocentos e senta e um reais e vinte e nove centavos) os
valores também estavam divergentes dos valores existentes nos
documentos dos demais processos apenso ao principal, cujo
montante totaliza a importância de R$ 1.521,85 (hum mil,
quinhentos e vinte e um reias e oitenta e cinco centavos), sendo
este último valor considerado para a efetivação da baixa dos
bens. Desta forma, deve o Setor de Patrimônio proceder à
conferência e aos ajustes dos valores SIPAC antes de dar
continuidade à tramitação do processo.

Resposta da unidade: Após verificação do relatório nº 7/17 da AUDIT,
constatamos que os termos de alienação/baixa, emitidos pelo SIPAC,
inseridos nos processos 23122.001769/2017-11 e 23122.001240/2017-05,
utilizaram o valor de entrada do bem. Estes relatórios foram utilizados
para efetivação da baixa junto ao setor de contabilidade. Após análise,
constatou-se que os valores que deveriam ter sido utilizados na baixa
seriam os valores contábeis, ou seja, o valor residual do bem após a
depreciação. Buscando dirimir este problema, o SEPAT, juntamente com o
NTINF, definirão sobre quais alterações precisam ser realizadas no
sistema para resolver a questão. Após encontrar a solução enviaremos ao
SECON, se for o caso, um memorando solicitando a retificação dos
valores no balanço institucional e demais sistemas cabíveis. Por fim,
informamos que as sugestões serão acatadas e toda conferência e ajuste de
valores e documentos no processo serão realizadas.
Posicionamento da AUDIT: A manifestação da unidade atendeu às
expetativas da AUDIT quanto a solução para a divergência apresentada.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 3 - PROCEDIMENTOS
DISTINTOS
Recomendação Nº 1 O SEPAT deverá definir o melhor
procedimento de forma que a comprovação dos bens a serem
baixados seja seguida por todos os Campi da UFSJ

Providências a serem implementadas: A Chefia do Setor de Patrimônio
recomendará aos responsáveis pela abertura dos processos de
desfazimento nos Campi fora de sede, que sejam adotadas rigorosamente
as determinações contidas nas legislações vigentes e ainda, padronizará a
forma como deve ser comprovada a existência do bem, fazendo constar
no processo as fotos dos mesmos e de suas respectivas placas de
tombamento.
Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 19/01/2018 - A unidade
informou que adotará as providências para atendimento da recomendação,
dessa forma, a AUDIT acompanhará o andamento durante o exercício de
2018
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Relatório Nº. 08/2017 - AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E INSTITUIÇÃO DE
PENSÃO CIVIL

Informação Informação sobre a implementação das recomendações

REGISTRO DOSATOS DE PESSOALNO SISTEMASISAC

Informação Nº 1 No que se refere ao registro dos atos de
pessoal inerentes à concessão de aposentadorias e instituição
de pensão civil, 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. Dessa forma, a AUDIT observou que, em relação
aos processos auditados, houve cumprimento do prazo
estabelecido pelo art. 7° da IN TCU n° 55/2007, ao qual
determina que as informações relativas aos atos de concessão
devem ser cadastradas no SISAC e disponibilizadas no prazo
de 60(sessenta) dias, contados da data de sua publicação ou,
em sendo esta dispensada, da data de assinatura do ato.

Resposta da unidade: Ciente (registrada em 16/01/2018)

Posicionamento da AUDIT: A unidade informou que está ciente da
informação constante do Relatório 8/2017.

SITUAÇÃO DOS PROCESSOS

Informação Nº 2 Após realizar as análises pertinentes, foi
possível observar que 100,00% (cem por cento) dos processos
apresentaram a situação Regular, sem ressalvas, conforme
destacado na tabela 2 acima. Ademais, vale destacar que os
processos de aposentadorias e pensões da UFSJ, quando
submetidos e apreciados pelo Tribunal de Contas da União -
TCU, também têm sido aprovados, sem ressalvas.

