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INTRODUÇÃO

A origem da UFSJ foi a Fundação de Ensino Superior de São João Del-Rei – FUNREI, instituída pela Lei
nº. 7.555, de 18 de dezembro de 1986. Posteriormente, tornou-se universidade através da Lei 10.425, de 19 de abril
de 2002.

As finalidades, objetivos, princípios, normas de organização e estrutura da Universidade Federal de São
João Del-Rei estão contidos no Estatuto, aprovado pelo Ministro da Educação, através da Portaria Ministerial no

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

Ao adotar o REUNI, projeto de Expansão das Universidades Federais do Governo Federal, a UFSJ criou
três campi avançados, sendo implantados nos municípios de Ouro Branco/MG, Divinópolis/MG e Sete Lagoas/MG.
Hoje a UFSJ oferece quarenta e nove cursos de graduação, sendo 45 na modalidade presencial e 04 na modalidade
a distância. Na pós-graduação possui na modalidade stricto sensu seis doutorados, vinte e quatro mestrados
acadêmicos e três mestrados profissionais, além de cursos lato sensu presenciais e à distância.

A unidade de Auditoria Interna foi criada através da Resolução n° 1, do Conselho Diretor, de 05 de outubro
de 1987. Atualmente, a referida unidade se encontra instituída com fundamento no Estatuto da Universidade
Federal de São João Del-Rei – UFSJ, subordinando-se diretamente ao Conselho Diretor, conforme o disposto no art.
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:

Tabela 1 - Estrutura de recursos humanos da AUDIT

Servidor Formação Cargo Ingresso na Unidade

Paulo Fernando Cabral de Ávila Administração

Especialização em Gerência

Administrador Nomeado Diretor da Unidade através da Portaria n°
430, de 16/06/2016.

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
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RELATÓRIOANUALDEATIVIDADES DEAUDITORIA INTERNA – RAINT/2018

Em cumprimento às normas estabelecidas na Instrução Normativa n° 09, de 09 de outubro de 2018, da
Controladoria-Geral da União, apresentamos o RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA
INTERNA – RAINT, exercício de 2018, referente às atividades realizadas pela Unidade de Auditoria Interna da
Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ.

1. QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA,
CONFORME O PAINT, REALIZADOS, NÃO CONCLUÍDOS E NÃO REALIZADOS

A unidade de Auditoria Interna realizou os seguintes trabalhos no exercício de 2018, de acordo como as
ações planejadas no PAINT, conforme demonstrado no quadro abaixo. Das 24 ações previstas, considerando que as
ações 4 e 5 estabeleceram 6 e 7 subações, respectivamente, a AUDIT não realizou apenas a ação nº 7, em virtude
dos fatos apresentados nas justificativas no referido quadro.

Dessa forma, a AUDIT cumpriu em torno de 95,8% das metas planejadas no PAINT/2018. Os resultados
dos trabalhos foram apresentados em 17 (dezessete) Relatórios de Auditoria e 01 (um) Parecer de Auditoria, as
demais ações foram documentadas em Plano de Providências Permanente, Ofícios, Memorandos Eletrônicos,
dentre outros.

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

Praça Frei Orlando, 170 – Campus Santo Antônio – CSA Sala 3.07 CEP 36.307-352
(32) 3379-5815
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Quadro 1 - Demonstrativo do quantitativo de trabalhos realizados e não concluídos ou não realizados no exercício de 2018

Ação do PAINT Assunto/ Áreas e unidades
auditadas

Escopos examinados Cronograma
executado

Recursos
Auditados

Recursos humanos
e materiais
empregados

N° do
Documento/
Relatório/
Parecer

Justificativa para não
realização da
ação/Observação

Ação 01 do
PAINT/2018 –
Elaboração do RAINT e
do PAINT e Parecer
relativo a Prestação de
Contas

- Parecer relativo ao Relatório
de Gestão da UFSJ - exercício
de 2017, 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 161, de 1°
de novembro de 2017, e, nº
163, de 06 de dezembro de
2017; e, na Portaria n° 65, de
28 de fevereiro de 2018.

-Elaboração do RAINT/2017 e
do PAINT/2019.

Análise do Processo de
Prestação de Contas da UFSJ
(Relatório de Gestão) -
exercício de 2017, com
emissão de Parecer -

08 a 19/03

6 dias x 4 h x 03
servidores = 72 h
- Parecer Contas

02/01 a 26/01
RAINT

01/10 a 31/10
PAINT

-x - x - x  03 servidores
 Processo de
Prestação de
Contas

 Legislação do
TCU

 Computadores
 Material de
escritório

Parecer de
Auditoria
PA11/2018

Memo
47/2018

RAINT/2018

Memo
235/2018

PAINT/2019

-x - x - x

Ação 02 do
PAINT/2018 -
Auditoria na Pró-
Reitoria de Assuntos
Estudantis (PROAE)
referente aos controles
das concessões de
bolsas, auxílios
financeiros e
credenciamentos para
atendimento dos
alunos de graduação.

Auditoria na Pró- Reitoria de
Assuntos Estudantis
(PROAE) referente aos
controles das concessões de
bolsas, auxílios financeiros e
credenciamentos para
atendimentos dos estudantes
de graduação

Avaliação das rotinas
inerentes à concessão de
bolsas, através da análise de
processos, documentos,
verificação de controles,
aplicação de questionários e
conversas com os
responsáveis pelo processo -

04/06 a 31/08

178 h/h

R$ 498.387,14  02 servidores
 Legislação
aplicada à
concessão de
bolsas e auxílios

 Papéis de
trabalho

 Computadores
 Material de
escritório

Relatório de
Auditoria
RA 08/2018

-x - x - x

Ação 03 do
PAINT/2018 -
Auditoria na Pró-
Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação
referente aos controles
das concessões de
bolsas e auxílios
financeiros.

Auditoria de avaliação dos
controles da Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação (PROPE)
relacionados à concessão de
bolsas e auxílios financeiros.

Avaliação das rotinas
inerentes à concessão de
bolsas, por meio da a
realização de análise de
documentação, verificação
dos controles e entrevistas
com os responsáveis.

28/02 a 02/05

12 dias x 8 horas
x 1 servidor = 96

h/h

R$ 2.249.397,71  01 servidor
 Legislação
aplicada à
concessão de
bolsas e auxílios

 Papéis de
trabalho

 Computadores
 Material de
escritório

Relatório de
Auditoria
RA 03/2018

-x - x - x
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Ação 04, Subação n° 1
do PAINT/2018-
Auditoria na área de
Gestão de Recursos
Humanos - Subação -
Regularidade dos
processos de concessão
de aposentadoria e
instituição de pensão
civil.

Auditoria de avaliação da
legalidade e da formalização dos
processos de Concessão de
Aposentadorias e Instituição de
Pensão Civil - Setor de
Aposentadorias e Pensões -
SEAPE/DIPES/PROGP

Análise de 32 processos,
sendo 25 de concessão de
aposentadoria, 05 processos
de instituição de pensão civil
e 02 de alteração no ato de
aposentaria, através de
verificação da instrução
processual.

19/01 a 19/12

76 h/h

R$ 260.503,68  02 servidores
 Processos de
Concessão de
Aposentadoria e
Processos de
Instituição de
Pensão Civil

 Legislação
aplicada

 Papéis de
trabalho

 Computadores
 Material de
escritório

Relatório de
Auditoria
RA 13/2018

-x - x - x

Ação 04, Subação n°
02, do PAINT/2018 -
Auditoria na área de
Gestão de Recursos
Humanos - Análise da
Concessão da
Retribuição a
Titulação e do
Incentivo à
Qualificação.

Auditoria de avaliação da
Concessão do Incentivo à
Qualificação aos Servidores
Técnico-Administrativos e da
Gratificação de Retribuição
por Titulação aos Docentes -
Setor de Acompanhamento e
Desenvolvimento/Divisão de
Desenvolvimento de Pessoas
(SESED/DIDEP).

Análise de 26 processos de
Incentivo a Qualificação e de
Retribuição por Titulação,
por meio da verificação da
formalização processual.

29/01 a 21/02

10 dias x 8 horas
x 1 servidor =80

h/h

-x - x - x  01 servidor
 Legislação
aplicada a
pessoal

 Papéis de
trabalho

 Computadores
 Material de
escritório.

Relatório de
Auditoria
RA 01/2018

-x - x - x

Ação 04, Subação n°03
do PAINT/2018 -
Auditoria na Área de
Recursos Humanos -
Pagamento de
despesas de exercícios
anteriores.

Avaliação dos processos de
exercício anterior formalizados
pelo Setor de Folha de
Pagamento da Divisão de
Administração de Pessoal
(SEPAG/DIPES)

Avaliação de 71 processos de
pagamento de exercício
anterior, destinado ao
pagamento de despesas aos
servidores da UFSJ, por
meio da conferência dos
cálculos e análise da
formalização processual -

09/05 a 26/06

177 h/h

R$ 374.524,57  01 servidor
 Legislação
aplicada a
pessoal.

 Papéis de
trabalho

 Computadores
 Material de
escritório.

Relatório de
Auditoria
RA 05/2018

-x - x - x

Ação 04, Subação 04
do PAINT/2018 -
Auditoria na área de
Gestão de Recursos
Humanos -
Regularidade dos
processos de admissão
da UFSJ.

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 28,6% dos
processos formalizados até a
realização da auditoria,
através da verificação da
instrução processual e do
lançamento dos atos no
sistema do TCU –

06/07 a 23/08

17 dias x 8 h x 1
servidores=136
h/h

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

 Legislação
aplicada

 Papéis de
trabalho

 Computadores
 Material de
escritório.

Relatório de
Auditoria
RA 07/2018

-x - x - x
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Ação 04, Subação n°
05 do PAINT/2018-
Auditoria na área de
Gestão de Recursos
Humanos - Subação -
Análise das
concessões do
adicional de
insalubridade e
periculosidade

Auditoria de avaliação da
concessão dos adicionais de
Insalubridade e Periculosidade
concedidos aos servidores da
UFSJ - Núcleo de Segurança do
Trabalho - SEAPS/DIDEP

Análise da documentação de
55 servidores que recebem
adicional de insalubridade e
periculosidade, através da
verificação das peças que
fundamentam a concessão
dos adicionais, coleta de
informações na unidade
responsável sobre os
controles existentes.

19/11 a 18/12

68 h/h

-x - x - x  02 servidores
 Legislação
aplicada a pessoal

 Papéis de
trabalho

 Computadores
 Material de
escritório

Relatório de
Auditoria
RA 16/2018

-x - x - x

Ação 04, Subação n°06
do PAINT/2018 -
Auditoria na Área de
Recursos Humanos -
Processos de cessões e
requisição de
servidores públicos

Avaliação dos processos de
cessão e requisição de servidores
no âmbito da UFSJ - Divisão de
Administração de Pessoal/Pró-
Reitoria de Gestão e
Desenvolvimento de Pessoas
(DIPES/PROGP)

Avaliação de 03 processos de
cessão e requisição de
servidores no âmbito da
UFSJ, por meio da análise da
instrução processual e dos
controles relativos aos
reembolsos e
acompanhamento de
frequência.

30/08 a 29/11

30 h/h

-x - x - x  01 servidor
 Legislação
aplicada a
pessoal.

 Papéis de
trabalho

 Computadores
 Material de
escritório.

Relatório de
Auditoria
RA 10/2018

-x - x - x

Ação 05- Subação n° 1
do PAINT/2018-
Auditoria na Área de
Gestão Financeira,
Patrimonial e de
Suprimento de Bens e
Serviços - Avaliação
dos controles do Setor
de Almoxarifado.

Avaliação dos controles internos
do Setor de Almoxarifado
/Divisão de Materiais e
Patrimônio - (SEALM/DIMAP).

Análise das principais
rotinas desempenhadas pelo
SEALM relativas ao
recebimento, aceite,
escrituração e distribuição
dos materiais, sendo
realizada inspeção física,
verificação de controles e
entrevistas com os
responsáveis.

02/04 a 18/04

10 dias x 8 horas
x 2 servidores =

160 h/h

R$ 654.966,24  02 servidores
 Legislação
aplicada

 Papéis de
trabalho,
procedimentos de
auditoria.

 Computadores
 Material de
escritório.

Relatório de
Auditoria
RA 02/2018

-x - x - x

Ação 05, Subação n° 2
do PAINT/2018 -
Auditoria na área de
Auditoria na área de
Gestão Orçamentaria,
Financeira, Patrimonial
e de Suprimento de
Bens e Serviços -
Regularidade dos
procedimentos
licitatórios.

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

Análise de 55 processos
licitatórios, sendo 02 RDCs,
20 Pregões, 18 Dispensas,
12 Inexigibilidades, 02
Concorrências e 01
Concurso, por meio de
análise documental.

Junho a dezembro
de 2018

168 h/h

R$ 2.432.462,37  02 servidores
 Processos
Licitatórios

 Legislação
aplicada

 Papéis de
trabalho

 Computadores
 Material de
escritório.

Relatório de
Auditoria
RA 12/2018

-x - x - x
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Ação n° 5, Subação n°
3 do PAINT/2018 -
Auditoria na área de
Auditoria na área de
Gestão Orçamentária,
Financeira, Patrimonial e
de Suprimento de Bens e
Serviços - Licitações e
contratos referente a
terceirização de
serviços.

Avaliação dos controles relativos
a fiscalização dos contratos de
serviços terceirizados - Divisão
de Prefeitura de Campus
(DIPRE); Coordenadoria
Administrativa do Campus Sete
Lagoas (CACSL); Diretoria do
Campus Centro-Oeste Dona
Lindu (CCO) e Divisão de
Prefeitura do Campus Alto
Paraopeba (DIPAP).

Análise dos controles de
fiscalização de 04 contratos
de prestação de serviços
terceirizados, mediante
análise documental,
conferência de cálculos,
solicitação de informações e
esclarecimentos junto aos
responsáveis -

22/11 a 15/12

184 h/h

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

 Legislação
 Papéis de
trabalho

 Computadores
 Material de
escritório

Relatório de
Auditoria
RA 11/2018

-x - x - x

Ação 05, Subação 4 do
PAINT/2018 -
Auditoria na área de
Auditoria na área de
Gestão Orçamentaria,
Financeira, Patrimonial e
de Suprimento de Bens e
Serviços - Avaliação dos
gastos realizados por
meio do Cartão de
Pagamento do Governo
Federal (CPGF) -
modalidade
Suprimento de Fundos.

Avaliação da gestão do uso dos
Cartões de Pagamento do
Governo Federal (CPGF), na
modalidade de Suprimento de
Fundos - Divisão de
Contabilidade e Finanças/Pró-
Reitoria de Administração
(DIFIN/PROAD)

Análise de 16 Processos de
Suprimento de Fundos,
através da verificação da
instrução processual,
conferência de cálculos e
informações constantes da
prestação de contas dos
agentes supridos.

17 a 20/12
01 dia x 08 horas
x 02 servidores =

16 h/h

R$ 40.411,04  01 servidor
 Legislação

aplicada a
Suprimento de
Fundos

 Papéis de
trabalho

 Computador
 Material de

escritório

Relatório de
Auditoria
RA 15/2018

-x - x - x

Ação 05, Subação 05 do
PAINT/2018 - Auditoria
na área de Auditoria na
área de Gestão
Orçamentaria,
Financeira, Patrimonial e
de Suprimento de Bens e
Serviços - Inscrição em
Restos a Pagar

Avaliação dos empenhos
inscritos em restos a pagar,
relativos aos saldos
remanescentes de contratações
realizadas em exercícios
anteriores - Pró-Reitorias de
Administração e de
Planejamento e
Desenvolvimento (PROAD,
PPLAN)

Análise da planilha
orçamentária de controle
fornecida pelo SECON,
contendo os saldos de restos
a pagar dos exercício de
2013 a 2016, solicitação de
informações e regularizações
junto aos responsáveis pelo
acompanhamento dos saldos
de empenho.

10 a 19/12

09 dias x 8 h x 1
servidores= 72h/h

R$ 1.105.553,25  01 servidor
 Legislação
aplicada à
Execução
Orçamentária e
Financeira

 Papéis de
trabalho

 Computadores
Material de escritório.

Relatório de
Auditoria
RA 14/2018

-x - x - x

Ação 05, Subação 6 do
PAINT/2018 - Auditoria
na área de Gestão
Orçamentária,
Financeira, Patrimonial e
de Suprimento de Bens e
Serviços - Concessão
de Diárias e Passagens
no Sistema SCDP.

Avaliação dos controles
internos relativos a concessão
de diárias e passagens no
sistema SCDP, sob a gestão
do Setor de Gestão e
Controle de Diárias e
Passagens - Divisão de
Materiais e Patrimônio
(SEDIP/DIMAP)

Análise de 90 Propostas de
concessão de diárias e
passagens (PCDPs), por
meio da verificação dos
dados cadastrados no sistema
SCDP e dos controles
internos desse processo -

23/05 a 03/08

10 dias x 8 horas
x 1 servidor = 80

h/h

R$ 65.232,55  01 servidor
 Legislação
aplicada à diárias
e passagens.

 Papéis de
trabalho

 Computadores
 Material de
escritório.

Relatório de
Auditoria
RA 06/2018

-x - x - x
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Ação 05, Subação 7 do
PAINT/2018 -
Auditoria na área de
Auditoria na área de
Gestão Orçamentaria,
Financeira, Patrimonial
e de Suprimento de
Bens e Serviços
Avaliação do
Cumprimento das
Metas Orçamentárias

Avaliação do

acompanhamento das metas

físicas e financeiras previstas

no PPA e LDO - Setor de

Planejamento Orçamentário -

(SEPLO/PPLAN)

Análise das ações
orçamentárias (metas físicas
e financeiras) do exercício
de 2017 e do primeiro
semestre de 2018 - por meio
de análise documental e
informações prestadas pelos
gestores.

19/09 a 20/12

46 h/h

-x - x - x  01 servidor
 Legislação
aplicada a
execução
orçamentária

 Papéis de
trabalho

 Computadores
 Material de
escritório.

Relatório de
Auditoria
RA 17/2018

-x - x - x

Ação 06 do
PAINT/2018 -
Auditoria de avaliação
do gerenciamento da
execução dos
contratos, convênios,
acordos e ajustes.

Avaliação do gerenciamento da
execução dos contratos,
convênios, acordos e ajustes -
Pró-Reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento (PPLAN)

Avaliação dos contratos,
convênios, acordos e ajustes
celebrados pela UFSJ, por
meio da análise da
formalização processual e
controles existentes.

20/08 a 18/10

11 dias x 8 h x 2
servidores =176

h/h

R$ 1.756.770,42  02 servidores
 Legislação
aplicada à
celebração e
execução de
contratos, acordos
e ajustes

 Papéis de
trabalho

 Computadores
 Material de
escritório

Relatório de
Auditoria
RA 09/2018

-x - x - x

Ação 07 do PAINT
2018 - Auditoria dos
contratos e convênios
celebrados com a
Fundação de Apoio

Avaliação dos contratos e
convênios que contemplem as
transferências de recursos mais
relevantes firmadas com a
Fundação de Apoio à UFSJ
(FAUF)

-x - x – x -x - x – x -x - x – x  02 servidores
 Legislação
aplicada à
celebração e
execução de
contratos e
convênios com
Fundação de
Apoio

 Papéis de
trabalho

 Computadores
 Material de
escritório

-x - x – x A meta estava prevista para
ser executada em junho de
2018, contudo, em função da
realização de trabalhos não
previstos no PAINT e
também em razão de vários
pedidos de prorrogações de
prazos pelas unidades para
envio de informações
relativas a outras ações de
auditoria, as quais atrasaram
o cronograma da AUDIT,
decidiu-se reprogramar a
execução da referida ação
para o segundo semestre de
2018. Porém, conforme os
motivos expostos que
atrasaram o cronograma e
em função da necessidade de
cumprir as demais ações
previstas para o segundo
semestre/2018 não foi
possível a realização dos
trabalhos na Fundação de
Apoio.
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Ação 08 do
PAINT/2018 -
Auditoria de avaliação
da adoção dos
Critérios de
Sustentabilidade
Ambiental

Auditoria nas Pró-Reitorias de
Administração (PROAD) e de
Planejamento e
Desenvolvimento (PPLAN) com
vistas a verificar a adoção dos
critérios de sustentabilidade
ambiental pela UFSJ.

Avaliação dos procedimentos
e rotinas adotadas pela UFSJ
no atendimento dos critérios
de sustentabilidade
ambiental e implantação do
Plano de Logística
Sustentável da entidade.

20 a 29/06 -x - x – x  02 servidores
 Legislação
aplicada a
sustentabilidade
ambiental.

 Papéis de
trabalho

 Computadores
 Material de
escritório.

Relatório de
Auditoria
RA 04/2018

-x - x – x

Ação 09 do
PAINT/2018 -
Cumprimento das
recomendações da
Auditoria Interna

Monitoramento das
recomendações expedidas pela
Unidade de Auditoria Interna
(AUDIT)

Verificação da
implementação das
recomendações da AUDIT,
inclusive das recomendações
de anos anteriores em status
de monitoramento, com a
análise das providências
informadas pelos gestores
das unidades auditadas,
utilizando o sistema SIPAC
“Módulo de Auditoria e
Controle”.

02/01/18 a
14/02/19

-x - x – x  02 servidores
 Legislação
aplicada às
auditorias
realizadas

 Sistema SIPAC
 Computadores
 Material de
escritório.

Ação 09 do
PAINT/2018
-
Cumprimento
das
recomendaçõe
s da Auditoria
Interna

Monitoramento das
recomendações expedidas pela
Unidade de Auditoria Interna
(AUDIT)

Ação 10 do
PAINT/2018 -Apuração
de denúncias recebidas
diretamente pela
entidade

Apuração de denúncias
recebidas diretamente pela
entidade por meio de diligências
e se for o caso, indicar a
procedência ou improcedência
da denúncia que já tenha sido
apurada - Diversas Unidades da
UFSJ.

As ações serão
desenvolvidas de acordo
com as demandas recebidas
e da natureza da denúncia
que exigirá procedimentos
específicos de auditoria

02/01 a 21/12 -x - x – x  01 servidor
 Legislação
aplicada

 Computadores
 Material de
escritório

Ação 10 do
PAINT/2018
-Apuração de
denúncias
recebidas
diretamente
pela entidade

Apuração de denúncias
recebidas diretamente pela
entidade por meio de
diligências e se for o caso,
indicar a procedência ou
improcedência da denúncia que
já tenha sido apurada - Diversas
Unidades da UFSJ.

Ação 11 do
PAINT/2018 -
Atendimento das
determinações dos
Conselhos

Verificar o cumprimento das
decisões e recomendações
expedidas pelos Conselhos
Superiores da Instituição, com a
finalidade de comprovar a
aderência das normas nos
procedimentos executados pelos
setores.

As ações serão
desenvolvidas de acordo
com as demandas.

02/01 a 21/12 -x - x – x  02 servidores
 Legislação
aplicada
Computadores
Material de
escritório

Ação 11 do
PAINT/2018
- Atendimento
das
determinações
dos Conselhos

Verificar o cumprimento das
decisões e recomendações
expedidas pelos Conselhos
Superiores da Instituição, com a
finalidade de comprovar a
aderência das normas nos
procedimentos executados
pelos setores.
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Ação 12 do
PAINT/2018 -
Acompanhamento da
Legislação

Comunicar às unidades da UFSJ
sobre as publicações e alterações
de legislação que afetarão o
modo de gerenciamento e
realização das atividades no
âmbito da instituição- Diversas
Unidades da UFSJ.

Acompanhamento constante
do Diário Oficial da União
(DOU), dos boletins de
jurisprudência, dentre outros
meios, por meio da leitura
diária das matérias de
interesse para as unidades da
UFSJ.

02/01 a 21/12 -x - x – x  02 servidores
 Conhecimento
da Legislação
aplicada à
Universidade

 Computadores
Material de
escritório

Memorandos
Eletrônicos

O detalhamento do
acompanhamento da
legislação encontra-se
detalhado no item 1.1 desse
RAINT.

Ação 13 do
PAINT/2018 -
Cumprimento das
determinações dos
órgãos de controle

Acompanhar a implementação
das
determinações/recomendações
emitidas pelas instâncias de
controle - Diversas unidades da
UFSJ

Avaliação do grau de
atendimento (parcial ou
total), com análise das
justificativas e providências
apresentadas nas
manifestações dos gestores,
por meio de
acompanhamento período e
de atendimento de demandas
com prazos específicos.

02/01/18 a
14/02/19

-x - x – x  02 servidores
 Legislação
aplicada às
auditorias
realizadas

 Sistema SIPAC
 Computadores
Material de
escritório

Planos de
Providências
Permanente -
PPP
e

Ofícios

O detalhamento do
acompanhamento das
demandas dos órgãos de
controle encontra-se
detalhado nos item 3.2 e 3.3
desse RAINT.

Total de Ações: 24 Total de
Relatórios: 17
Pareceres: 01

Total de ações não
executadas: 01
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A seguir apresenta-se o volume de recursos auditados ao longo do exercício de 2018, 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 foi possível

realizar somente uma ação direcionada aos recursos da folha de pagamento, no presente ano.

Tabela 2 – Volume de recursos auditados em 2018.

Fonte: Setor de Orçamento (SETOR)

A tabela abaixo relaciona o volume de recursos por programa/ação que foram auditados em 2018.

Tabela 3– Volume de recursos auditados por programa/ação.

1.1 – Legislação encaminhada às unidades da UFSJ

Durante o exercício de 2018, 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/2018 - Acompanhamento da Legislação. A relação da legislação que foi encaminhada às unidades em
2018 pode ser consultada na página da AUDIT em: https://ufsj.edu.br/portal2-
repositorio/File/audit/LEGISLACAO%20ENVIADA%20AS%20UNIDADES%202018(2).pdf

Recursos executados pela UFSJ em 2018 Recursos auditados pela AUDIT em 2018 Percentual de recursos
auditados

R$ 335.633.932,47 R$ 14.417.367,54 4,30%

Recursos executados pela UFSJ em 2018 menos
despesas de pessoal (Pessoal Ativo e benefícios)

Recursos auditados pela AUDIT em 2018 Percentual de recursos
auditados

335.633.932,47 – 253.827.833,12 =

R$ 81.806.099,35 R$ 14.417.367,54 17,62 %

Relatórios / Parecer de Auditoria Programa/ação Total auditado
Relatório 13 (Pareceres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 13, 14, 16, 17, 20, 37, 38, 39, 52, 57, 58, 59,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 85)

087880 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões Servidores
Civis

260.503,68

Relatório 05 087879 - Pagamento de Pessoal Ativo da União 374.524,57
Relatório 12 (Pareceres 21 e 51); 108634 – Fomento às ações de graduação, pós-graduação,

ensino, pesquisa e extensão - preceptoria
6.600,00

Relatório 12 (Pareceres 33, 34 e 50) 108452 – Concessão de bolsas de estudos no ensino nacional 25.330,47
Relatório 12 (Pareceres 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
29, 30, 31, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 53, 54, 55, 60, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
80, 82, 83 e 84)
Relatórios 02, 06, 09,11,14 e 15

108635 – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino
Superior

9.833.216,38

Relatório 12 (Pareceres 28)
Relatórios 03 e 08

108636 - Assistência do estudante do ensino superior e 2.754.534,85

Relatório 12 (Pareceres 32, 71, 72 e 79) 108637 – Reestruturação e Expansão das Instituições Federais
de Ensino Superior

399.499,38

Relatório 12 (Parecer 46) 108639 – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino
Superior

46.080,00

Relatório 12 (Pareceres 49) 108640 – Assistência ao Estudante de Ensino Superior 38.789,58
Relatório 12 (Pareceres 40) 108641 – Reestruturação e Expansão Das IFES - Mais Médicos 678.288,63

Total de recursos auditados R$ 14.417.367,54
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2. QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA
REALIZADOS SEM PREVISÃO NO PAINT.

A Unidade de Auditoria Interna (AUDIT) realizou, no exercício de 2018, os seguintes trabalhos não

previstos no PAINT:

Quadro 2 - Relação de trabalhos não previstos no PAINT.

Número do
Documento

Assunto
órgão demandante Escopos examinados

Cronograma
executado

Recursos humanos e
materiais empregados

Parecer n°
15, de

20/04/2018

Atendimento do item 15, da Nota n°
127/2017 da Procuradoria Federal
da UFSJ (PROJU), solicitando à
AUDIT análise do processo relativo
ao Projeto de Extensão
“Desenvolvimento Técnico e
Artístico 2ª fase da Orquestra Jovem
de Divinópolis”, formalizado pela
Dispensa de Licitação n°129/2016
no qual contratou a Fundação de
Apoio à UFSJ (FAUF) para realizar
a gestão administrativa e financeira
do referido projeto. Sendo solicitado
à AUDIT análise sobre a
regularidade da execução do projeto
de extensão, de acordo com os
requisitos do Decreto n° 7.423/2010
e orientações do TCU, fornecendo
informações sobre as questões de
letras a) a g) da referida Nota
Técnica.

Análise do processo relativo a
Dispensa de Licitação n°
129/2016 com objeto de
contratação da Fundação de Apoio
da UFSJ (FAUF) para realizar a
gestão financeira e administrativa
do Projeto de Extensão “2ª fase da
Orquestra Jovem, por meio do
Contrato n° 119/2016; conferência
da documentação de execução
financeira arquivada na Fundação
de Apoio e lançada em seu Portal
da Transparência, com o objetivo
de atender a demanda da Nota
Técnica da Procuradoria Jurídica
da UFSJ.

11 a 16/04/2018

4 dias x 6 horas x
02 servidores = 48
h/h

 02 servidores
 Normas para celebração
de contrato com a
Fundação de Apoio para
execução de projeto de
extensão da UFSJ

 Legislação aplicada
 Computadores
 Material de escritório.

Memorando
Eletrônico n°
140/2018-
AUDIT, de
05/07/2018

Atendimento de determinações do
Magnífico Reitor, constantes de
Julgamento de processo de
Sindicância, relativo a apuração de
questões não elucidadas pela
comissão no âmbito do
Departamento de Música da UFSJ,
com fundamento nas disposições da
Nota n° 31 da Procuradoria Federal
da UFSJ (PROJU), datada de
16/05/2018, solicitando a realização
de auditoria patrimonial no DMUSI
e realização de auditoria na folha de
presença/pagamento de servidor
para verificação de possíveis
incompatibilidades.

Verificação de relatórios de carga
patrimonial; inspeção física, com a
presença dos responsáveis pelos
bens e acompanhada por
servidores do Setor de Patrimônio
(SEPAT); avaliação dos controles
existentes para guarda e controle
dos itens sob responsabilidade do
DMUSI, reuniões com o Chefe do
DMUSI e com o SEPAT, dentre
outras Além de solicitação de
informações sobre registro e
controle de ponto (frequência).

16/05 a 05/07/2018

5 dias x 4 horas x
02 servidores = 40
h/h

 02 servidores
 Conferência patrimonial
 Legislação aplicada
 Computadores
 Material de escritório.

Parecer
n°56/2018,
de 03/08/18

Atendimento de solicitação contida
no Ofício n°
04/2018/FAUF/Gerência
Administrativa da Fundação de
Apoio (FAUF), de 24/07/2018,
para análise do processo de
prestação de contas da Fundação de
Apoio à Universidade Federal de
São del-Rei relativa ao exercício de
2017, previamente a apreciação dos
Conselho Diretor.

Análise do Processo de Prestação
de Contas da FAUF - exercício de
2017, sendo verificadas as
informações gerenciais, as
demonstrações financeiras,
parecer da auditoria independente
e relatório do Conselho Fiscal da
FAUF.

1° a 03/08/2018

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

 02 servidores
 Prestação de Contas de
Fundação de Apoio

 Legislação aplicada
 Computadores
 Material de escritório.
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3. QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECOMENDAÇÕES EMITIDAS E IMPLEMENTADAS NO
EXERCÍCIO, BEM COMO AS FINALIZADAS PELA ASSUNÇÃO DE RISCOS PELA GESTÃO, AS
VINCENDAS, E AS NÃO IMPLEMENTADAS COM PRAZO EXPIRADO NA DATA DE ELABORAÇÃO
DO RAINT

No decorrer dos trabalhos da Auditoria Interna, ao dar cumprimento às ações planejadas no PAINT-2018,

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

SIPAC, para monitoramento de sua implementação. Cabe informar que foram emitidas no total 104 (cento e

quatro) recomendações, sendo que 52 (cinquenta e duas) encontram-se em monitoramento e serão

acompanhadas durante o exercício de 2019. Foram emitidas também 14 (quatorze) informações nos relatórios

destinados às unidades auditadas. No quadro abaixo, demonstra-se o quantitativo de recomendações emitidas em

2018 e as já implementadas pelas unidades antes da emissão do RAINT, assim como apresenta-se o total de

recomendações a serem monitoradas em 2019.

Quadro 3 - Demonstrativo das recomendações emitidas e implementadas em 2018 e em status de monitoramento

Relatório n° Recomendações
emitidas em 2018

Informações
emitidas em 2018

Recomendações implementadas
antes da emissão do RAINT

Recomendações a serem
monitoradas

01/2018 01 0 01 0

02/2018 16 0 10 6

03/2018 11 0 6 5

04/2018 2 0 0 2

05/2018 9 0 9 0

06/2018 10 2 8 2

07/2018 5 0 1 4

08/2018 8 3 0 8

09/2018 8 0 7 1

10/2018 0 4 - -

11/2018 22 0 5 17

12/2018 3 0 2 1

13/2018 0 2 - -

14/2018 2 0 1 1

15/2018 3 1 1 2

16/2018 4 0 1 3

17/2018 0 2 - -

Total => 104 14 52 52

Em relação às recomendações emitidas em anos anteriores e monitoradas no exercício de 2018, 07 (sete)

recomendações do total das 37 (trinta e sete) serão monitoradas no exercício de 2019, conforme demonstrado

abaixo.
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Quadro 4 - Demonstrativo das recomendações emitidas em anos anteriores e monitoradas em 2018

Relatório n° Recomendações emitidas em anos
anteriores em monitoramento

Recomendações implementadas
antes da emissão do RAINT

Recomendações a serem
monitoradas em 2019

05/2016 1 1 0

06/2016 2 2 0

07/2016 4 4 0

Sub-Total => 7 7 0

02/2017 9 5 4

04/2017 6 6 0

05/2017 8 6 2

07/2017 1 1 0

09/2017 1 0 1

10/2017 5 5 0

Sub-Total => 30 23 7

TOTAL 37 30 7

As recomendações emitidas pela Auditoria Interna e a situação atualizada quanto à implementação das

mesmas pelos gestores responsáveis, assim como o detalhamento do acompanhamento das recomendações emitidas

em anos anteriores são apresentadas no item 3.1 . Já nos itens 3.2 e 3.3 apresentam-se as demandas dos órgãos de

controle recebidas no exercício de 2018 e as respectivas providências adotadas pela UFSJ para o atendimento das

mesmas.

3.1 Recomendações formuladas pela Unidade de Auditoria Interna da UFSJ

O acompanhamento das recomendações emitidas pela Unidade de Auditoria Interna tem sido realizado no

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

Interno. Na tabela abaixo, apresenta-se a relação das recomendações emitidas em 2018 e as informações sobre a

implementação.

Tabela 4- Relação de recomendações expedidas e recomendações implementadas no exercício de 2018
Relatório Nº. 01/2018 - ANÁLISE DACONCESSÃO DARETRIBUIÇÃOATITULAÇÃO E DO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO

Constatação/Recomendação Informação sobre a implementação das recomendações
CONSTATAÇÃO: 1 - ANÁLISE DA CONCESSÃO DA
RETRIBUIÇÃO A TITULAÇÃO E DO INCENTIVO À
QUALIFICAÇÃO
Recomendação Nº 1 - Que o Setor de Acompanhamento e
Desenvolvimento (SESED/DIDEP) proceda a adequação dos temos de
seus memorandos quando do encaminhamento do processo para
emissão de Portaria

Providências a serem implementadas: A citação do Ofício-Circular nº 8/201-
MEC/SE/SAA já havia sido detectada e retirada dos nossos memorando. A questão
muito bem observada pela Auditoria Interna, já havia portanto sido corrigida.
Apesar de constar até início de fev/2018 a menção ao Ofício‐Circular nº

8/2014‐MEC/SE/SAA em nossos memorando, cabe esclarecer que este setor aceita
somente diploma para concessão de RT desde dez/2016 quando tomamos
conhecimento do teor do Ofício Circular nº 818/2016-MP. Para concessão de
incentivo a Qualificação aceitamos somente diploma desde abril/2017 quando
Ofício‐Circular nº 3/2017/GAB/SAA/SAA‐MEC revogou o Ofício‐Circular nº

8/2014‐MEC/SE/SAA. Portando, embora tenha permanecido do texto dos nossos

memorando a menção ao Ofício‐Circular nº 8/2014‐MEC/SE/SAA ele deixou de
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ser acatado na data de sua revogação pelo Ofício‐Circular nº

3/2017/GAB/SAA/SAA‐MEC

Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 23/02/2018 - A Unidade tomou as
providências necessárias para solução da constatação apontada pela AUDIT.

Total de recomendações: 01 Situação final => Atendidas: 01 Registradas: 0 Prorrogadas: 0 Reiteradas: 0
Total de informações: 0 Recomendações em monitoramento: 0
Relatório Nº. 02/2018 - AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS DO SETOR DEALMOXARIFADO

Constatações/Recomendação Informação sobre a implementação das recomendações
CONSTATAÇÃO: 1 - PRODUTOS COMVALIDADE VENCIDA
Recomendação Nº 1- Recomenda-se ao SEALM que, juntamente com
a DIMAP/PROAD, procedam ao adequado planejamento das
quantidades dos produtos que serão adquiridos, principalmente na área
de informática, a fim de evitar estoques e gastos desnecessários. A
compra em excesso traz risco de vencimento da validade dos produtos,
necessidade de mais espaço para armazenamento, maiores extravios,
além de dificultar a realização de inventário

Providências a serem implementadas: Os estoques com prazo de validade
vencidos, em sua maioria, são provenientes de compras anteriores à implantação do
SIPAC, em que a gestão dos quantitativos de estoque não era realizada pelo
SEALM. Atualmente as compras são realizadas através de sistema de registro de
preços, o que possibilita maior controle nos quantitativos a serem adquiridos para
manutenção dos estoques. As reposições de materiais de uso comum, como os de
expediente, já estão sendo feitas pelo Almoxarifado por meio das atas de registro
de preço, através de analise prévia dos estoques, observando as vigências das
mesmas, para que não haja ruptura do estoque no prazo de ressuprimento. Para os
itens de informática, as atas são encaminhadas ao Núcleo de Informática - NTINF,
para verificação dos quantitativos a serem adquiridos de acordo com a demanda
para manutenção dos bens de informática. Já para os materiais de uso específico,
como reagentes e produtos químicos, as solicitações nas atas são feitas pelos
demandantes quando de suas necessidades. O planejamento das quantidades a
serem adquiridas através de sistema de registro de preços deverá adotar critérios a
serem definidos pela PPLAN e PROAD, através da Portaria do Calendário do
Planejamento de Compras, a fim de restringir os quantitativos a serem licitados.

Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 15/06/2018 - Tendo em vista a
manifestação da Unidade de que providências estão sendo tomadas com intuito de
realizar um adequado planejamento das quantidades dos produtos a serem
adquiridos, entende-se que a recomendação foi atendida.

Recomendação Nº 2- Que sejam implementadas as medidas relatadas
na letra “b”, quais sejam: - verificação da utilização dos produtos
químicos pelos laboratórios da instituição, ou em último caso, pedir
auxílio ao Núcleo de Meio Ambiente da UFSJ para auxiliar no
descarte, nos termos da legislação vigente; - término dos estoques de
reagentes químicos, visto que as aquisições estão sendo realizadas via
Registro de Preços e as quantidades requisitadas junto aos
fornecedores serão para consumo imediato. - utilização das
funcionalidades do SIPAC no que diz respeito à vigência dos materiais,
para melhorar o controle dos produtos vencidos ou a vencer.

Providências a serem implementadas: Já foi efetuado levantamento de todos os
produtos classificados como Reagente Químico que estão com prazo de validade
vencido. O SEALM já fez contato com os laboratórios do DCNAT para verificar a
possibilidade de utilização desses reagentes. Os produtos passíveis de utilização
serão encaminhados aos laboratórios e os que não tiverem aplicabilidade serão
encaminhados ao Núcleo de Meio Ambiente para o correto descarte.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 15/06/2018 - Tendo em vista a
manifestação da Unidade está tomando as providências pertinentes para destinação
dos produtos químicos, bem como o término destes nos estoques do SEALM, cujo
prazo previsto é 31/12/2018, a AUDIT fará o acompanhamento para certificar se a
recomendação será atendida.

Nova manifestação da unidade: A recomendação foi atendida integralmente,
considerando que os reagentes químicos já foram enviados aos laboratórios do
DCNAT e, apenas os cinco itens restantes foram mantidos em estoque pois são
utilizados pela DIPRE na manutenção das piscinas dos Campi. Em anexo
inventário atualizado comprovando a baixa dos materiais. Em relação a inserção
dos prazos de validade dos materiais no SIPAC, o SEALM a partir de 2019, irá
registrar no momento da entrada da nota fiscal a data de validade dos produtos.

Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 28/01/2019 - Tendo em vista
a manifestação da Unidade de que a recomendação foi atendida integralmente,
visto que os reagentes químicos já foram enviados aos laboratórios do DCNAT e,
apenas os cinco itens restantes foram mantidos em estoque pois são utilizados pela
DIPRE na manutenção das piscinas dos Campa, a AUDIT entende que a
recomendação foi atendida.

CONSTATAÇÃO: 2 - PRODUTOS COM BAIXA
MOVIMENTAÇÃO
Recomendação Nº 1- Recomenda-se que sejam realizadas pesquisas
junto às unidades da UFSJ, com a finalidade de constatar se há ou não
a necessidade dos itens com baixa rotatividade naqueles setores,
conforme preconiza o item 7.2 da IN SEDAP 205/2008.

Providências a serem implementadas: Para os itens com baixa movimentação e
que há determinada especificidade será realizado levantamento para identificar a
intenção de uso do produto e encaminhamento destes materiais aos interessados.
Porém itens com baixa movimentação, que não há interesse em sua utilização serão
encaminhados para a comissão de desfazimento de bens.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 15/06/2018 - Tendo em vista a
manifestação da Unidade de que está tomando as providências pertinentes para
destinação dos produtos com baixa movimentação, bem como o término destes nos
estoques do SEALM, cujo prazo previsto é 31/12/2019, a AUDIT fará o
acompanhamento para certificar se a recomendação será atendida.

Recomendação Nº 2- Caso nenhum setor de manifeste, sugere-se que
seja aberto processo de desfazimento, conforme legislação vigente.

Providências a serem implementadas: Itens com baixa movimentação, que não
há interesse em sua utilização serão encaminhados para a comissão de
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desfazimento de bens.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 15/06/2018 - Tendo em vista a
manifestação da Unidade de que está tomando as providências pertinentes para
destinação dos produtos com baixa movimentação, bem como o término destes nos
estoques do SEALM, cujo prazo previsto é 31/12/2019, a AUDIT fará o
acompanhamento para certificar se a recomendação será atendida.

Recomendação Nº 3- Recomenda-se ainda realizar um estudo para
redução da estocagem de materiais para um mínimo prudencial,
evitando-se grandes aquisições de produtos que não possuem
rotatividade e que, consequentemente, geram prejuízos, já que, dessa
forma, o montante empregado nas aquisições fica inerte, sem
movimentação imediata.

Providências a serem implementadas: O SEALM irá alimentar no SIPAC
informações relativas a estoque mínimo e prazo de ressuprimento para que seja
possível a utilização da funcionalidade do SIPAC, Ponto de Pedido, com o objetivo
de melhorar o controle dos níveis de estoque.
Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 15/06/2018 - Tendo em vista a
manifestação da Unidade de que o SEALM irá alimentar no SIPAC informações
relativas a estoque mínimo e prazo de ressuprimento para que seja possível a
utilização da funcionalidade do SIPAC “Ponto de Pedido” com o objetivo de
melhorar o controle dos níveis de estoque, cujo prazo previsto é 31/12/2019, a
AUDIT fará o acompanhamento para certificar se a recomendação será atendida.

CONSTATAÇÃO: 3 - INSTALAÇÕES DO SEALM
Recomendação Nº 1- Em que pese a manifestação e os argumentos da
unidade, faz-se necessários que sejam envidados esforços no sentido de
concentrar o armazenamento dos materiais hoje existentes no SEALM,
sobretudo tentar extinguir o acondicionamento de produtos no Ginásio,
uma vez que o local não possui condições satisfatórias para um
armazenamento adequado, visto não ter segurança adequada, ser
propenso à ameaças climáticas, com acondicionamentos inadequados,
além de ser distante das demais instalações do SEALM.

Providências a serem implementadas: O SEALM não tem condições de resolver
esta questão tendo em vista que se trata de decisão superior em relação à destinação
de espaço físico, considerando que o Almoxarifado trabalha dentro da
infraestrutura que lhe é disponibilizada. Há uma perspectiva quanto à melhoria de
espaço caso seja reformado o prédio principal do Campus Santo Antônio, ocorrerá
uma realocação de setores e haverá possibilidade de melhoria no espaço destinado
ao setor de almoxarifado.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 18/06/2018 - Em que pese a
manifestação da Unidade, a AUDIT entende que o SEALM deve continuar
envidando esforços no sentido de melhorar o acondicionamento dos materiais
estocados, evitando a utilização do Ginásio. Tendo em vista o prazo proposta pela
Unidade (31/12/2020), a AUDIT fará o acompanhamento para certificar se a
recomendação será atendida.

CONSTATAÇÃO: 4 - DIFERENÇAS DETECTADAS NA
CONFERÊNCIA IN LOCO
Recomendação Nº 1 - Recomenda-se que sejam feitas as adequações
de forma a regularizar os estoques dos materiais apontados, nos termos
da legislação vigente.

Providências a serem implementadas: O SEALM irá promover os ajustes dos
itens detectados com divergências durante a auditoria.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 18/06/2018 - Tendo em vista a
manifestação do SEALM de que irá promover os ajustes dos itens detectados com
divergências durante a auditoria até a data 31/07/2018, a AUDIT fará o
acompanhamento para certificar se a recomendação será atendida.

Nova manifestação da unidade: Os ajustes foram efetuados pelo SEALM,
conforme imagem em anexo que comprova a baixa por perda dos materiais.

Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 30/01/2019 - Tendo em
vista que os ajustes foram efetuados, a AUDIT entende que a recomendação foi
atendida.

Recomendação Nº 2 - Que sejam tomadas as providências pertinentes
junto ao fornecedor do item “caixas de correspondência acrílica” de
forma a regularizar a entrega correta do item, e, se necessário, que seja
aberto processo de penalização do mesmo;

Providências a serem implementadas: Não há possibilidade de cobrança junto ao
fornecedor para regularização do item considerando que o prazo de garantia
prevista em edital de 12 meses já se expirou e já ocorreu o ateste da nota fiscal. A
solução será o ajuste do estoque da mesma forma que serão corrigidos os outros
itens divergentes.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 18/06/2018 - Tendo em vista a
manifestação da Unidade de que não é mais possível realizar a cobrança junto ao
fornecedor para regularização do item, visto que a garantia já se expirou e que já
houve o ateste da nota fiscal, e que fará o ajuste do estoque (31/07/2018), a AUDIT
fará o acompanhamento para certificar se a recomendação será atendida. Contudo,
sugere que o SEALM oriente seus servidores a fazerem uma conferência detalhada
e precisa por ocasião do recebimento das mercadorias.

Nova manifestação da unidade:Não há possibilidade de cobrança junto ao
fornecedor para regularização do item considerando que o prazo de garantia
prevista em edital de 12 meses já se expirou e já ocorreu o ateste da nota fiscal. A
solução será o ajuste do estoque da mesma forma que serão corrigidos os outros
itens divergentes.

Último posicionamento da da AUDIT: ATENDIDA em 30/01/2019 - Tendo em
vista que os ajustes foram efetuados, a AUDIT entende que a recomendação foi
atendida.

Recomendação Nº 3 - Que todas as mercadorias sejam devidamente
conferidas por ocasião de seu recebimento para certificar se a
quantidade constante na nota fiscal é a mesma recebida pelo
conferente.

Providências a serem implementadas: O SEALM já realiza a conferência de
todos os itens entregues pelos fornecedores e a situação da ?caixa de
correspondência? é um fato isolado, tendo em vista o volume de materiais
recebidos e conferidos pelo setor.
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Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 18/06/2018 - Embora a Unidade
tenha se manifestado de que tenha sido um fato isolado, a AUDIT entende que o
SEALM deva orientar seus servidores a fazerem uma conferência detalhada e
precisa por ocasião do recebimento das mercadorias, de forma a evitar tais
ocorrências.

Recomendação Nº 4 - Para os casos de recebimentos de produtos com
embalagens divergentes das solicitadas no edital, que haja uma maior
interação entre a pessoa que procede à entrada do bem com aquela
responsável por sua saída, criando-se um mecanismo que chame
atenção para tal alteração, de forma a evitar problemas no estoque.

Providências a serem implementadas: O SEALM utiliza um procedimento de
aviso, por meio de etiquetas, para orientar como deverá ser realizada a saída dos
produtos, de forma a evitar erros no atendimento das requisições para produtos
recebidos em embalagens divergentes em relação ao que foi licitado..

Posicionamento da AUDIT:ATENDIDA em 18/06/2018 - Tendo em vista a
manifestação da Unidade de que já utiliza procedimento de aviso por meio de
etiquetas para orientar como deverá ser a saída dos produtos, a AUDIT entende que
a recomendação foi atendida.

CONSTATAÇÃO: 5 - SOLICITAÇÕES POR OCASIÃO DO
ENCERRAMENTO DAEXECUÇÃO DAS DESPESAS
Recomendação Nº 1- Recomenda-se que a PPLAN, juntamente com a
PROAD, façam uma nova proposta para a distribuição dos recursos da
UFSJ, principalmente para o diz respeito à rubrica de material de
consumo.

Providências a serem implementadas: No ano de 2018 foi modificada a alocação
de orçamento para os centros de custos da Universidade. Os valores totais
constantes da Proposta Orçamentária Anual, para os centros de custos de
Coordenações de Graduação e de Departamentos Acadêmicos, foram divididos em
três parcelas, sendo que a primeira parcela foi alocada no dia 20/02/2018, a
segunda no dia 03/05/2018 e a terceira está prevista para os primeiros dias úteis de
agosto de 2018. Associado a garantia da alocação total até o mês de agosto de 2018
será solicitada à Reitoria emissão de portaria de encerramento da execução de
despesas imediatamente após a divulgação por parte do MEC de seu encerramento
de execução de despesas. As alterações de mudança do critério de alocação e o
adiantamento da divulgação do encerramento do exercício tem como objetivo
viabilizar, por parte dos demandantes, um melhor planejamento de suas aquisições.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 18/06/2018 - Tendo em vista a
manifestação da PPLAN de que, no presente exercício, já houve alterações no
critério de alocação de recursos, além do adiantamento da divulgação do
encerramento do exercício, tudo com o objetivo de viabilizar, por parte dos
demandantes, um melhor planejamento de suas aquisições, a AUDIT entende que a
recomendação foi atendida. Entretanto, como o problema ocorre somente no final
do exercício, a AUDIT fará o acompanhamento para certificar se, de fato, o
problema foi solucionado.

Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 01/02/2019 - Tendo em vista
informações do SEALM (via telefone) de que no final do exercício de 2018 houve
tempo hábil para atendimento de todas as RM’s expedidas, visto que a alocação dos
recursos ocorreu conforme informado pela PLAN, a AUDIT entende que a
recomendação foi atendida.

Recomendação Nº 2- Sugere-se ainda que sejam definidas regras para
os atendimentos às demandas apresentadas ao SEALM, de forma a dar
autonomia para a Unidade para proceder aos cortes, quando
necessários.

Providências a serem implementadas: Será realizada reunião entre PROAD,
PPLAN e Reitoria para discutir o assunto e criar regras para atendimento das
demandas, visto que os pedidos são condicionados à liberação do recurso.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 18/06/2018 - Tendo em vista a
manifestação da Unidade de que fará uma reunião entre a Reitoria, PROAD e
PPLAN (prazo proposto 31/12/2018) para criar regras para atendimento das
demandas, a AUDIT fará o acompanhamento para certificar se a recomendação
será atendida.

Nova manifestação da unidade: A partir dos problemas ocorridos no final de
2017, foram adotadas medidas para minimizar estas questões. A primeira medida
foi solicitar à PPLAN a antecipação gradual, porém, com maior volume no
primeiro semestre de 2018, da liberação de orçamento nos centros de custos para
que as unidades cadastrarem requisições de materiais. Aquelas unidades que não
consumiram seus recursos até a data estabelecida no encerramento do exercício,
tiveram seus saldos zerados. A segunda ação foi que a PROAD solicitou à PPLAN
a antecipação do prazo final permitido para cadastro de requisições de materiais do
almoxarifado conforme previsto no calendário de encerramento de despesas do
exercício de 2018. Desta forma, foi estabelecida a data de 21/09/2018 que foi
prorrogado apenas uma vez até 05/10/2018 e, a partir desta data não houve mais
concessões. Outra medida foi dar autonomia ao SEALM de recusar qualquer
requisição que porventura ainda fosse solicitada fora do prazo estabelecido, bem
como atender as requisição de acordo com a ordem de cadastramento das mesmas,
o que possibilitou uma melhor organização no atendimento.

Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 28/01/2019 - Tendo em
vista a manifestação da Unidade de que providências foram adotadas de forma a
evitar o problema relatado, a AUDIT entende que a recomendação foi atendida.

Recomendação Nº 3 - Que o planejamento das compras seja feito de
acordo com o consumo médio dos últimos 12 (doze) meses, conforme

Providências a serem implementadas: O planejamento das compras é realizado
em conjunto pela PROAD e PPLAN através de Portaria, a qual determina que as
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determina a legislação vigente, e não de acordo com o demandado
pelas unidades solicitantes.

unidades levantem suas necessidades para licitação através sistema de registro de
preços. Posteriormente a esse processo a aquisição de material de consumo no
almoxarifado e nas atas de registro de preços, fica condicionada ao recurso que a
PPLAN disponibiliza em cada centro de custo, dando autonomia as unidades
quanto à utilização destes recursos.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 18/06/2018 - Tendo em vista a
manifestação da PROAD de que as unidades tem autonomia quanto à utilização de
seus recursos, bem como o fato dos processos para aquisição de material de
consumo no almoxarifado e utilização das atas de registro de preços, fica
condicionada ao recurso que a PPLAN disponibiliza em cada centro de custo, a
AUDIT fará o acompanhamento para certificar se a recomendação será atendida
(prazo proposto 31/12/2018).

Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 01/02/2019 - Considerando
a autonomia das Unidades, bem como as informações do SEALM (via telefone) de
que no final do exercício de 2018 houve tempo hábil para atendimento de todas as
RM’s expedidas, visto que a alocação dos recursos ocorreu conforme informado
pela PLAN na Constatação 5.1, a AUDIT entende que a recomendação foi
atendida.

CONSTATAÇÃO: 6 - COLUNAAJUSTE CONTÁBIL

Recomendação Nº 1 - Embora o valor seja insignificante, com a
consolidação do SIPAC, recomenda-se que tal procedimento seja
evitado.

Providências a serem implementadas: A coluna de ajuste contábil já não existe
no Balanço.

Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 18/06/2018 - Tendo em vista a
manifestação da Unidade de que a coluna ajuste contábil já foi retirada do balanço,
a AUDIT entende que a recomendação foi atendida.

CONSTATAÇÃO: 7 - TOMADA DE CONTAS DO
ALMOXARIFADO
Recomendação Nº 1- Recomenda-se que seja obedecido o prazo
estabelecido na legislação vigente

Providências a serem implementadas: Será envidado esforços para atendimento
da legislação vigente de forma a efetuar a tomada de contas até o final de cada
exercício.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 18/06/2018 - Tendo em vista a
manifestação da PROAD de que envidará esforços para atendimento da legislação
vigente de forma a efetuar a tomada de contas até o final de cada exercício, a
AUDIT entende que a recomendação foi atendida. Entretanto, fará o
acompanhamento para certificar se a recomendação será atendida.

Nova manifestação da unidade: Em 2018, foi publicada a PORTARIA nº 480, de
21 de agosto de 2018 o qual nomeou os servidores para comporem a comissão de
Tomadas de Contas Anual do Setor de Almoxarifado pelo período de 01/09/2018 a
31/12/2018. Os trabalhos foram executados neste período, porém, pela necessidade
de aguardar o encerramento do exercício e fechamento do balanço no final de
2018, foi solicitada a prorrogação da portaria por 30 dias para encerramento
definitivo dos trabalhos. Envio anexas as portarias relativas ao exposto.(o sistema
permitiu inserir apenas 01 anexo - a PORTARIA 741/2018 referente à prorrogação
por 30 dias não foi possível anexar)

Último posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 28/01/2019 - Tendo em
vista a manifestação da Unidade de que o prazo para Tomada de Contas do
Almoxarifado foi prorrogado por mais 30 dias, a AUDT registrou a manifestação
devendo fazer novo acompanhamento no decorrer do presente exercício.

Recomendação Nº 2- Que independente da Tomada de Contas do
Almoxarifado sejam feitas conferências periódicas (inventários) nos
diversos grupos de materiais, com intuito de minimizar possíveis
falhas, a exemplo de datas de vencimentos dos produtos,
armazenamento inadequado, pulverizado das mercadorias, dentre
outros.