Resposta da unidade: Ciente (registrada em 16/01/2018).

Posicionamento da AUDIT: A unidade informou que está ciente da

informação constante do Relatório 8/2017.

Relatório Nº. 09/2017 - AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS
Recomendação Informação sobre a implementação das recomendações

Nº DA CONSTATAÇÃO: 1 - PLANEJAMENTO DOS
PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
Recomendação Nº 1 Recomendamos que a PROAD realize
um estudo com intuito de identificar os diversos contratos que
possuem objetos similares, variando apenas o Campus, de
forma a proceder a uma licitação única, por lotes, retratando às
necessidades e a realidade de cada Campus (ou seja, um lote
para cada município onde a UFSJ possui Campus). Desta
forma, as contratações serão planejadas para toda a UFSJ,
evitando a pulverização e discrepância nas licitações dos
diversos Campi da UFSJ, além das regras serem padronizadas,
o que melhorará os controles e propiciará à Administração uma
consecução mais econômica e vantajosa de seus fins, servindo
como instrumento de racionalização da atividade
administrativa (economia de recursos humanos), redução de
custos e otimização da aplicação de recursos.

Providências a serem implementadas: A PROAD, sendo o órgão
executor das licitações, pode contribuir com a PPLAN na realização do
planejamento destas contratações.
Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 09/01/2018 - A Pró-
Reitoria de Administração informou que poderá contribuir com a PPLAN
para o planejamento das licitações. Contudo, deve-se comprovar o
atendimento da recomendação a partir das novas contratações e das
mudanças ocorridas no planejamento das mesmas. Dessa forma, a
recomendação será acompanhada pela AUDIT ao longo do exercício de
2018.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 2 - SITUAÇÕES
EMERGENCIAIS
Recomendação Nº 2 Recomendamos a PROAD que oriente
aos servidores da DIMAP/SECOL que abstenham de dar
continuidade aos autos quando não conterem nos mesmos
justificativas que retratem o motivo da origem da situação
emergencial, visto que, de acordo com a Orientação Normativa
AGU nº 11/2009, quando ocorrer “contratação direta com
fundamento no inc. IV do art. 24 da Lei nº 8.666/93, exige-se
que, concomitantemente, seja apurado se a situação
emergencial foi gerada por falta de planejamento, desídia ou
má gestão, hipótese que, quem lhe deu causa, será
responsabilizado na forma da lei”.

Providências a serem implementadas: A PROAD já orientou aos
servidores da DIMAP/SECOL que os processos emergenciais somente
serão lançados após manifestação de atendimento ao parecer jurídico pelo
Reitor, o qual é o responsável em exercer o poder disciplinar na UFSJ,
conforme estatuto.
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 09/01/2018 - A unidade
informou que as providências estão sendo adotadas, atendendo a
recomendação da AUDIT.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 3 - PUBLICIDADE DOS
INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
Recomendação Nº 3 Recomendamos ao SECOC que aprimore
seus procedimentos de forma a proceder a publicação dos
extratos dos instrumentos contratuais dentre do prazo
estabelecido no Parágrafo único doArt. 61 da Lei 8666/93.

Providências a serem implementadas: Devido a reestruturação do Setor
de Contratos e Convênios, com a separação de funções e criação do Setor
de Convênios, os prazos contratuais serão mais facilmente controlados.
Implantou-se ainda a atribuição de apoio a fiscalização no Setor de
Contratos o que tornará nosso controle mais eficiente.
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 09/01/2018 - A unidade
informou que as providências estão sendo adotadas, atendendo a
recomendação da AUDIT.
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Relatório Nº. 10/2017 - AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
Recomendação Informação sobre a implementação das recomendações

Nº DA CONSTATAÇÃO: 1 - AUSÊNCIA DE PARECER
JURÍDICO
Recomendação Nº 1.1 Recomendamos ao Gabinete que, antes
de proferir despacho autorizando a celebração de Termos de
Apostilamento, envie o processo para análise jurídica, fins de
atender ao disposto no Parágrafo Único do Art. 38 da Lei
8666/93, que preconiza: “ As minutas de editais de licitação,
bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes
devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria
jurídica da Administração”.

Providências a serem implementadas: Discordo com a
Recomendação/Informação - 16/01/2018
De acordo com o Parecer nº 04/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU -
Ementa - item IV, "...a repactuação promovida por apostilamento não
exige manifestação obrigatória da Procuradoria....", portanto, seguindo a
orientação do parecer mencionado, optou-se por adotar o procedimento de
proferir o despacho sem análise jurídica em todos os casos de
apostilamento, salvo quando há dúvida jurídica.
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 16/01/2018 - A
recomendação foi atendida tendo em vista os esclarecimentos da unidade.
O GABIN informou que: “ De acordo com o Parecer nº
04/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU - Ementa - item IV, "...a
repactuação promovida por apostilamento não exige manifestação
obrigatória da Procuradoria....", portanto, seguindo a orientação do
parecer mencionado, optou-se por adotar o procedimento de proferir o
despacho sem análise jurídica em todos os casos de apostilamento, salvo
quando há dúvida jurídica”.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 2 - DIVERGÊNCIA DE
VALORES
Recomendação Nº 2.1 Recomendamos ao NOPES que
notifique a empresa HIDRELEC LIMITADA - ME, CNPJ:
25.672.809/0001-90 de forma que a mesma proceda à
devolução, via GRU, da diferença do valor pago a maior, cujo
resultado é da ordem de R$ 2.473,38 (dois mil, quatrocentos e
setenta e três reais e trinta e oito centavos), que deverá ser
devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento. Insta
salientar, que, conforme abaixo explicitado (Constatação ITEM
6), há um crédito a ser feito para a empresa, cujo valor, que
também deverá ser devidamente corrigido, deverá ser deduzido
do montante acima expresso.

Providências a serem implementadas: Os fiscais de contrato
providenciarão a notificação da empresa, conforme recomendado,
obedecendo o contraditório e a ampla defesa. Tão logo a notificação seja
protocolada para a empresa, encaminhamos uma cópia à Auditoria
Interna.
Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 08/02/2018 - A
unidade atendeu à recomendação. A AUDIT deverá verificar,
posteriormente, se a empresa foi de fato notificada.

Recomendação Nº 2.2 Recomenda-se que a empresa seja
notificada em relação ao disposto no item 2.1, fins de garantir
o contraditório e a ampla defesa.

Providências a serem implementadas: Os fiscais de contrato
providenciarão a notificação da empresa, conforme recomendado,
obedecendo o contraditório e a ampla defesa. Tão logo a notificação seja
protocolada para a empresa, encaminhamos uma cópia à Auditoria
Interna.
Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 08/02/2018 - A
unidade atendeu à recomendação. A AUDIT deverá verificar,
posteriormente, se a empresa foi de fato notificada.

Recomendação Nº 2.3 Recomendamos ao NOPES que, em
procedimentos futuros, passe a observar mais atentamente o
disposto nos instrumentos jurídicos celebrados entre as partes.

Providências a serem implementadas: A PROGP encaminhará
comunicado oficial ao Nopes para que observe com mais cuidado os
instrumentos legais.
Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 08/02/2018 - A unidade
atendeu à recomendação. AAUDIT deverá verificar, posteriormente, se os
fiscais foram devidamente instruídos a observarem mais atentamente os
instrumentos legais.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 3 AUSÊNCIA DE EXTRATO
PUBLICADO NO DOU E VALOR INCORRETONO TA

Recomendação Nº 3.1 Recomendamos ao SECOC que, em
procedimentos futuros, proceda à publicação do extrato
resumido no DOU dos Termos Aditivos ou proceda à
confecção de Termos de Apostilamento, visto que, segundo o
Acórdão nº 1.827/2008, do TCU, a repactuação de preços pode
se dar mediante apostilamento, no limite jurídico, em
consonância com o art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93.