Providências a serem implementadas: O SEALM realizará o inventário, ao final
de cada mês, de maneira contínua, para que possíveis divergências sejam
detectadas e corrigidas, de forma a manter a acuracidade dos estoques.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 18/06/2018 - Tendo em vista a
manifestação do SEALM de que realizará o inventário, ao final de cada mês, de
maneira contínua, para que possíveis divergências sejam detectadas e corrigidas, de
forma a manter a acuracidade dos estoques (prazo proposto 31/07/2018), a AUDIT
fará o acompanhamento para certificar se a recomendação será atendida.

Nova manifestação da unidade: A recomendação ainda não foi atendida pelo
SEALM, considerando que o setor recebeu uma alta demanda por materiais no
segundo semestre de 2018 e, além disso, no mesmo período muitas mercadorias
estavam sendo recebidas para reposição dos estoques. Tal situação fez com que os
servidores se dedicassem às atividades de atendimento de requisições e
recebimento de mercadorias, e isso inviabilizou a realização do inventário. Porém,
a partir do primeiro semestre de 2019 os servidores do setor irão se organizar para
que o inventário seja realizado rotineiramente ao final de cada mês.

Último posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 28/01/2019 - Tendo em
vista a manifestação da Unidade de que a recomendação ainda não foi atendida, a
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AUDIT fará novo acompanhamento no segundo semestre de 2019
Total de recomendações expedidas: 16 Situação final =>Atendidas: 10 Registradas: 06 Prorrogadas: 0 Reiteradas: 0
Total de informações: 0 Recomendações em monitoramento: 06

Relatório Nº. 03/2018 - AUDITORIA NA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO REFERENTE AOS CONTROLES DAS
CONCESSÕES DE BOLSAS EAUXÍLIOS FINANCEIROS

Constatação/Recomendação Informação sobre a implementação das recomendações
CONSTATAÇÃO: 1 - SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES
Recomendação Nº 1 - Que seja indicado um novo representante para
compor o Comitê Gestor do Fundo de Pesquisa da PROPE, que não
esteja ocupando o cargo de titular ou adjunto da PROPE.

Providências a serem implementadas: Entendemos a argumentação dos auditores
e informamos que providenciaremos a substituição do membro do Comitê Gestor
do Fundo de Pesquisa, conforme recomendado.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 12/06/2018 - Tendo em vista
que a unidade providenciará a alteração sugerida, cujo prazo proposto é
31/08/2018, a AUDIT fará o acompanhamento para certificar se a recomendação
será atendida.

Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 19/09/2018 - Tendo em
vista o disposto na Portaria PROPE nº 34/2018 que comprova a exoneração do Pró-
reitor Adjunto do Comitê Gestor do Fundo de Pesquisa da PROPE, a AUDIT
entende que a recomendação foi atendida.

CONSTATAÇÃO: 2 - FRAGILIDADE NOS MECANISMOS DE
CONTROLE DOS PARECERES PROFERIDOS PELO COMITÊ
GESTOR
Recomendação Nº 2 - Que todos os pareceres sejam devidamente
documentados de forma escrita, seguindo, por analogia, as normas de
funcionamento dos Conselhos da UFSJ, que preconizam que os
pareceres devem conter, obrigatoriamente: I – Histórico; II –
Fundamentos do mérito; III – Voto do relator.

Providências a serem implementadas: informamos que já foi implantado novo
processo de emissão de pareceres por escrito do Comitê Gestor, seguindo as
recomendações do Relatório, e que este já foi empregado na última reunião desse
Comitê, realizada no dia 16/05/18.

Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 12/06/2018 - Tendo em vista que a
unidade informou que já foi implantado novo processo entendemos que a
recomendação foi atendida.

CONSTATAÇÃO: 3 - MECANISMO DE CONTROLE
ALTERNATIVOS
Recomendação Nº 3 Que sejam envidados esforços junto à PROGP no
sentido de ofertar treinamento em “php” à servidora responsável, de
forma que a mesma tenha condições de aprimorar o formulário
eletrônico hoje utilizado, fins de se obter um controle mais efetivo, até
que seja desenvolvido o sistema próprio.

Providências a serem implementadas: Acreditamos que um sistema próprio para
o controle das solicitações ao Comitê Gestor do Fundo de Pesquisa deveria, sob
avaliação de viabilidade, ser desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia de
Informação da UFSJ, e nesse sentido, reforçaremos nossa solicitação anterior a
esse Núcleo.
Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 15/06/2018 - Tendo em vista
que a unidade solicitará ao NTInf o desenvolvimento de um sistema próprio para o
controle das solicitações ao Comitê Gestor do Fundo de Pesquisa, cujo prazo
previsto para atendimento é 31/12/2020, a AUDIT fará o acompanhamento para
certificar se a recomendação será atendida.

Nova manifestação da unidade: A Prope apresentou ao NTInf a demanda por um
sistema próprio para controle dos pedidos de auxílio para publicação de artigos ou
que seja inserida essa ferramenta no SIGAA , conforme Memorando Eletrônico nº
13/2019 - PROPE, em anexo. Estamos aguardando o retorno do NTInf sobre essa
possibilidade e o prazo de execução.

Último posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 28/01/2019 - Tendo em
vista a manifestação da Unidade alusiva à solicitação ao NTInf de um sistema
próprio para controle, a AUDIT acompanhará a resposta do NTInf sobre tal
possibilidade e o prazo de execução.

CONSTATAÇÃO: 4 - RACIONALIZAÇÃO DE FLUXO
Recomendação Nº 4 Que seja revista a Resolução CONDI Nº
008/2017, de forma a concentrar todo o processo de auxílio financeiro
a estudantes para participação em eventos na PROAE, de forma a
racionalizar o fluxo, diminuir o nível de desperdícios de tempo, energia
e material, a fim de conseguir uma maior eficácia nos resultados.

Providências a serem implementadas: A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-
graduação acompanha o entendimento da AUDIT/UFSJ, e, após entendimento
junto às demais Pró-reitorias envolvidas, PROEX, PROEN e PROAE, encaminhará
proposta de alteração da Resolução CONDI nº 008/2017.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 15/06/2018 - Tendo em vista
que a unidade acatou a recomendação e encaminhará proposta de alteração da
Resolução CONDI nº 008/2017, cujo prazo está previsto para 28/09/2018, a
AUDIT fará o acompanhamento para certificar se a recomendação será atendida.

Monitoramento da AUDIT: PRORROGADA em 05/11/2018 - Tendo em vista
que a proposta de alteração da Resolução será apreciada pelo CONDI somente em
dezembro/2018, conforme manifestação da PROPE, decidiu-se prorrogar o prazo
para cumprimento da recomendação.

Nova manifestação da unidade: A proposta de alteração da Resolução
008/2017/CONDI, que trata da concessão de auxílio financeiro a estudantes, foi
elaborada pela PROAE, PROPE e PROEX. De acordo com a Pró-Reitora de
Assistência Estudantil, a PROAE encaminhará a referida proposta para a SOCES,
com o objetivo de incluí-la em pauta de reunião do CONDI, prevista para
18/03/2019.

Posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 28/01/2019 - Tendo em vista
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que a proposta será encaminhada a SOCES para ser incluída na pauta do CONDI,
cuja reunião está prevista para março/2019, a AUDIT fará o acompanhamento.

CONSTATAÇÃO: 5 - ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE
INFORMÁTICA
Recomendação Nº 5 - Que sejam envidados esforços junto ao NTInf
no sentido de verificar a possibilidade de se inserir alguma
funcionalidade no sistema de forma que os orientadores lancem,
mensalmente, o controle de frequência dos orientandos, propiciando a
PROPE a possibilidade de acompanhar e autorizar o pagamento
somente daqueles discentes que efetivamente realizaram as atividades
de iniciação científica.

Providências a serem implementadas: Em conformidade com a recomendação da
AUDIT/UFSJ, a funcionalidade sugerida será solicitada junto ao NTINF/UFSJ.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 15/06/2018 - Tendo em vista a
resposta da Unidade de que a funcionalidade sugerida será solicitada junto ao
NTINF/UFSJ, cujo prazo está previsto para 19/12/2020, a AUDIT fará o
acompanhamento para certificar se a recomendação será atendida.

Nova manifestação da Unidade: A Prope apresentou ao NTInf a demanda por
inserção no Sistema PIBIC de uma ferramenta de controle, por parte dos
orientadores, de frequência mensal dos bolsistas de iniciação científica, conforme
Memorando Eletrônico nº 13/2019 - PROPE, em anexo. Estamos aguardando o
retorno do NTInf sobre essa possibilidade e o prazo de execução.

Último posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 28/01/2019 - Tendo em
vista a manifestação da Unidade alusiva à solicitação ao NTInf de inserção de uma
ferramenta no Sistema PIBIC, a AUDIT acompanhará a resposta do NTInf sobre tal
possibilidade e o prazo de execução.

CONSTATAÇÃO: 6 - ALTERAÇÃO NADATADO EVENTO
Recomendação Nº 6 - Que sejam definidas novas regras de forma que
nos Editais futuros não persistam tais conflitos.

Providências a serem implementadas: A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-
graduação providenciará as alterações necessárias, nos futuros Editais, para que
não haja o possível conflito indicado pela AUDIT/UFSJ.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 15/06/2018 - Tendo em vista
que a unidade providenciará a alteração sugerida, cujo prazo proposto é
22/12/2018, a AUDIT fará o acompanhamento para certificar se a recomendação
será atendida.

Nova manifestação da unidade: As recomendações da Audit constam do Edital
001/2019/UFSJ/PROPE – Apoio à Organização de Eventos, conforme divulgado
na página https://ufsj.edu.br/portal2-
repositorio/File/prope/Retificacao_Edital_eventos_001_2019.pdf.

Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 28/01/2019 - Tendo em
vista a manifestação da Unidade de que a recomendação da AUDIT foi atendida no
novo Edital de Organização de Eventos, a AUDIT entende que a recomendação foi
atendida.

CONSTATAÇÃO: 7 - ITEM FINANCIÁVEL - UTILIZAÇÃO DE
CARROS OFICIAIS
Recomendação Nº 7 - Que seja observado o teor do Decreto nº 9287,
de 15 de fevereiro de 2018 e verificada a pertinência de tal despesa ser
item financiável.

Providências a serem implementadas: Procederemos as modificações em editais
futuros para deixar claras, aos proponentes, as condições necessárias para essa
concessão.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 15/06/2018 - Tendo em vista
que a unidade providenciará a alteração sugerida, cujo prazo proposto é
22/12/2018, a AUDIT fará o acompanhamento para certificar se a recomendação
será atendida.

Nova manifestação da unidade: As recomendações da Audit constam do Edital
001/2019/UFSJ/PROPE – Apoio à Organização de Eventos, conforme divulgado
na página https://ufsj.edu.br/portal2-
repositorio/File/prope/Retificacao_Edital_eventos_001_2019.pdf.

Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 28/01/2019 - Tendo em
vista a manifestação da Unidade de que a recomendação da AUDIT foi atendida no
novo Edital de Organização de Eventos, a AUDIT entende que a recomendação foi
atendida.

CONSTATAÇÃO: 8 - FRAGILIDADE NAS AUTORIZAÇÕES
PARA PAGAMENTOS DAS BOLSAS ADVINDAS DE
COMUNICAÇÃO INEFICAZ
Recomendação Nº 8 - Sugere-se que sejam criadas regras para
efetivação do pagamento das bolsas de forma que todos os Programas
tenham ciência destas e cumpram suas obrigações.

Providências a serem implementadas: Em função das observações da
AUDIT/UFSJ, ações no sentido de agilizar e imprimir maior segurança a esse
processo já estão em estudo para implantação em breve.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 15/06/2018 - Tendo em vista a
manifestação da Unidade de que ações no sentido de agilizar e imprimir maior
segurança ao processo de controle de bolsas já estão em estudo para implantação
em 31/10/2018, a AUDIT fará o acompanhamento para certificar se a
recomendação será atendida.

Monitoramento da AUDIT: PRORROGADA em 08/11/2018 - Tendo em vista a
manifestação da Unidade de que será implantado o módulo de bolsas do SIGAA,
que permitirá um maior controle para os cursos de pós-graduação da UFSJ, a
AUDIT decide por adiar o prazo para atendimento da presente recomendação para
março/2019.

Nova manifestação da unidade: A Prope apresentou ao NTInf a demanda por
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implantação do Módulo de Bolsas do SIGAA para a pós-graduação, conforme
Memorando Eletrônico nº 13/2019 - PROPE, em anexo. Estamos aguardando o
retorno do NTInf sobre essa possibilidade e o prazo de execução.

Último posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 28/01/2019 - Tendo em
vista a manifestação da Unidade de que a proposta de alteração da resolução
encontra-se em andamento, a AUDIT decide por prorrogar a presente
recomendação para março/2019.

CONSTATAÇÃO: 09 - FRAGILIDADE NOS CONTROLES DE
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE BOLSAS EM CASOS DE
DESISTÊNCIA
Recomendação Nº 09.1 - Recomenda-se que seja verificada a
possibilidade de alterar o normativo interno de forma que, nos casos de
desistência, onde o curso não foi concluído, assim como nos casos em
que não há renovação da matrícula acarretando o desligamento do
discente, o Colegiado do Programa envie à PROPE, para decisão final,
parecer conclusivo, com decisão fundamentada, acerca de todas as
situações de não conclusão, diante da análise dos documentos:  Termo
de Compromisso (assinado pelo aluno e pela Comissão de Bolsas) , da
 Carta do aluno explicitando os motivos da Desistência e do  Parecer
do Colegiado , a exemplo do que hoje acontece nas bolsas concedidas
pela CAPES.

Providências a serem implementadas: Gostaríamos de esclarecer que a
recomendação 9.2 do Relatório, constante à fl. 27 do mesmo, já é adotada como
prática por esta Pró-reitoria. Nenhum processo de deliberação da necessidade de
restituição dos valores das bolsas pagas pela UFSJ por parte dos Colegiados dos
Programas de Pós-graduação tem prosseguimento sem o devido registro das razões
dessa deliberação nas Atas de Colegiados e da verificação da adequação dessas
decisões à Resolução 005/2013 do CONDI por parte da PROPE. Os Programas de
Pós-graduação são constantemente instruídos por essa Pró-reitoria para a
observação do disposto no art. 10 da citada Resolução..

Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 15/06/2018 - Tendo em vista
manifestação da Unidade de que a os Programas de Pós-graduação registram nas
Atas de Colegiados as deliberações inerentes a possíveis restituição dos valores das
bolsas pagas pela UFSJ, sendo constantemente instruídos pela PROPE em relação
ao disposto no art. 10 da Resolução 005/2013/CONDI, entende-se que a
recomendação foi atendida.

Recomendação Nº 09.2 - Caso se opte pela não alteração do
normativo, sugerimos que cópia da decisão do Colegiado do Programa
(cuja análise deverá ter como base os termos dispostos na Resolução),
seja arquivada na PROPE

Providências a serem implementadas: Gostaríamos de esclarecer que a
recomendação 9.2 do Relatório, constante à fl. 27 do mesmo, já é adotada como
prática por esta Pró-reitoria. Nenhum processo de deliberação da necessidade de
restituição dos valores das bolsas pagas pela UFSJ por parte dos Colegiados dos
Programas de Pós-graduação tem prosseguimento sem o devido registro das razões
dessa deliberação nas Atas de Colegiados e da verificação da adequação dessas
decisões à Resolução 005/2013 do CONDI por parte da PROPE. Os Programas de
Pós-graduação são constantemente instruídos por essa Pró-reitoria para a
observação do disposto no art. 10 da citada Resolução.

Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 12/06/2018- Tendo em vista a
manifestação da Unidade, entendemos que a recomendação foi atendida.

CONSTATAÇÃO: 10 - PAGAMENTO DE BOLSAS DURANTE O
AFASTAMENTO DAGESTANTE
Recomendação Nº 10 - Que para as bolsas pagas com recursos da
UFSJ, sejam aplicadas as regras contidas no normativo interno, até que
se proceda as alterações no mesmo.

Providências a serem implementadas: Acompanhamos o entendimento do
Relatório da AUDIT/UFSJ, enfatizando, porém, a informação de que no único caso
ocorrido não houve extrapolação do limite máximo de 24 meses para a concessão
de bolsa, conforme art. 7º da Resolução 005/2013 do CONDI. A Pró-reitoria de
Pesquisa e Pós-graduação providenciará a proposta de alteração da citada
Resolução para que esta passe a acompanhar o normativo da CAPES, com o
objetivo de uniformizar os critérios de concessão de bolsas de pós-graduação na
Instituição.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 15/06/2018 - Tendo em vista as
informações da unidade de que não houve dano ao erário, bem como o fato de estar
sendo providenciada proposta de alteração da Resolução CONDI 005/2013, com o
objetivo de uniformizar os critérios de concessão de bolsas de pós-graduação na
Instituição, cujo prazo proposto é 31/10/2018, a AUDIT fará o acompanhamento
para certificar se a recomendação será atendida.

Monitoramento da AUDIT: PRORROGADA em 08/11/2018 - Tendo em vista a
manifestação da Unidade de que a proposta de alteração da resolução encontra-se
em andamento, a AUDIT decide por prorrogar a presente recomendação para
março/2019.
Nova manifestação da unidade: A proposta de modificação da Resolução
005/2013/CONDI, para que esta passe a acompanhar o normativo da CAPES, com
o objetivo de uniformizar os critérios de concessão de bolsas de pós-graduação na
Instituição, está em andamento. Não foi possível finalizar em outubro/18, conforme
previsto anteriormente, pelo acúmulo de atividades desta Pró-Reitoria. Por essa
razão, estamos prorrogando o prazo de execução para 29/3/2019.

Último posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 28/01/2019 - Tendo em
vista a manifestação da Unidade de que a proposta de alteração da resolução
encontra-se em andamento, a AUDIT decide por prorrogar a presente
recomendação para março/2019.

Total de recomendações: 11 Situação final =>Atendidas:06 Registradas: 02 Prorrogadas: 03 Reiteradas: 0
Total de informações: 0 Recomendações em monitoramento: 05
Relatório Nº. 04/2018 – AVALIAÇÃO DAADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADEAMBIENTAL

Constatação/Recomendação
Nº DA CONSTATAÇÃO 01: AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE
DOS RESULTADOS DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE

Providências a serem implementadas: Até o momento a Comissão foi
recomposta, a política de sustentabilidade atualizada e encaminhada para os órgãos
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GESTÃO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

Recomendação 01: Tendo em vista que foi nomeada nova Comissão
Temporária de Sustentabilidade, através da Portaria UFSJ nº 324, de
12/06/2018, incumbida de atualizar o Plano de Gestão de Logística
Sustentável, bem como acompanhar e avaliar, permanentemente, seus
resultados, recomenda-se que sejam lançados semestralmente no sítio
da internet da UFSJ os resultados alcançados a partir da
implementação das ações definidas no novo Plano de Gestão Logística
Sustentável, apresentando as metas alcançadas e os resultados medidos
pelos respectivos indicadores.

superiores e uma integração entre as ações de planejamento com o Núcleo de Meio
Ambiente da PROAD/UFSJ. Foi encaminhado no dia de hoje o Memo
091/2018/PPLAN solicitando da comissão as seguintes informações: as atividades
desenvolvidas desde a recomposição da comissão, os trabalhos desenvolvidos até o
momento e um cronograma de atualização do Plano de Gestão Logística
Sustentável.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA EM 07/08/2018 - Tendo em vista a
manifestação da Unidade, a AUDIT decidiu por registrar a presente informação, e
no início do exercício de 2019, fará novo acompanhamento para verificar se foram
lançados no sítio da internet da UFSJ os resultados alcançados a partir da
implementação das ações definidas no novo Plano de Gestão Logística Sustentável,
apresentando as metas alcançadas e os resultados medidos pelos respectivos
indicadores.

Nº DA CONSTATAÇÃO 02: AUSÊNCIA DE LOCAL
APROPRIADO PARA ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS
QUÍMICOS

Recomendação 02: Recomenda-se que seja analisada a possibilidade
de construção em todos os Campi da UFSJ de um “paiol” (abrigos para
produtos químicos e biológicos), onde seriam descartados todos os
resíduos até que as coletas sejam realizadas por empresas
especializadas.

Providências a serem implementadas: Conforme a constatação da inexistência de
locais apropriados para armazenamento temporário de resíduos perigosos,
informamos que está previsto o inicio de estudos técnicos junto a Divisão de Obras
para avaliar a viabilidade de construção de abrigos para produtos químicos e
biológicos nos Campi da UFSJ. Em específico, para os Campi Sede, será avaliado a
possibilidade inicial de construção no Campus Dom Bosco (CDB), visto que este
Campus é o maior gerador de resíduos perigosos. Neste campi, já há a previsão de
reforma de um pequeno imóvel situado atrás do RU a qual será destinado para o
armazenamento temporário até o recolhimento pelo empresa especializada. Quanto
aos demais campi, há um projeto para construção de locais apropriados para este
fim, porém, estamos condicionados à disponibilidade orçamentária, que no
momento não há. A PROAD passou para a DPROB a necessidade de colocação no
planejamento estratégico de 2019 a finalização do projeto com o custo estimado
para apresentação à Reitoria e PPLAN para que seja tratado como obra prioritária,
porém, isto será avaliado a partir do conhecimento do orçamento da UFSJ para este
exercício. Convém ressaltar, que com as ações em curso de recolhimento e
destinação ambiental correta periódica de resíduos nos Campi da UFSJ, e
consoante a uma logística integrada junto a empresa especializada, o quantitativo
de resíduos em armazenamento temporário foi reduzido significativamente.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA EM 07/08/2018 – Tendo em vista a
manifestação da Unidade, a AUDIT decidiu por registrar a presente informação, e
no início do exercício de 2019, fará novo acompanhamento para verificar a respeito
da construção de abrigos para produtos químicos e biológicos nos Campi da UFSJ.

Nova manifestação da unidade: A PROAD passou a demanda para a DPROB que
manifestou já ter um pré-projeto arquitetônico que precisa ser revisado e ainda
elaborado os projetos complementares executivos, porém, ainda não há
disponibilidade orçamentária para execução, não havendo, portanto, uma previsão
para as referidas obras. Ressaltamos ainda que, após, a adoção das ações efetivadas
pelo Núcleo de Meio Ambiente, relativas ao recolhimento e destinação ambiental
correta e periódica de resíduos nos Campi da UFSJ e, consoantes a uma logística
integrada junto à empresa especializada, o quantitativo de resíduos em
armazenamento temporário foi reduzido significativamente, não trazendo impactos
negativos aos laboratórios.

Último Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA EM 29/01/2019 - Em que
pese a manifestação da Unidade, a AUDIT decidiu por registrar a presente
informação, e no final do exercício de 2019, fará novo acompanhamento para
verificar a respeito da construção de abrigos para produtos químicos e biológicos
nos Campi da UFSJ.

Total de recomendações: 02 Situação final => Atendidas: 0 Registradas: 02 Prorrogadas: 0 Reiteradas: 0
Total de informações: 0 Recomendações em monitoramento: 02
Relatório Nº. 05/2018 – ANÁLISE DOS PROCESSOS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

Recomendação Informação sobre a implementação das recomendações
CONSTATAÇÃO: 1 -DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE
DEVIDAAO SERVIDOR
Recomendação Nº 12 - Recomenda-se que o SEPAG proceda ao
pagamento de exercício anterior, nos termos da Portaria Conjunta
n°02/2012, no valor de R$ 48,42 devido ao servidor.

Providências a serem implementadas: A Divisão de Administração de Pessoal
concorda e acatará a sugestão dessa Auditoria Interna, por meio de instrução
processual para o pagamento de R$ 48,42 devido ao servidor.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 09/07/2018 - A unidade
informou que acatará a recomendação, com a instrução do processo de pagamento
de exercício anterior para correção do valor apontado. Contudo, por se tratar de
recomendação em andamento, o cumprimento da mesma será acompanhada pela
AUDIT ao longo do exercício.

Nova manifestação da unidade: O Setor de Folha de Pagamento da Divisão de
Administração de Pessoal acatou a recomendação 12 da Auditoria Interna e
realizou o pagamento de exercício anterior, no valor de R$ 48,42 (quarenta e oito
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reais e quarenta e dois centavos) ao servidor JOÃO MAXIMO DE SIQUEIRA, na
folha de julho/2018, conforme documento anexo.

Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA EM 31/01/2019 - A unidade
comprovou o pagamento do valor do exercício anterior ao servidor, conforme ficha
financeira anexa. Dessa forma, a referida recomendação foi atendida.

CONSTATAÇÃO: 2- DIFERENÇA DE PER-CAPITA SAÚDE
DEVIDAAO SERVIDOR
Recomendação Nº 221 - Recomenda-se que o SEPAG realize
notificação, informando ao servidor da necessidade de apresentação do
comprovante de matrícula para fazer jus a diferença de ressarcimento
de saúde, relativo aos meses de junho a setembro de 2017.

Providências a serem implementadas: A Divisão de Administração de Pessoal
concorda parcialmente com a sugestão dessa Auditoria Interna. Como Diretoria
executora não compete à Dipes notificar o servidor para a apresentação de
documentação essencial à boa instrução processual. O Setor competente e
responsável pelo gerenciamento da concessões do Ressarcimento Per capita é o
Setor de Apoio ao Servidor.Portando, a Dipes devolverá o processo ao Seaps para
que aquele setor adote as providências cabíveis à regular instrução processual.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 09/07/2018 - A unidade
esclareceu que devolverá o processo para o Setor de Apoio ao Servidor (SEAPS)
para realizar as providências cabíveis, solicitando a apresentação da documentação
pelo servidor. Contudo, por se tratar de recomendação em andamento, o
cumprimento da mesma será acompanhada pela AUDIT ao longo do exercício.

Nova manifestação da unidade: O processo administrativo 23122.003287/2018-
86 foi enviado ao SEAPS e o atestado de matrícula da dependente do servidor
JAIR ALVES LIMA foi juntado aos autos do processo, conforme documento
anexo.

Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA EM 04/02/2019 - De acordo
com a manifestação da unidade, informando que anexou o referido atestado de
matrícula e comprovado às fls. 44 a 49 do processo 23122.003287/2018-86,
considera-se que a recomendação foi atendida.

Recomendação Nº 222 - Recomenda-se que o SEPAG proceda ao
pagamento de exercício anterior, nos termos da Portaria Conjunta
n°02/2012, nos valores devidos ao servidor.

Providências a serem implementadas: A Divisão de Administração de Pessoal
concorda com a recomendação dessa Auditoria Interna e instruirá processo
administrativo para o pagamento do valor de R$ 129,78 ao servidor Jair Alves de
Lima.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 09/07/2018 - A unidade
informou que acatará a recomendação, com a instrução do processo de pagamento
de exercício anterior para correção do valor apontado. Contudo, por se tratar de
recomendação em andamento, o cumprimento da mesma será acompanhada pela
AUDIT ao longo do exercício.

Nova manifestação da unidade: Após a apresentação do atestado de matrícula da
dependente do servidor JAIR ALVES LIMA, o Setor de Folha de Pagamento
conferiu todos os cálculos do per capita, referente ao período de JUL a SET/2017 e
verificou mais uma diferença no valor de R$ 389,34 (trezentos e oitenta e nove
reais e trinta e quatro centavos). Portanto, o valor de R$ 536,08 (quinhentos e trinta
e seis reais e oito centavos), resultado da soma dos valores de R$ 129,78 e R$
389,34, foi creditado na folha de pagamento de setembro/2018, conforme ficha
financeira anexa.

Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA EM 04/02/2019 - A AUDIT
analisou a informação prestada pela unidade sobre o valor de R$ 536,08, creditado
na folha do servidor no mês de setembro/2018 e comprovou que o referido valor
está correto, sendo a recomendação atendida. Contudo, cabe esclarecer que a
AUDIT informou por meio da análise constante do Relatório n° 5/2018 (p. 9), que
os cálculos apresentados pelo SEPAG estão de acordo, procedendo a diferença de
16,95 referente a mudança de idade da esposa para 54 anos (período de maio a
dezembro de 2015) e de R$ 129,78 relativo ao ressarcimento do mês de maio de
2017 para a dependente Débora Mêrces Lima (filha). Sendo assim, essa diferença é
na verdade de R$ 146,73 mais o valor de R$ 389,34 (ressarcimento dos meses de
julho,agosto,setembro de 2017), resultando no valor pago ao servidor de R$
536,07.

CONSTATAÇÃO: 3 - DIFERENÇA DE VALOR EM PROCESSO
DE EXERCÍCIO ANTERIOR DEVIDAAO SERVIDOR
Recomendação Nº 32 -Recomenda-se que o SEPAG proceda o
pagamento de exercício anterior, nos termos da Portaria Conjunta n°
02/2012, no valor de R$ 751,32 devido ao servidor.

Providências a serem implementadas: A Divisão de Administração de Pessoal
concorda com a recomendação dessa Auditoria Interna e informa que adotará as
providências necessárias à instrução processual para o pagamento de exercício
anterior no valor de R$ 751,32 ao servidor, nos termos da PC 02/2012.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 09/07/2018 - A unidade
informou que acatará a recomendação ,com a instrução do processo de pagamento
de exercício anterior para correção do valor apontado.
Contudo, por se tratar de recomendação em andamento, o cumprimento da mesma
será acompanhado pela AUDIT ao longo do exercício.

Nova manifestação da unidade: A Divisão de Administração de Pessoal acatou a
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recomendação da Auditoria Interna e o Setor de Folha de Pagamento processou o
pagamento do valor de R$ 751,32 (setecentos e cinquenta e um reais e trinta e dois
centavos) na folha de pagamento do mês de outubro/2018 do servidor André
Batista de Negreiros, conforme ficha financeira anexa.

Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA EM 31/01/2019 - A unidade
comprovou o pagamento do valor do exercício anterior ao servidor, conforme ficha
financeira anexa. Dessa forma, a referida recomendação foi atendida.

CONSTATAÇÃO: 4 - DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE A
SER RESSARCIDAAO ERÁRIO PELO SERVIDOR
Recomendação Nº 42 - Recomenda-se que o SEPAG solicite ao
servidor o ressarcimento ao erário, nos termos da Orientação
Normativa MP n° 05/2013, no valor de R$ 111,80

Providências a serem implementadas: A Divisão de Administração de Pessoal
concorda com a recomendação dessa Auditoria Interna e informa que adotará as
providências necessárias à instrução processual para a reposição ao erário do valor
de 111,80, nos termos da ON 05/2013.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 09/07/2018 - A unidade
informou que acatará a recomendação, com a instrução do processo de reposição
ao erário para correção do valor apontado. Contudo, por se tratar de recomendação
em andamento, o cumprimento da mesma será acompanhada pela AUDIT ao longo
do exercício.

Nova manifestação da unidade: A Divisão de Administração de Pessoal acatou a
recomendação da Auditoria Interna e o Setor de Folha de Pagamento processou o
desconto do valor de R$ 111,80 (cento e onze reais e oitenta centavos na folha de
pagamento do mês de outubro/2018, de servidor Gleison Fransoares Vasconcelos
Amaral, conforme ficha financeira anexa.

Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA EM 31/01/2019 - A unidade
comprovou o desconto em folha do valor a ser ressarcido pelo servidor, conforme
ficha financeira anexa. Dessa forma, a referida recomendação foi atendida.

CONSTATAÇÃO: 5- DIFERENÇA DE 1/3 CONSTITUCIONAL
DE FÉRIAS DEVIDAAO SERVIDOR
Recomendação Nº 52 - Recomenda-se que o SEPAG proceda o
pagamento de exercício anterior, nos termos da Portaria Conjunta n°
02/2012, no valor de R$ 98,76 devido ao servidor.

Providências a serem implementadas: A Divisão de Administração de Pessoal
concorda com a recomendação dessa Auditoria Interna e informa que adotará as
providências necessárias à instrução processual para o pagamento de exercício
anterior no valor de R$ 751,32 ao servidor, nos termos da PC 02/2012.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 09/07/2018 - A unidade
informou que acatará a recomendação,com a instrução do processo de exercício
anterior para correção do valor apontado. Contudo, por se tratar de recomendação
em andamento, o cumprimento da mesma será acompanhada pela AUDIT ao longo
do exercício.

Nova manifestação da unidade: A Divisão de Administração de Pessoal acatou a
recomendação da Auditoria Interna e o Setor de Folha de Pagamento processou o
pagamento do valor de R$ 98,76 (noventa e oito reais e setenta e seis centavos) na
folha de pagamento do mês de setembro/2018, do servidor Alison de Andrade
Couto, conforme ficha financeira anexa.

Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA EM 31/01/2019 - A unidade
comprovou o pagamento do valor do exercício anterior ao servidor, conforme ficha
financeira anexa. Dessa forma, a referida recomendação foi atendida.

CONSTATAÇÃO: 6 - DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO
NATALINAASER RESSARCIDAPOR SERVIDOR
Recomendação Nº 62 - Recomenda-se que o SEPAG solicite à
servidora o ressarcimento ao erário, nos termos da Orientação
Normativa MP n° 05/2013, no valor de R$ 22,16.

Providências a serem implementadas: A Divisão de Administração de Pessoal
concorda com a recomendação dessa Auditoria Interna e informa que adotará as
providências necessárias à instrução processual para a reposição ao erário do valor
de 22,16, nos termos da ON 05/2013.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 09/07/2018 - A unidade
informou que acatará a recomendação, com a instrução do processo de reposição
ao erário para correção do valor apontado. Contudo, por se tratar de recomendação
em andamento, o cumprimento da mesma será acompanhada pela AUDIT ao longo
do exercício.

Nova manifestação da unidade: A Divisão de Administração de Pessoal acatou a
recomendação da Auditoria Interna e o Setor de Folha de Pagamento processou o
desconto do valor de R$ 22,16(vinte e dois reais e dezesseis centavos) na folha de
pagamento do mês de outubro/2018, da servidora Pauline Martins Barros
Ambrósio, conforme ficha financeira anexa.

Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA EM 31/01/2019 - A unidade
comprovou o desconto em folha do valor a ser ressarcido pelo servidor, conforme
ficha financeira anexa. Dessa forma, a referida recomendação foi atendida.

CONSTATAÇÃO: 7 - DIFERENÇA DE 1/3 CONSITITUCIONAL
DE FÉRIAS A SER RESSARCIDA PELO SERVIDOR
Recomendação Nº 72 - Recomenda-se que o SEPAG solicite ao
servidor o ressarcimento ao erário, nos termos da Orientação
Normativa MP n° 05/2013, no valor de R$ 191,02.

Providências a serem implementadas: A Divisão de Administração de Pessoal
concorda com a recomendação dessa Auditoria Interna e informa que adotará as
providências necessárias à instrução processual para a reposição ao erário do valor
de 191,02, nos termos da ON 05/2013
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Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 09/07/2018 - A unidade
informou que acatará a recomendação, com a instrução do processo de reposição
ao erário para correção do valor apontado. Contudo, por se tratar de recomendação
em andamento, o cumprimento da mesma será acompanhada pela AUDIT ao longo
do exercício.

Nova manifestação da unidade: A Divisão de Administração de Pessoal acatou a
recomendação da Auditoria Interna e o Setor de Folha de Pagamento processou o
desconto do valor de R$ 191,02 (cento e noventa e um reais e dois centavos) na
folha de pagamento do mês de outubro/2018, do servidor Jucélio Luiz de Paula
Sales, conforme ficha financeira anexa.

Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA EM 31/01/2019 - A unidade
comprovou o desconto em folha do valor a ser ressarcido pelo servidor, conforme
ficha financeira anexa. Dessa forma, a referida recomendação foi atendida.

CONSTATAÇÃO: 8 - REGISTRO DE OBSERVAÇÕES NO
PROCESSO QUE PODEM INFLUENCIAR OS CÁLCULOS
Recomendação Nº 82 -Sugerimos que, em procedimentos futuros, o
Setor de Pagamento (SEPAG) anexe documentação comprobatória ou
registre no processo informações que influenciem nos cálculos dos
pagamentos, podendo utilizar o campo observações de sua planilha de
cálculo para fins de melhor instrução processual.

Providências a serem implementadas: A Divisão de Administração de Pessoal
informa que envidará esforços para acatar a sugestão dessa Auditoria. Contudo, é
importante esclarecer que a instrução processual obedece à Portaria Conjunta
02/2012 e qualquer acréscimo de documentação poderá onerar ainda mais os gastos
da Administração. Vale destacar que a Dipes já utiliza rascunhos na instrução
processual de pagamento de exercício anterior justamente visando à
economicidade. Quanto a incluir outras informações nas planilhas, embora não se
possa descartar o fator tempo a mais que será dispensado, acreditamos ser mais
viável. Quanto às constatações e sugestões dessa Auditoria, essa Diretoria gostaria
de registrar que os equívocos ou falhas materiais identificadas representam um
percentual simbólico, se comparado ao montante de exercícios anteriores
processados em 2017. De um total de R$ 374.524,57, apenas R$ 324,98
representam pagamentos a maior. Ou seja, em 100% dos pagamentos processados
somente 0,08% foi em desfavor da União, e 0,28% em desfavor dos servidores.
Isso nos permite afirmar que os outros 99,63% de acertos comprova que os
procedimentos adotados pela Dipes estão na direção da legalidade e com a eficácia
esperada. Recebo a conclusão e as recomendações da Auditoria de forma muito
positiva e confortável. Não se pode deixar de mencionar que o Setor da Folha de
Pagamento é uma área de risco e que têm lidado com vários outros fatores de risco.
Com exemplo podemos citar: 1. A rotatividade de servidores do Sepag
(redistribuições/mudança de lotação); 2. afastamento para mestrado (duas
servidores em horário parcial) fato que onera a força de trabalho do Setor; 3.
Grande fluxo e montante de processos. O pagamento de exercício anterior é apenas
um item do grande leque executado na Divisão de Administração de Pessoal; 4. Má
instrução processual dos processos que são encaminhados para a Dipes e 5. Prazo
limitado do Cronograma SIAPE. Além do grande montante, os servidores
trabalham em constante tensão em relação ao prazo restrito do cronograma SIAPE.
Portanto, podemos concluir que se considerados os fatores de risco supracitados, o
percentual de 0,36% de equívocos é simbólico e não ameaça a legalidade dos atos e
a eficácia do trabalho do Sepag. Contudo, deve deve ser considerado como um
indicador para aperfeiçoamento. E isso, cremos, só é possível com força de
trabalho capacitada e maior número de servidores.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 09/07/2018 - A Divisão de
Administração de Pessoal (DIPES) informou que acatará a recomendação, com a
inserção de informações adicionais nas planilhas de cálculo e quando necessário
nos processos. Por tratar-se de recomendação cuja a implementação ocorrerá nos
futuros processos, a mesma será acompanhada pela AUDIT ao longo do
exercício.Além disso, a DIPES registrou questões importantes relacionadas as
dificuldades enfrentadas pelo Setor de Folha de Pagamento (SEPAG) tais como: a
rotatividade de servidores, afastamentos para cursar mestrado e a necessidade de
cursos de capacitação para esses servidores. Dessa forma, as questões devem ser
levadas ao conhecimento da Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
(PROGP) para adoção de medidas saneadoras.