Providências a serem implementadas: O referido Termo Aditivo foi
devidamente publicado no DOU do dia 05/01/2017, somente não foi
juntado ao processo a cópia do extrato de publicação. Adotaremos
procedimentos para que o fato não ocorra mais.
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 15/01/2018 - A unidade
informou as providências adotadas, atendendo à recomendação.

Recomendação Nº 3.2 Recomendamos ao SECOC que
proceda a uma conferência minuciosa dos instrumentos
jurídicos antes de enviá-lo para assinatura das partes, fins de
que cessem tais incoerências, a exemplo do valor atual mensal
equivocado

Providências a serem implementadas: Devido a reestruturação do Setor
de Contratos e Convênios, com a separação de funções e criação do Setor
de Convênios, os prazos contratuais serão mais facilmente controlados.
Implantou-se ainda a atribuição de apoio a fiscalização no Setor de
Contratos o que tornará nosso controle mais eficiente.
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 15/01/2018 - A unidade
informou as providências adotadas, atendendo à recomendação.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 4 - AUSÊNCIA DE PORTARIA
DE DESIGNAÇÃO DOS FISCAIS NOSAUTOS

Providências a serem implementadas: A Portaria de nomeação dos
fiscais e gestor do contrato será imediatamente acostada aos autos.
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Recomendação Nº 4.1 Recomendamos que, no próximo
processo inerente ao objeto, sejam anexadas aos autos as
Portarias de Designações de Fiscais.

Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 16/01/2018 - A unidade
informou que adotará as providências, atendendo a recomendação da
AUDIT.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 5 - VALORES PAGOS
DIFERENTES DOS VALORES CONSTANTES NAS
NOTAS FISCAIS
Recomendação Nº 5.1 Recomendamos a PROGP que oriente
aos Fiscais de Contratos que, no próximo contrato, evitem, ao
máximo, de autorizar o pagamento de notas fiscais, cujos
valores sejam distintos dos valores dos serviços executados,
fins de evitar créditos ou débitos a serem compensados no mês
subsequente.

Providências a serem implementadas: Os fiscais dos contratos sob a
responsabilidade da PROGP serão orientados quanto ao pagamento das
Notas Fiscais respeitando o valor correspondente aos serviços executados.
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 16/01/2018 - A unidade
informou que adotará as providências, atendendo a recomendação da
AUDIT.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 6 - CRÉDITO A RECEBER
PELAEMPRESA
Recomendação Nº 6.1 Recomendamos ao NOPES que, dos
valores devidos pela Empresa (Constatação ITEM 2) seja
abatido o montante de R$ 2.029,56 (dois mil e vinte e nove
reais e cinquenta e seis centavos), que deverá ser devidamente
corrigido até a data do efetivo pagamento.

Providências a serem implementadas: Os fiscais de contrato
providenciarão a notificação da empresa, conforme recomendado,
obedecendo o contraditório e a ampla defesa. Tão logo a notificação seja
protocolada para a empresa, encaminhamos uma cópia à Auditoria
Interna.
Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 08/02/2018 - A
unidade atendeu à recomendação. A AUDIT deverá verificar,
posteriormente, se a empresa foi de fato notificada.