Nova manifestação da unidade: A Divisão de Administração de Pessoal informa
que tem envidado esforços para acatar a sugestão dessa Auditoria. Contudo, devido
ao grande volume de processos e prazos curtos para a execução, no decorrer do
processamento dos cálculos, devido aos conhecimentos prévios dos servidores do
Sepag, poderá ocorrer a falta de alguma documentação não exigida pela Portaria
Conjunta 02/2012. Caso isso ocorra, O Sepag poderá complementar as informações
para as futuras auditorias.

Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA EM 31/01/2019 - Considerada a
manifestação da unidade que está envidando esforços no sentido de implementar as
sugestões contidas na recomendação, a AUDIT entende que a mesma encontra-se
atendida.

Total de recomendações: 09 Situação final => Atendidas: 09 Registradas: 0 Prorrogadas: 0 Reiteradas: 0
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Total de informações: 0 Recomendações em monitoramento: 0
Relatório Nº. 06/2018 - AVALIAÇÃO DACONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS NO SISTEMASCDP

Recomendação/Informação Informação sobre a implementação das recomendações
INFORMAÇÃO: 1 - FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E
DEAPROVAÇÃO DO PROPONENTE
O status falta de Prestação de Contas (“Aguardando Prestação de
Contas”) foi constatado em 7 (sete) PCDPS - 273/18; 401/18;
418/18;465/18/498/18; 561/18; e 562/18. Já a ocorrência “Aguardando
Aprovação do Proponente” foi observada em 4 PCDPs - 319/18;
320/18; 321/18 e 515/18. Dessa forma, essas PCDPs não se
encontravam encerradas no sistema SCDP, sendo solicitado ao SEDIP
cobrar das unidades cadastradoras sua regularização. A unidade
informou que as PCDPs com as ocorrência Falta de Prestação de
Contas e de Aprovação do Proponente foram regularizadas no sistema,
com exceção das PCDPs 320/18, 154/18 e 273/18 as quais foram
requisitadas a regularização através dos Memorandos n°11 e 12/2018.
Nesse sentido, a AUDIT verificou novamente o sistema, no dia
10/08/18, e, constatou que todas as inconsistências foram sanadas pelas
unidades. Assim, não foram emitidas recomendações para essa
ocorrência.

Manifestação da unidade: Conforme acordamos pessoalmente, o chefe da AUDIT
orientou à Reitoria quanto às providências cabíveis.

CONSTATAÇÃO: 2 -PCDPS EM CADASTRAMENTO
Recomendação Nº 21 -Recomenda-se que o SEDIP realize nova
cobrança junto à unidade para regularização da PCDP que permanece
com o status “Em Cadastramento” no sistema SCDP, bem como realize
o acompanhamento dessa regularização.

Providências a serem implementadas: Ambas as PCDPs foram regularizadas.

Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 18/09/2018 - Realizada nova
consulta ao sistema SCDP em 18/09/2018 verificou-se que a PCDP n° 154/2018 foi
regularizada no sistema, considerando atendida a recomendação da AUDIT.

CONSTATAÇÃO: 3 - NÃO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE
DESLOCAMENTOASERVIDOR
Recomendação Nº 31 - Recomenda-se que o SEDIP instrua a unidade
solicitante da PCDP n° 365/18 sobre o direito do servidor de
receber o auxílio deslocamento para fins de complementação da diária,
bem como realize o acompanhamento dessa regularização.

Providências a serem implementadas: : Anexamos à respectiva PCDP o Termo
de Renúncia doAdicional de Deslocamento assinado pelo proposto.

Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 19/09/2018 - Tendo em vista a
manifestação do SEDIP, informando que anexou à PCDP n° 365/18 o termo de
renúncia assinado pelo servidor, e,após verificado o sistema SCDP em 19/09/2018,
a AUDIT entende que a recomendação encontra-se atendida.

CONSTATAÇÃO: 4 -VALORES DE BILHETES AÉREOS NÃO
UTILIZADOS
Recomendação Nº 41 - Recomenda-se que o SEDIP acompanhe o
desfecho do processo 23122.012618/2018-79 e adote as medidas
cabíveis para a regularização da ocorrência sobre os bilhetes não
utilizados referente a PCDP 155/2018.

Providências a serem implementadas: Gostaria de ressaltar que faço o registro
da situação como "atendida", mas não vejo nas ações tomadas pelos agentes
envolvidos - Administrador de Reembolso, Reitoria e PROPE (responsável pela
regularização dos bilhetes aéreos) - eficácia quanto à resolução do problema, haja
vista ainda que houve uma "compensação" dos bilhetes perdidos com uma nova
visita do proposto custeada pela Capes, não havendo alteração da situação dos
bilhetes no SCDP. Conforme supramencionado, a PROPE informou que o proposto
realizou uma atividade na UFSJ no dia 09/08/2018, a qual foi inteiramente
custeada pela Capes - órgão de lotação do proposto - a fim de compensar os
bilhetes perdidos - no show - pela UFSJ. A Reitoria, tal como o Administrador de
Reembolso - Bruno Carvalho Gonzaga - consideraram tal atividade suficiente para
a regularização da situação dos
bilhetes em questão - PCDP nº 155/18. Informamos que o processo será
encaminhado via e-mail.

Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 19/09/2018 - Consideradas as
informações constantes do processo 23122.012618/2018-79 e a autorização da
Reitoria quanto aos procedimentos adotados para solução da questão, sendo
avaliadas ainda as ressalvas apresentadas pelo Chefe do SEDIP, a AUDIT entende
que o SEDIP adotou todas as medidas possíveis para diligenciar a questão, sendo a
recomendação considerada atendida.

Recomendação Nº 42 - Recomenda-se que o SEDIP, cumprindo suas
atribuições de gestão e controle sobre os atos relativos a
concessão de diárias e passagens, realize verificação do sistema SCDP,
periodicamente, e, solicite a regularização, junto aos responsáveis, de
possíveis valores não utilizados e providencie a apuração dos fatos
para a realização dos ressarcimento devidos.

Providências a serem implementadas: O SEDIP se compromete a realizar
bimestralmente, a partir de 14/09/2018, o levantamento das irregularidades e
cobranças às respectivas unidades afim de que tomem as devidas providências.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 18/09/2018 - Tendo em vista a
manifestação do SEDIP, na qual se compromete a realizar a verificação dos valores
não utilizados solicitando os ressarcimentos devidos junto aos responsáveis
(bimestralmente), a AUDIT realizará, posteriormente, novo acompanhamento para
verificar a implementação da recomendação.

Nova manifestação da unidade: Em atendimento a esta recomendação foram
feitas nos meses 10/2018 e 12/2018 a verificação no SCDP das PCDPs com
inconsistências e consequente cobranças as unidades responsáveis, conforme
memos em anexos (complementação documental por e-mail).

Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 06/02/2019 - Considerando
que o SEDIP informou que adotou as medidas para verificação de inconsistências e
solicitação de regularização junto aos responsáveis, assim como comprovou o
estabelecimento de uma rotina bimestral, a AUDIT entende que a referida
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recomendação foi atendida. Contudo, cabe salientar que essa rotina deve ser
contínua, podendo ser verificada em futuras avaliações de controle interno desse
processo.

CONSTATAÇÃO: 5 -PRESTAÇÃO DE CONTAS FORA DO
PRAZO COM JUSTIFICATIVA
Recomendação Nº 51 - Recomenda-se o Setor de Gestão de Diárias e
Passagens (SEDIP) oriente formalmente as unidades da UFSJ, de
forma que sejam instituídos e aplicados mecanismos adicionais para o
cumprimento do prazo previsto na legislação, tais como: -
Acompanhamento contínuo do sistema verificando e analisando as
justificativas registradas e solicitando justificativas para a ocorrência
prestação de contas fora do prazo; - Para os casos de atraso na
execução financeira, solicitar que os beneficiários informem aos
responsáveis pela prestação de contas, tão logo recebem o e-mail com
a notificação da execução financeira, entregando a documentação
comprobatória para que estes realizem os procedimentos no sistema,
obedecendo os prazos legalmente estabelecidos; - Para os casos de
atraso na expedição de documentos comprobatórios (certificados,
declarações de participação), os beneficiários devem registrar, no
campo de justificativas, a ausência de tais documentos e encaminhar os
demais documentos tais como, Relatório de Viagem, Bilhetes aéreos,
dentre
outros, realizando a prestação de contas no prazo previsto.
Posteriormente, pode-se solicitar a devolução da diária para o status
prestação de contas, a fim de que, sejam anexados os documentos
pendentes.

Providências a serem implementadas: O SEDIP se compromete em executar as
recomendações propostas por esta unidade de fiscalização interna. Destaco que
acabamos de atualizar toda a página na internet do SEDIP, a dividimos por espécie
de proposto e em cada página especificada apresentamos toda a legislação que
versa sobre cada proposto (leis, jurisprudência e atos normativos) na busca de dar
mais
legitimidade em nossas ações de fiscalização e trazer mais segurança jurídica aos
usuários em geral. Atualizamos todos os formulário, em especial o de requerimento
de diárias e passagens, o qual ficou com um preenchimento mais intuitivo e
apresentando a legislação que versa sobre cada
campo de preenchimento obrigatório, além de conter em diversos pontos
"observações" quanto ao preenchimento adequando.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 18/09/2018 - Tendo em vista a
manifestação apresentada pelo SEDIP, informando que se compromete a executar
as recomendações propostas e que o mesmo realizou atualização de sua página,
com intuito de melhor orientar os usuários da UFSJ, e após verificada a nova
página do SEDIP, a AUDIT entende que as providências propostas pela unidade
podem contribuir para minimizar as fragilidades identificadas na prestação de
contas. Contudo, a AUDIT deverá realizar novo acompanhamento,em momento
oportuno, fins de verificar a implementação da recomendação pela unidade.

Nova manifestação da unidade: Em atendimento a esta recomendação,
coadunada as Recomendações nº 52 e nº 71, informamos que foram tomadas as
seguintes medidas: 1- provocamos o Condi a alterar a Resolução nº 005/2016, as
alterações foram aprovadas pela Resolução nº 011/2018, a fim de que fosse
regulamentado o novo procedimento que deve ser realizado pelas unidades em caso
de descumprimento do prazo para prestação de contas, conforme art 18-A da
supramencionada resolução; 2- ainda sobre as alterações na Resolução nº
005/2016, também por provocação do Sedip, foi introduzido o §1º ao art. 21 dessa
resolução regulamentando o desconto em folha - procedimento mais ágil e eficaz
que a Prestação de Contas Especial -, a fim de penalizar e, principalmente, coibir as
práticas de atos diversos aos mandamentos da legislação que versa sobre o assunto;
3- concluímos a reformulação da homepage do Sedip, a qual consta agora com um
espaço com toda a legislação que versa sobre cada tipo de proposto, buscando
orientar e enfatizar a importância do cumprimento da legislação e trazer maior
segurança jurídica aos servidores e usuários do SCDP na UFSJ; 4- desenvolvemos
formulário de requisição de diárias e passagens específico para cada tipo de
proposto, haja vista a legislação tratá-los e solicitar informações de forma
diferente. Importante destacar que buscando ratificar e legitimar todas essas
alterações e atender as recomendações da Audit quanto a orientação dos servidores,
vamos realizar no mês de março/2019 (dias 12,14,19,21,26 e 28) em todos os
campi da UFSJ curso de capacitação sobre a operacionalização do SCDP de forma
a atender a legislação e garantir os direitos dos usuários sem ferir o interesse
público.

Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 06/02/2019 - O SEDIP
demonstrou que adotou medidas no sentido de aprimorar seus controles e sanar as
fragilidades identificadas, tais como: reformulação de sua homepage, com
orientações direcionadas aos usuários do sistema e suas necessidades; alteração da
normatização interna, incluindo desconto em folha para os casos em que não
houver devolução espontânea dos valores, além de orientações para os casos em
que por motivos alheios à vontade do servidor não possa ser respeitado o prazo
para prestação de contas no sistema SCDP; realização de capacitação para os
usuários, buscando alinhamento dos procedimentos com a legislação. Nesse
sentido, a AUDIT entende que a referida recomendação foi atendida. Contudo,
cabe salientar que poderão ser realizadas futuras avaliações de controle interno
desse processo.

Recomendação Nº 52 - Recomenda-se que o Setor de Gestão de
Diárias e Passagens (SEDIP) realize o acompanhamento do
cumprimento dos prazos e que emita comunicados às unidades em
casos frequentes de descumprimento da
legislação e da normatização interna. -

Providências a serem implementadas: Já vínhamos tomando medidas nesse
sentido, mas nos comprometemos a aumentar a frequência dessas verificações no
sistema e de emitir os comunicados, caso necessário. Destaco que acabamos de
atualizar toda a página na internet do SEDIP, a dividimos por espécie de proposto e
em cada página especificada apresentamos toda a legislação que versa sobre cada
proposto (leis, jurisprudência e atos normativos) na busca de dar mais legitimidade
em nossas ações de fiscalização e trazer mais segurança jurídica aos usuários em
geral.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 18/09/2018 - Tendo em vista a
manifestação apresentada pelo SEDIP, informando que já vem adotando medidas
nesse sentido, comprometendo-se a executar a
recomendação proposta e que o realizou atualização de sua página, com intuito de
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melhor orientar os usuários da UFSJ, e, após verificada a nova página do SEDIP, a
AUDIT entende que as
providências propostas pela unidade podem contribuir para minimizar as
fragilidades identificadas na prestação de contas. Contudo, a AUDIT deverá
realizar novo acompanhamento,em momento oportuno, fins de verificar a
implementação da recomendação pela unidade.

Nova manifestação da unidade: Em atendimento a esta recomendação,
coadunada as Recomendações nº 52 e nº 71, informamos que foram tomadas as
seguintes medidas: 1- provocamos o Condi a alterar a Resolução nº 005/2016, as
alterações foram aprovadas pela Resolução nº 011/2018, a fim de que fosse
regulamentado o novo procedimento que deve ser realizado pelas unidades em caso
de descumprimento do prazo para prestação de contas, conforme art 18-A da
supramencionada resolução; 2- ainda sobre as alterações na Resolução nº
005/2016, também por provocação do Sedip, foi introduzido o §1º ao art. 21 dessa
resolução regulamentando o desconto em folha - procedimento mais ágil e eficaz
que a Prestação de Contas Especial -, a fim de penalizar e, principalmente, coibir as
práticas de atos diversos aos mandamentos da legislação que versa sobre o assunto;
3- concluímos a reformulação da homepage do Sedip, a qual consta agora com um
espaço com toda a legislação que versa sobre cada tipo de proposto, buscando
orientar e enfatizar a importância do cumprimento da legislação e trazer maior
segurança jurídica aos servidores e usuários do SCDP na UFSJ; 4- desenvolvemos
formulário de requisição de diárias e passagens específico para cada tipo de
proposto, haja vista a legislação tratá-los e solicitar informações de forma
diferente. Importante destacar que buscando ratificar e legitimar todas essas
alterações e atender as recomendações da Audit quanto a orientação dos servidores,
vamos realizar no mês de março/2019 (dias 12,14,19,21,26 e 28) em todos os
campi da UFSJ curso de capacitação sobre a operacionalização do SCDP de forma
a atender a legislação e garantir os direitos dos usuários sem ferir o interesse
público.

Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 06/02/2019 - O SEDIP
demonstrou que adotou medidas no sentido de aprimorar seus controles e sanar as
fragilidades identificadas, tais como: reformulação de sua homepage, com
orientações direcionadas aos usuários do sistema e suas necessidades; alteração da
normatização interna, incluindo desconto em folha para os casos em que não
houver devolução espontânea dos valores, além de orientações para os casos em
que por motivos alheios à vontade do servidor não possa ser respeitado o prazo
para prestação de contas no sistema SCDP; realização de capacitação para os
usuários, buscando alinhamento dos procedimentos com a legislação. Nesse
sentido, a AUDIT entende que a referida recomendação foi atendida. Contudo,
cabe salientar que poderão ser realizadas futuras avaliações de controle interno
desse processo.

INFORMAÇÃO: 6 -LANÇAMENTO NO SCDP APÓS A
REALIZAÇÃO DAVIAGEM/EVENTO
O lançamento no SCDP após a realização da viagem/evento foi
constatado em 2 (duas) PCDPs. Somente os casos de exceção e,
devidamente justificados, deverão ser analisados para prosseguimento
das diárias não cadastradas na data correta. Cabe destacar que
observou-se uma queda expressiva dos casos registrados, visto que, na
auditoria realizada no ano de 2016, identificou-se 48 (quarenta e oito)
ocorrências dessa natureza. Assim, não foram emitidas recomendações
para essa ocorrência.

Manifestação da unidade: Me manifestei na recomendação específica ao
atendimento dos prazos.

CONSTATAÇÃO: 7 VIAGEM URGENTE -
Recomendação Nº 71 - Recomenda-se que o Setor de Gestão de
Diárias e Passagens (SEDIP) oriente formalmente as unidades da
UFSJ, de forma que sejam instituídos e aplicados mecanismos
adicionais para o cumprimento do prazo de
cadastro e lançamento das concessões de diárias e passagens conforme
previsto na legislação

Providências a serem implementadas: Dentro das páginas específicas por
proposto foi introduzido informações sobre a importância do cumprimento dos
prazos para cadastro e pagamento das PCDPs (diárias), mas nos comprometemos a
dar mais ênfase nas informações destacadas por esta unidade.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 19/09/2018 - Tendo em vista a
manifestação apresentada pelo SEDIP, comprometendo-se a executar a
recomendação proposta e que o realizou atualização de sua página, com intuito de
melhor orientar os usuários da UFSJ, e, após verificada a nova página
do SEDIP, a AUDIT entende que as providências propostas pela unidade podem
contribuir para minimizar a fragilidade identificada. Contudo, a AUDIT deverá
realizar novo acompanhamento,em momento oportuno, fins de verificar a
implementação da recomendação pela unidade.

Nova manifestação da unidade: Em atendimento a esta recomendação,
coadunada as Recomendações nº 52 e nº 71, informamos que foram tomadas as
seguintes medidas: 1- provocamos o Condi a alterar a Resolução nº 005/2016, as
alterações foram aprovadas pela Resolução nº 011/2018, a fim de que fosse
regulamentado o novo procedimento que deve ser realizado pelas unidades em caso
de descumprimento do prazo para prestação de contas, conforme art 18-A da
supramencionada resolução; 2- ainda sobre as alterações na Resolução nº
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005/2016, também por provocação do Sedip, foi introduzido o §1º ao art. 21 dessa
resolução regulamentando o desconto em folha - procedimento mais ágil e eficaz
que a Prestação de Contas Especial -, a fim de penalizar e, principalmente, coibir as
práticas de atos diversos aos mandamentos da legislação que versa sobre o assunto;
3- concluímos a reformulação da homepage do Sedip, a qual consta agora com um
espaço com toda a legislação que versa sobre cada tipo de proposto, buscando
orientar e enfatizar a importância do cumprimento da legislação e trazer maior
segurança jurídica aos servidores e usuários do SCDP na UFSJ; 4- desenvolvemos
formulário de requisição de diárias e passagens específico para cada tipo de
proposto, haja vista a legislação tratá-los e solicitar informações de forma
diferente. Importante destacar que buscando ratificar e legitimar todas essas
alterações e atender as recomendações da Audit quanto a orientação dos servidores,
vamos realizar no mês de março/2019 (dias 12,14,19,21,26 e 28) em todos os
campi da UFSJ curso de capacitação sobre a operacionalização do SCDP de forma
a atender a legislação e garantir os direitos dos usuários sem ferir o interesse
público.

Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 06/02/2019 - O SEDIP
demonstrou que adotou medidas no sentido de aprimorar seus controles e sanar as
fragilidades identificadas, tais como: reformulação de sua homepage, com
orientações direcionadas aos usuários do sistema e suas necessidades; alteração da
normatização interna, incluindo desconto em folha para os casos em que não
houver devolução espontânea dos valores, além de orientações para os casos em
que por motivos alheios à vontade do servidor não possa ser respeitado o prazo
para prestação de contas no sistema SCDP; realização de capacitação para os
usuários, buscando alinhamento dos procedimentos com a legislação. Nesse
sentido, a AUDIT entende que a referida recomendação foi atendida. Contudo,
cabe salientar que poderão ser realizadas futuras avaliações de controle interno
desse processo.

CONSTATAÇÃO: 8 -PRESTAÇÃO DE CONTAS PENDENTES E
VALORESADEVOLVER EM REGISTROS DEANOS
ANTERIORES
Recomendação Nº 81 - Recomenda-se que o SEDIP realize novas
cobranças junto às unidades para regularização das PCDPs que
permanecem com pendências no sistema SCDP, bem como realize o
acompanhamento dessa regularização e adote as medidas cabíveis no
sentido de sanar todas as ocorrências.

Providências a serem implementadas: Acordado pessoalmente com esta unidade
de auditoria interna.

Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 19/09/2018 - Após verificação ao
sistema SCDP (módulo antigo), em 19/09/2018, a AUDIT verificou que todas as
PCDPs com valores a devolver referente ao exercício de 2013 foram regularizadas
pelas unidades demandantes, com anexação das GRU e respectivas RA. Contudo,
observou-se que as PCDPs de números 967/12 e 914/12 (exercício de
2012) do Núcleo de Educação a Distância não foram regularizadas. Conforme
acordado com o SEDIP, não serão cobradas novamente por tratarem-se de valores
devidos por pessoas externas à UFSJ (ex-tutores do NEAD), sendo um fator
dificultador na aplicação de medidas sancionadoras, dado o tempo decorrido e pelo
baixo valor para aplicação de medida de inscrição em dívida ativa da união.

Recomendação Nº 82 - Recomenda-se que o SEDIP realize
verificação do sistema SCDP, no sentido de identificar ocorrências de
prestação de contas pendentes e de valores a devolver, registradas para
os exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017, realizando a cobrança da
regularização pelas unidades responsáveis, devendo fazer o registro
das providências saneadoras adotadas para fins de controle dessa
auditoria interna

Providências a serem implementadas: Tomaremos tal medida a ser realizada até
31/10/2018.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 19/09/2018 - Tendo em vista o
prazo informado pelo SEDIP para implementação da recomendação (31/10/2018),
a AUDIT verificará oportunamente a implementação da recomendação.

Nova manifestação da unidade: Em atendimento a esta recomendação,
informamos que a alta demanda do Sedip no final do exercício 2018 e a
consequente desorganização que esse alto fluxo de informações causou na unidade,
não cumprimos o prazo acordado para atendimento da recomendação. Ressaltamos
que a recomendação foi cumprida na data de 05/02/2019, conforme cópia dos
Memos de cobrança em anexo.

Último posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 06/02/2019 - O SEDIP
informou que já iniciou as medidas para atendimento da recomendação 8.2, com a
realização de notificações às unidades, conforme demonstrado nos Memorandos
apresentados no anexo. Contudo, tendo em vista que as referidas notificações
ocorreram em 05/02/2019 e que haverá prazo para que as unidades apresentem as
informações e regularizações, o prazo de atendimento da referida recomendação
será prorrogado até 08/04/2019, possibilitando ao SEDIP realizar o devido
acompanhamento das regularizações pelas unidade. Em consulta realizada no
sistema SCDP, em 06/02/2019, a AUDIT identificou, 30 casos de PCPDs com
prestação de contas pendentes e 1 caso de devolução de valores pendente, relativas
ao período de 2014 a 2017, aos quais devem ser acompanhados pelo SEDIP.

Recomendação Nº 83 -Recomenda-se que o SEDIP realize a
verificação do sistema por ocasião de cada encerramento do exercício e
acompanhe as possíveis pendências eventualmente registradas no
sistema.

Providências a serem implementadas: Tomaremos tal medida.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 19/09/2018 - Tendo em vista o
prazo informado pelo SEDIP para implementação da recomendação (31/12/2018),
a AUDIT verificará oportunamente a implementação da recomendação.
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Nova manifestação da unidade: Em atendimento a Recomendação nº 83
realizamos no dia 07/12/2018 a verificação no SCDP de todas as PCDPs que
possuíam inconsistências e demandamos as respectivas regularizações as unidades
responsáveis, conforme memos em anexo.

Último posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 06/02/2019 - O SEDIP
informou que adotou medidas para atendimento da recomendação 8.3, com a
realização de notificações às unidades, conforme demonstrado nos Memorandos
apresentados no anexo. Contudo, após consulta realizada no sistema SCDP, em
06/02/2019, a AUDIT identificou, para o período de 2018, que restam pendentes 20
casos de PCPDs com prestação de contas e 1 caso de devolução de valores, aos
quais devem ser acompanhados pelo SEDIP. Sendo assim, o prazo de atendimento
da referida recomendação será prorrogado até 08/04/2019, possibilitando ao SEDIP
realizar o devido acompanhamento das regularizações pelas unidade.

Total de recomendações: 10 Situação final => Atendidas: 8 Registradas: 0 Prorrogadas: 2 Reiteradas: 0
Total de informações: 02 Recomendações em monitoramento: 2
Relatório Nº. 07/2018 - ANÁLISE DOS PROCESSOS DEADMISSÃO PORMEIO DE CONCURSO PÚBLICO

Recomendação Informação sobre a implementação das recomendações
Nº DA CONSTATAÇÃO 01: REGISTRO DOS ATOS DE
PESSOALNO SISTEMASISAC/E-PESSOAL
Recomendação 01: Em que pese a manifestação do Setor,
recomendamos que o SECOP abstenha-se de fazer o lançamento dos
atos de admissão no E-Pessoal fora do prazo estabelecido da legislação
vigente.

Providências a serem implementadas: O Setor de Concursos e Procedimentos
Admissionais adequou sua rotina, para que uma de suas servidoras fique
responsável pelo lançamento dos atos de admissão no sistema E-Pessoal para que
os referidos lançamentos não ocorram fora do prazo estabelecido pela legislação
vigente. Os atos de admissão que estavam com o respectivo lançamento no E-
Pessoal em atraso foram regularizados.
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA EM 05/11/2018 - Tendo em vista a
manifestação da Unidade de que foi designada servidora específica para lançar as
informações no E-Pessoal de forma a cumprir os prazos estabelecidos na legislação
vigente e evitar possíveis problemas para a UFSJ, a AUDIT entende que a
recomendação foi atendida.

Nº DA CONSTATAÇÃO 02: INCONSISTÊNCIA NAAPURAÇÃO
DOS RESULTADOS COM DIVERGÊNCIAS DAS NOTAS
Recomendação 02: Recomendamos que o Setor de Concursos e
Processos Admissionais (SECOP) confira minuciosamente os
procedimentos adotados pelas Bancas Examinadoras antes de se
proceder as devidas homologações, sob pena de contestações e
anulações de processos, gerando prejuízos para a Instituição.

Providências a serem implementadas: Todas as servidoras do Setor de Concursos
e Procedimentos Admissionais foram orientadas para proceder à conferência
minuciosa dos somatórios de todas as notas relativas à todas as provas dos
concursos públicos e processos seletivos simplificados para evitar que erros como
os apontados ocorram novamente. Salientamos que a atribuição e somatório das
notas dos concursos públicos e processos seletivos simplificados de docentes é de
responsabilidade da banca examinadora dos referidos certames, mas o SECOP
sempre efetua nova conferência nos somatórios antes das homologações dos
resultados finais, justamente para evitar equívocos. Os fatos ocorridos foram
situações isoladas que decorreram muito provavelmente da sobrecarga de trabalho
no período, com dezenas de concursos e processos seletivos para conferência e
homologação em prazo muito exíguo em virtude da restrição para nomeações e
contratações imposta pela Lei Eleitoral. Em virtude do ocorrido, o Secop
estabelecerá novas rotinas de tramitação de processos, conforme já orientado pela
equipe da Auditoria Interna.
Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA EM 05/11/2018 - AAUDIT entende
que, embora seja de responsabilidade da banca examinadora dos referidos certames
o somatório das notas, compete ao SECOP proceder à homologação do concurso
somente quando não houver falhas nos autos. Tal procedimento visa evitar
contestações e possíveis anulações de concursos, gerando prejuízos para a
Instituição. Sendo assim, e considerando a manifestação da Unidade de que serão
estabelecidas novas rotinas de tramitação de processos, a AUDIT fará o
monitoramento da recomendação em 2019.

Nº DA CONSTATAÇÃO 03: EXISTÊNCIA DE MEMORANDOS
ELETRÔNICOS DO SECOP APONTANDO
INCONSISTÊNCIAS, SEM CONTUDO CONSTAR NOS AUTOS
TAIS CONSTATAÇÕES
Recomendação 03: Recomendamos que o Setor de Concursos e
Processos Admissionais (SECOP), após conferir minuciosamente os
procedimentos adotados pelas Bancas Examinadoras, caso surjam
divergências, que notifique os responsáveis para que sejam sanados os
erros, porém, que, observada a ordem cronológica da autuação,
mantenha nos autos tanto a documentação contendo os erros, quanto a
documentação corrigida pela banca examinadora, para só depois
proceder as devidas homologações.

Providências a serem implementadas: Informamos que devido aos processos
relativos aos concursos e processos seletivos só serem montados e numerados após
ter toda a sua documentação conferida e corrigida, os documentos que continham
equívocos não constavam nos processos, pois toda a documentação só era anexada
aos processos após a devida correção. Porém, a partir da recomendação da
Auditoria Interna da UFSJ, a fim de manter a correta instrução processual, será
adotada a seguinte medida pelo Setor de Concursos e Procedimentos Admissionais:
após receber dos Departamentos a documentação que compõe o processo do
concurso, realizaremos a juntada aos autos e procederemos à numeração das
páginas. Feito isto, procederemos à conferência de toda a documentação, bem
como dos somatórios das notas atribuídas pela banca examinadora e, caso sejam
detectados erros, os mesmos serão apontados via memorando eletrônico aos
Departamentos responsáveis e será mantida tanto a documentação que contém os
erros apontados quanto a documentação corrigida após os apontamentos do
SECOP.
Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA EM 05/11/2018 - Tendo em vista o
comprometimento da Unidade em manter a correta instrução processual,
permanecendo nos autos inclusive a errada, a AUDIT entende que a recomendação
foi atendida. Porém, registra-se que, no exercício de 2019, será feito o respectivo
monitoramento.
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Nº DA CONSTATAÇÃO 04: AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

Recomendação 04: Recomendamos que o Setor de Concursos e
Processos Admissionais (SECOP) oriente às Unidades a observarem,
no ato da inscrição, se o Requerimento de Inscrição dos candidatos
encontra-se devidamente preenchido.

Providências a serem implementadas: O Setor de Concursos e Procedimentos
Admissionais irá orientar as unidades responsáveis pelos concursos e processos
seletivos de docentes a observarem, ao receberem as inscrições dos candidatos se
consta no requerimento de inscrição a devida assinatura do candidato. Informamos
que o SECOP irá providenciar ainda no exercício de 2018 a elaboração de um
documento que contenha as principais dúvidas e pontos a serem esclarecidos para
as unidades acadêmicas da UFSJ, a fim de ressaltar pontos importantes na
realização de concursos e processos seletivos para evitar a ocorrências de erros
como este, entre outros que podem prejudicar os processos como um todo.
Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA EM 05/11/2018 - Em 2019, a
AUDIT fará o acompanhamento para verificar se a recomendação foi atendida,
uma vez que o SECOP irá orientar as unidades responsáveis pelos concursos e
processos seletivos de docentes a observarem, ao receberem as inscrições dos
candidatos se consta no requerimento de inscrição a devida assinatura do
candidato, além de providenciar ainda no exercício de 2018, a elaboração de um
documento que contenha as principais dúvidas e pontos a serem esclarecidos para
as unidades acadêmicas da UFSJ.

Nº DA CONSTATAÇÃO 05: FRAGILIDADES NA INSTRUÇÃO
DOS PROCESSOS DECORRENTES DA NÃO TRAMITAÇÃO
DOSAUTOS ÀS UNIDADES
Recomendação 05: Recomendamos que o Setor de Concursos e
Processos Admissionais (SECOP) faça a tramitação adequada dos
autos, de forma que a própria Unidade realizadora do
Concurso/Processo Seletivo proceda a juntada da documentação
comprobatória nos autos, sob a orientação e supervisão do SECOP.

Providências a serem implementadas: Informamos que para evitar a sobrecarga
de trabalho pelo SECOP, que acaba ocasionando erros primários, como falhas na
numeração dos processos, por exemplo, e também para que seja feita a correta
instrução processual, o SECOP adotará a recomendação da Auditoria Interna da
UFSJ, procedendo da seguinte forma: A unidade acadêmica encaminhará a
solicitação de abertura do concurso ou processo seletivo para o SECOP, que
providenciará o Edital de abertura do concurso e publicação na página da UFSJ
bem como no Diário Oficial da União. O processo então seguirá para a unidade
acadêmica para que seja juntada aos aos autos toda a documentação relativa às
inscrições dos candidatos. Para que o SECOP possa publicar a portaria da banca
examinadora, relação de inscritos, isenção de pagamento da taxa de inscrição, bem
como o horário e local das provas, a unidade deverá encaminhar estas informações
via memorando eletrônico e ato contínuo anexar estes memorandos ao processo.
Toda a documentação relativa ao concurso ou processo seletivo, após a publicação
do edital deverá ser anexada pela unidade acadêmica responsável e o processo só
retornará ao SECOP após o término de todas as provas, com toda a documentação
respectiva já anexada e numerada. O SECOP então procederá a conferência e
homologação do resultado final. Caso sejam detectados erros, os mesmos serão
apontados via memorando eletrônico e o processo retornará para a unidade
acadêmica para correção e para que sejam anexada a documentação corrigida e
posteriormente o processo será devolvido ao Secop para homologação. Desta
forma, a própria unidade realizadora do concurso ou processo seletivo vai proceder
a juntada da documentação comprobatória nos autos, sob a orientação e supervisão
do SECOP. Informamos que esta medida será adotada para os concursos abertos a
partir do mês de janeiro de 2019, pois o SECOP precisa elaborar as orientações que
serão repassadas aos responsáveis de cada unidade acadêmica para que possam
promover a juntada de documentos da forma correta nos processos, evitando
possíveis equívocos que vão culminar em atrasos no andamento dos concursos e
processos seletivos. Por fim, ressaltamos que as medidas corretivas apontadas pela
Auditoria Interna da UFSJ foram de extrema importância para que o Setor de
Concursos e Procedimentos Admissionais possa adequar suas práticas de forma a
aprimorar a instrução dos processos de concursos e processos seletivos
simplificados, de forma a garantir a segurança jurídica e corrigir as fragilidades
encontradas. Sendo assim, adotaremos as recomendações apontadas no Relatório
de Auditoria nº 07/2018 conforme medidas corretivas descritas anteriormente.
Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA EM 05/11/2018 - A AUDIT fará o
monitoramento da presente recomendação, visto que, em sua manifestação, a
Unidade informou que as medidas serão adotadas a partir de janeiro de 2019

Total de recomendações: 05 Situação final => Atendidas: 01 Registradas: 04 Prorrogadas: 0 Reiteradas: 0
Total de informações: 0 Recomendações em monitoramento: 04
Relatório Nº. 08/2018 - AUDITORIA NA PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS REFERENTE AOS CONTROLES DAS CONCESSÕES
DE BOLSAS EAUXÍLIOS FINANCEIROSAOS ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO

Recomendação Informação sobre a implementação das recomendações
CONSTATAÇÃO: 1 - ANÁLISE DOS CREDENCIAMENTOS -
FALHAS NOACOMPANHAMENTO DA EMISSÃO DO TERMO
ADITIVO DOCREDENCIAMENTO 193/2015
Recomendação Nº 1 - Recomenda-se que a Pró-Reitoria de Assuntos
Estudantis (PROAE) realize adequação nos procedimentos relativos as
solicitações de prorrogações contratuais, abstendo-se de autorizar a
realização de serviços sem a devida cobertura contratual, em
procedimentos futuros.

Providências a serem implementadas: A PROAE efetuou a troca de responsáveis
pela fiscalização de todos os contratos sob sua responsabilidade e iniciou a
padronização dos procedimentos para acompanhamento dos referidos contratos.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 19/09/2018 - A PROAE
informou que adotou providências para sanar a fragilidade identificada, contudo, a
AUDIT deverá acompanhar, oportunamente, a implementação da referida
recomendação

CONSTATAÇÃO: 2 - ANÁLISE DOS PROCESSOS DE
EXECUÇÃO FINANCEIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Recomendação Nº 121 -Recomenda-se que a PROAE, antes do
encaminhamento da documentação para liberação dos pagamentos
inerentes a prestação de serviços pelos profissionais credenciados,

Providências a serem implementadas: A PROAE encaminhará junto com os
pagamentos o relatório de conformidades contendo todas as informações
solicitadas na Recomendação 121.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 19/09/2018 -A PROAE



35

realize a conferência se todos os documentos tais como memorando,
relação de atendimentos expedido pelo SEASE, controle de
pagamentos fornecido pelo profissional/empresa de forma que o
processo de pagamento contemple toda a documentação comprobatória
necessária

informou que adotou providências para sanar a fragilidade identificada, contudo, a
AUDIT deverá acompanhar, oportunamente, a implementação da referida
recomendação.

Recomendação Nº 122 - Recomenda-se que a PROAE aprimore o
documento “Relação de Alunos Atendidos” de forma que o mesmo
apresente informações adicionais, tais como número do Termo de
Credenciamento a que se referem, número da Nota Fiscal, dentre
outras informações relevantes, bem como sejam precedidos de
assinatura e carimbo do responsável.

Providências a serem implementadas: Esta recomendação também será atendida
através do relatório de conformidades citado na Recomendação 121.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 19/09/2018 - A PROAE
informou que adotou providências para sanar a fragilidade identificada, contudo, a
AUDIT deverá acompanhar, oportunamente, a implementação da referida
recomendação.