Recomendação Nº 6.2 Recomenda-se que a empresa seja
notificada em relação ao disposto no item 6.1, fins de garantir
o contraditório e a ampla defesa

Providências a serem implementadas: Os fiscais de contrato
providenciarão a notificação da empresa, conforme recomendado,
obedecendo o contraditório e a ampla defesa. Tão logo a notificação seja
protocolada para a empresa, encaminhamos uma cópia à Auditoria
Interna.
Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 08/02/2018 - A
unidade atendeu à recomendação. A AUDIT deverá verificar,
posteriormente, se a empresa foi de fato notificada.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 7 - OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE
Recomendação Nº 7.1 Recomendamos a PROGP que oriente
aos Fiscais de Contratos que, no próximo contrato, faça valer
as regras estipuladas no Edital

Providências a serem implementadas: Os atuais contratos já estão
obedecendo a sistemática indicada pela Auditoria. Cabe destacar que a
PROGP não é responsável pelos contratos de prestação dos serviços de
manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância desarmada,
condução de veículos oficiais, mas tão somente dos referentes aos
serviços administrativos, quais sejam, recepcionistas, almoxarifes e
contínuos.
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 16/01/2018 - A unidade
informou que adotará as providências, atendendo a recomendação da
AUDIT. A unidade apresentou ressalva de que não é responsável pela
fiscalização dos contratos de manutenção predial, limpeza, vigilância e
sim somente dos serviços de recepção. Contudo, cabe registrar que as
recomendações da AUDIT, constantes deste relatório, são específicas para
os contratos sob a responsabilidade de cada uma das áreas auditadas.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 8 - APRIMORAMENTO DA
INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO
Recomendação Nº 8.1 Recomenda-se que, nos futuros
procedimentos, a equipe de fiscalização do Contrato n°
37/2015, providencie cópias dos documentos relativos às
glosas e suas comprovações nas Notas Fiscais, sendo as
mesmas anexadas aos autos de processo da fiscalização

Providências a serem implementadas: A orientação quanto aos futuros
procedimentos, foi repassada aos fiscais, administrativo e técnico.
Ressalto ainda que as cópias dos documentos relativos às glosas que já
foram efetuadas nesse contrato bem como as respectivas comprovações
nas Notas Fiscais,foram devidamente anexadas ao processo de
fiscalização.
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 09/01/2017 - A unidade
informou as providências adotadas, atendendo a recomendação da
AUDIT.

Recomendação Nº 8.2 Sugere-se que o Gestor do Contrato n°
37/2015 oriente os fiscais dos demais campi de acordo com
recomendação anterior

Providências a serem implementadas: A recomendação foi repassada
aos fiscais do contrato em questão, quais sejam: Divinópolis - Eduardo
Sérgio da Silva - Fiscal Técnico Paulo Ricardo Teixeira - Fiscal
administrativo Sete Lagoas - Rosilene de Oliveira Fonseca e Freitas -
Fiscal Técnico Adriane Margareth de Oliveira Santana - Fiscal
Administrativo Ouro Branco - Cláudio Alexandre Pinto Tavares - Fiscal
Técnico Andréia de Souza Pereira - Fiscal Administrativo (lincença
maternidade) Rafaela Naiara Machado - Fiscal administrativo (substituto)
São João del Rei - Gilmar Cândido Rodrigues - Fiscal Técnico Nilo César
dos Santos - Fiscal Administrativo
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 09/01/2017 - A unidade
informou as providências adotadas, atendendo a recomendação da
AUDIT.

Tabela 16 – Relação de recomendações expedidas e recomendações implementadas



93

8. DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA

INTERNAAO 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 sanções para

a UFSJ.

Cabe destacar que, no exercício de 2017, as ações da AUDIT identificaram um montante em torno de R$

104.000,00 (cento e quatro mil reais) relativo ao ressarcimento de valores à UFSJ, devidos pelas empresas

prestadoras de serviços, em função de falhas não observadas pela fiscalização dos contratos.

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 e apoiando a

Universidade no acompanhamento das recomendações e solicitações expedidas pelos órgãos de controle.

São João Del-Rei, 21 de fevereiro de 2018.

_____________________________ ___________________________
Simone Rocha Gonçalves Mirella de Barros Diláscio
Assistente em Administração Auxiliar Administrativo

De acordo:

______________________________
Paulo Fernando Cabral de Ávila

Chefe da Auditoria Interna