INFORMAÇÃO: 3 - CONTRLOLES, FLUXOS E
MONITORAMENTO DO PROCESSO CREDENCIAMENTO
Após a verificação das informações apresentadas pelo SEASE,
analisados os documentos disponibilizados (planilhas e modelos de
guias), bem como as respostas fornecidas em atendimento à SA
n°23/2018, a AUDIT entende que os procedimentos e controles
adotados pelo setor relativos aos credenciamentos estão adequados.
Apesar de todo o controle ser realizado manualmente, via planilhas de
excel, observou-se grande organização do setor nas rotinas adotadas
desde o processo inicial de liberação de atendimentos até o processo
final de controle para liberação dos pagamentos, aos profissionais
contratados. Contudo, em oportunidades futuras, sugere-se a PROAE
avalie a viabilidade de solicitar um sistema próprio, fins de automatizar
as rotinas desse setor, que conta, atualmente, com quadro de pessoal
extremamente reduzido frente às crescentes demandas dos discentes da
UFSJ. Cabe registrar ainda que verificada a página da PROAE
observou-se o relatório de gestão anual relativo ao ano de 2017 não se
encontra publicado, necessitando-se atualização dos dados sobre o
exercício.

Manifestação da unidade: A PROAE iniciou a utilização do módulo de bolsas do
SIPAC. Os auxílios de Promoção Socioacadêmica da Sede já foram incluídos no
sistema. Até novembro de 2018 pretende-se trabalhar com 100% dos auxílios da
PROAE nesta plataforma.

INFORMAÇÃO: 4 - AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE
CONCESSÃO DEAUXÍLIO FINANCEIRO
Da análise dos processos observou-se que os mesmos são instruídos
com: a documentação comprobatória pertinente (requerimento de
solicitação, declaração de aceite, documentos do evento); parecer da
Pró-Reitoria responsável (PROPE, PROEX ou PROEN), atestando a
pertinência da participação no evento; Memorando da DIAAF
autorizando o pagamento do auxílio; empenho e respectiva ordem
bancária; formulário de prestação de contas e certificado de
apresentação do trabalho no evento. Após, a análise dos 15 processos
selecionados constatou-se que os mesmos estavam de acordo, sendo a
situação Regular, sem ressalvas. Após a verificação das informações
apresentadas pela PROAE, analisados os documentos disponibilizados
(planilha controle e processos), bem com as respostas fornecidas em
atendimento à SA n°24/2018, a AUDIT entende que os procedimentos
e controles adotados pela PROAE relativos ao concessão dos auxílios
estão adequados. Apesar de todo o controle ser realizado manualmente,
via planilhas de excel, não foram identificadas falhas. Cabe registrar
ainda que verificada a página da PROAE observou-se o relatório de
gestão anual relativo ao ano de 2017 não se encontra publicado,
necessitando-se atualização dos dados contendo as informações do
referido exercício.

Manifestação da unidade: O Relatório está sendo preparado e será publicado até a
data acima.

INFORMAÇÃO: 5- AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE
CONCESSÃO DE BOLSAS - PROCESSOS INDIVIDUAIS DO
PASE
Verificados os 33 processos individuais dos alunos contemplados com
auxílio PASE, observou-se que os mesmos são instruídos com os
seguintes documentos: Relatório Detalhado de Pré- Inscrição do
Aluno, contendo a informação do curso que o aluno está matriculado,
endereço da família e do aluno, situação da moradia (com a família,
com parentes, república, moradia estudantil, mora sozinho),
informação se estudou integralmente em escola pública, se possui
bolsa, renda bruta familiar e quantidade de membros que compõem o
grupo familiar, informação do IVS calculado pelo sistema interno,
dados da assistente social da UFSJ responsável pela avaliação, dentre
outras; Termo de Responsabilidade, com assinatura com firma
reconhecida em cartório; Declaração de não exercício de atividade
remunerada/Certidão de Nascimento/ Histórico Escolar/CNIS -
Cadastro Nacional de Informações Sociais/ Comprovante de
residência/Certidão Negativa de propriedade de veículo automotor/
Declaração de IRPF e outras documentações comprobatórias

Manifestação da unidade: A PROAE está padronizando os procedimentos
também para os campi fora de sede e no mês de outubro a servidora Denise visitará
todos os campi com o objetivo de instruir pessoalmente os servidores necessários.
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necessárias. Observou-se ainda que foram respeitadas as condições
estabelecidas no edital de seleção de bolsistas. Após a análise dos
referidos processos, não foram constatadas falhas quanto a
formalização dos mesmos. Cabendo somente uma observação em
relação a 5 (cinco) processos instruídos pela equipe do Campus
Centro-Oeste Dona Lindu, nos quais foram abertos com a primeira
folha da Ficha de Inscrição do aluno e não com capa própria e
numeração de processo, não sendo possível analisar os dados
completos desses alunos. Assim, a AUDIT solicitou ao SEASE o
encaminhamento dos relatórios de inscrição em formato pdf e o setor,
por sua vez, se comprometeu a instruir os servidores do CCO a corrigir
a falha.
CONSTATAÇÃO: 6 - AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE
CONCESSÃO DE BOLSAS - CONTROLES FLUXOS
EMONITORAMENTO
Recomendação Nº 321 - Recomenda-se que a PROAE realize um
estudo com revisão da Resolução n° 33/2014, dos Editais de Seleção e
dos Termos de Compromisso de forma que os mesmos contemplem as
funcionalidades do sistema SIPAC, a exemplo das adequações dos
prazos de vigência e início para recebimento das bolsas, situação dos
alunos no status “formado e não concluído”, dentre outras alterações
que se fizerem necessárias.

Providências a serem implementadas: Iniciamos o processo de adequação das
Resoluções da PROAE dentre elas a nº 33/2014. A Proposta está sendo discutida
pela equipe e encontra-se em anexo.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 07/11/2018 -A PROAE
informou que adotou iniciou as providências para sanar a fragilidade identificada,
contudo, a AUDIT deverá acompanhar,oportunamente, a implementação da
referida recomendação.

Recomendação Nº 322 - Recomenda-se que a PROAE na revisão da
resolução, que regulamenta a concessão dos auxílios, estabeleça a
previsão de fornecimento de informações pelas demais Pró-Reitorias,
com os respectivos prazos, no sentido de sanar as fragilidades no
acesso às informações sobre a situação do discente contemplado com
bolsas de assistência estudantil.

Providências a serem implementadas: Uma das propostas de alteração da
Resolução 033 é de que os auxílios da PROAE possam ser acumulados com os
demais, por se tratar de despesa para permanência do estudante, o que solucionará
esta questão.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 07/11/2018 - A PROAE
informou que adotou iniciou as providências para sanar a fragilidade identificada,
contudo, a AUDIT deverá acompanhar, oportunamente, a implementação da
referida recomendação.

Recomendação Nº 323 -Recomenda-se que a PROAE ao realizar
estudo e revisão de seus normativos avalie a possibilidade de
acumulação do componente de permanência do PASE com bolsas de
outras naturezas tais como pesquisa,extensão, monitoria, dentre outras,
minimizando possíveis fragilidades nos controles sobre acumulações.

Providências a serem implementadas: Conformo já foi dito na constatação nº 5
há o objetivo de fazer com que o componente permanência do PASE possa ser
acumulável com as demais bolsas da instituição.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 07/11/2018 - A PROAE
informou que adotou iniciou as providências para sanar a fragilidade identificada,
contudo, a AUDIT deverá acompanhar,oportunamente, a implementação da
referida recomendação.

Recomendação Nº 324 - Recomenda-se que a PROAE realize estudo
detalhado das funcionalidades constantes do sistema SIGAA, fins
de avaliar se o referido sistema atende as necessidades desta Pró-
Reitoria, otimizando as rotinas desde a seleção dos bolsistas, controle
de contrapartidas e demais possibilidades de integração de suas rotinas
aprimorando seus controles.

Providências a serem implementadas: A PROAE iniciará estudos sobre as
funcionalidades do SIGAA para atender esta recomendação

Posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 07/11/2018 - A PROAE
informou que pretende adotar providências para sanar a fragilidade identificada,
dessa forma, a AUDIT prorrogou o prazo de atendimento para 29/03/2019 com a
finalidade de acompanhar, oportunamente, a implementação da referida
recomendação.

Recomendação Nº 325 -Recomenda-se que a PROAE realize
atualização do documento “Relatório de Gestão” em sua
página,contendo informações sobre a concessão dos auxílios,
atendimentos realizados, alunos contemplados com auxílio para
participação de trabalhos realizados ao final do exercício financeiro,
fins de subsidiar futuros planejamentos da Pró-Reitoria.

Providências a serem implementadas: O relatório está sendo preparado para
publicação na página

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 19/09/2018 - A PROAE
informou que adotou providências para sanar a fragilidade identificada, contudo, a
AUDIT deverá acompanhar, oportunamente, a implementação da referida
recomendação.

Total de recomendações: 08 Situação final => Atendidas: 0 Registradas: 07 Prorrogadas: 01 Reiteradas: 0
Total de informações: 03 Recomendações em monitoramento: 08

Relatório Nº. 09/2018 – AVALIAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAEXECUÇÃO DOS CONTRATOS, CONVÊNIOS, ACORDOS EAJUSTES

Recomendação Informação sobre a implementação das recomendações
Nº DA CONSTATAÇÃO 01: FRAGILIDADE NA
FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
DOS CONVÊNIOS
RECOMENDAÇÃO 01: Recomenda-se à PPLAN que estabeleça
procedimentos de forma que os contratos/convênios somente sejam
prorrogados após os processos estarem devidamente instruídos.

Providências a serem implementadas: Com a criação do Setor de Convênios e
Apoio à Projetos (SECAP), da Divisão de Planejamento e Desenvolvimento
(DPLAG), por meio da Resolução 006/CONSU/UFSJ, de 09 de abril de 2018,
todos os esforços foram direcionados para a melhoria da instrução processual e
garantia da legalidade dos atos administrativos.Passamos a solicitar adequação do
Plano de Trabalho informando a parte executada e a executar. Além da prestação de
contas parcial.
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA EM 20/12/2018 - Tendo em vista a
manifestação da Unidade de que já estão sendo tomadas providências, a AUDIT
entende que a recomendação foi atendida

Nº DA CONSTATAÇÃO 02: ADEQUAÇÃO DOS
INSTRUMENTOS JURÍDICOS
RECOMENDAÇÃO 02: Que nos próximos instrumentos jurídicos

Providências a serem implementadas: Com a criação do Setor de Convênios e
Apoio à Projetos (SECAP), da Divisão de Planejamento e Desenvolvimento
(DPLAG), por meio da Resolução 006/CONSU/UFSJ, de 09 de abril de 2018,
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referentes aos Contratos/Convênios sejam consideradas as observações
ora apontadas.

todos os esforços foram direcionados para a melhoria da instrução processual e
garantia da legalidade dos atos administrativos. Aproveitamos a oportunidade para
informar que a recomendação já foi acatada.
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA EM 20/12/2018 - Tendo em vista a
manifestação da Unidade de que a recomendação foi acatada, a AUDIT entende
que a recomendação foi atendida

Nº DACONSTATAÇÃO 03: HOMOLOGAÇÃO DOS PROJETOS
RECOMENDAÇÃO 03: Que nos próximos instrumentos jurídicos
observe o cumprimento do dispositivo constante no Parágrafo Único
do Art. 11 da Resolução CONDI nº 007/2016.

Providências a serem implementadas: Com a criação do Setor de Convênios e
Apoio à Projetos (SECAP), da Divisão de Planejamento e Desenvolvimento
(DPLAG), por meio da Resolução 006/CONSU/UFSJ, de 09 de abril de 2018,
todos os esforços foram direcionados para a melhoria da instrução processual e
garantia da legalidade dos atos administrativos. Aproveitamos a oportunidade para
informar que acatamos a recomendação e os ajustes nos instrumentos jurídicos já
foram providenciados.
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA EM 20/12/2018 - Tendo em vista a
manifestação da Unidade de que a recomendação foi acatada e os ajustes nos
instrumentos jurídicos já foram providenciados, a AUDIT entende que foi atendida.

Nº DACONSTATAÇÃO 04: SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES
RECOMENDAÇÃO 04: Que seja observado o princípio da
segregação de função, de forma que sejam separadas as atribuições ou
responsabilidades entre diferentes pessoas, especialmente as funções
ou atividades-chave de autorização, execução, atesto/aprovação,
registro e revisão.

Providências a serem implementadas: Com a criação do Setor de Convênios e
Apoio à Projetos (SECAP), da Divisão de Planejamento e Desenvolvimento
(DPLAG), por meio da Resolução 006/CONSU/UFSJ, de 09 de abril de 2018,
todos os esforços foram direcionados para a melhoria da instrução processual e
garantia da legalidade dos atos administrativos. Aproveitamos para informar que as
recomendações foram acatadas e o fiscal substituído.
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA EM 20/12/2018 - Tendo em vista a
manifestação da Unidade de que houve a substituição do fiscal, AUDIT entende
que a recomendação foi atendida.

Nº DA CONSTATAÇÃO 05: AUTUAÇÃO INDEVIDA DO
PROCESSO
RECOMENDAÇÃO 05: Recomenda-se a imediata numeração e
rubrica das folhas dos processos, de modo a dar a regularidade formal
ao procedimento.

Providências a serem implementadas: Com a criação do Setor de Convênios e
Apoio à Projetos (SECAP), da Divisão de Planejamento e Desenvolvimento
(DPLAG), por meio da Resolução 006/CONSU/UFSJ, de 09 de abril de 2018,
todos os esforços foram direcionados para a melhoria da instrução processual e
garantia da legalidade dos atos administrativos. O SECAP tem o cuidado de
rubricar e numerar as páginas que insere nos autos. Porém, é necessário um
trabalho educativo em toda a UFSJ, já que se trata de um problema generalizado,
cuja correção não deve ser atribuída a um único setor.
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA EM 20/12/2018 - Em que pese a
manifestação da PPLAN, a AUDIT ao fazer a presente constatação buscou seguir a
legislação vigente, bem como se atentar para a cronologia dos fatos. Por oportuno,
registra-se que, uma vez detectadas falhas de numeração, que o processo seja
devolvido para a Unidade responsável para sanar o erro.

Nº DACONSTATAÇÃO 06: RESSARCIMENTO À UFSJ
RECOMENDAÇÃO 06: Recomenda-se que, em procedimentos
futuros, seja observado o disposto na Resolução nº 007/2016, no que
tange ao ressarcimento à UFSJ pelo uso de seu patrimônio.

Providências a serem implementadas: Com a criação do Setor de Convênios e
Apoio à Projetos (SECAP), da Divisão de Planejamento e Desenvolvimento
(DPLAG), por meio da Resolução 006/CONSU/UFSJ, de 09 de abril de 2018,
todos os esforços foram direcionados para a melhoria da instrução processual e
garantia da legalidade dos atos administrativos. O SECAP passará a exigir quando
da substituição da remuneração financeira, justificativa circunstanciada que
permitirá mensurar o ressarcimento. Solicito que a AUDIT oriente os órgãos
colegiados responsáveis pelas aprovações das implicações legais da emissão de
manifestação autorizando a suspensão injustificada do ressarcimento.
Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA EM 20/12/2018 - Tendo em vista a
manifestação da PPLAN de que o SECAP passará a exigir quando da substituição
da remuneração financeira, justificativa circunstanciada que permitirá mensurar o
ressarcimento, a AUDIT entende que a recomendação foi atendida. Em relação à
solicitação proposta, a AUDIT ratifica os termos da Resolução CONDI nº
007/2016 de que o ressarcimento estabelecido no caput e nos seus parágrafos 1º e
2º deve estar claramente definido no plano de trabalho do projeto.

Nº DA CONSTATAÇÃO 07: AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE
PELAFUNDAÇÃO DEAPOIO
RECOMENDAÇÃO 07: Recomenda-se que seja verificado junto a
Fundação os motivos para a não publicação do citado Convênio.

Providências a serem implementadas: Com a criação do Setor de Convênios e
Apoio à Projetos (SECAP), da Divisão de Planejamento e Desenvolvimento
(DPLAG), por meio da Resolução 006/CONSU/UFSJ, de 09 de abril de 2018,
todos os esforços foram direcionados para a melhoria da instrução processual e
garantia da legalidade dos atos administrativos. O presente convênio não envolve
recurso público, porém encontra-se publicado na página do SECAP.

Posicionamento da AUDIT: REITERADA EM 20/12/2018 - Em atenção à
presente manifestação, a Unidade informou que "o presente convênio não envolve
recurso público, porém encontra-se publicado na página do SECAP". Todavia, o
que foi detectada e informada foi a falta da publicação do Convênio 11/2018 no
site da FAUF. Sendo assim, reiteramos a presente recomendação de forma que se
comprove a divulgação do Convênio 11/2018 no Portal da Transparência da
Fundação de Apoio, nos termos da legislação vigente.

Nº DA CONSTATAÇÃO 08: AUSÊNCIA DE REGISTRO DOS
CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES NO
SISTEMASICONV
RECOMENDAÇÃO 08: Recomenda-se que sejam envidados

Providências a serem implementadas: Com a criação do Setor de Convênios e
Apoio à Projetos (SECAP), da Divisão de Planejamento e Desenvolvimento
(DPLAG), por meio da Resolução 006/CONSU/UFSJ, de 09 de abril de 2018,
todos os esforços foram direcionados para a melhoria da instrução processual e
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esforços no sentido de utilização do SICONV, de forma a registrar
todos os instrumentos de transferências voluntárias.

garantia da legalidade dos atos administrativos. O SECAP tem estado atento para o
devido uso do SICONV, tanto que a servidora lotada neste setor realizou
treinamentos no ano de 2018 sobre o uso deste sistema. Vale ressaltar que a UFSJ
não tem celebrado convênio com a fundação de apoio, pois estes convênios exigem
a contrapartida para sua devida caracterização, o que não tem ocorrido e, portanto,
não aplicando a necessidade de uso do SICONV. No gênero contrato, apenas os
contratos de repasse, que são aqueles que envolvem instituição financeira, têm o
seu lançamento no SICONV exigido, portanto, também não se aplica aos
instrumentos jurídicos firmados com a fundação de apoio.

Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA EM 20/12/2018 - Tendo em vista a
manifestação da Unidade de que para os instrumentos ora analisados não
necessitam ser operacionalizados via SICONV, a AUDIT acata tal posição e
considera que a recomendação foi atendida.

Total de recomendações: 08 Situação final => Atendidas: 07 Registradas: 0 Prorrogadas: 0 Reiteradas: 01
Total de informações: 0 Recomendações em monitoramento: 01
Relatório Nº. 10/2018 – AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE CESSÃO E REQUISIÇÃO

Informação Manifestação da unidade
INFORMAÇÃO: 1 - CESSÃO À UFSJ DE EMPREGADO DA
CASADAMOEDA - REEMBOLSOS
Observou-se que, até o momento de realização dos trabalhos pela
AUDIT, a UFSJ tem realizado o reembolso de todos os valores devidos
à CMB, não havendo pendências com a referida empresa. A Divisão de
Administração de Pessoal -DIPES tem realizado conferência
minuciosa das verbas apresentadas pela CMB, antes de solicitar que a
DIFIN realize a execução financeira dos valores, estando aderente às
normas aplicáveis ao tema.

Manifestação da unidade: Em 30/11/2018, a DIPES registrou no sistema que está
ciente e de acordo.

INFORMAÇÃO: 2 - CESSÃO À UFSJ E EMPREGADO DA
CASADAMOEDA - CONTROLE DE FREQUENCIA
Cumpre mencionar ainda que a DIPES realizou alerta sobre o controle
de frequência do servidor cedido, por meio do Memorando Eletrônico
n° 223/2018, de 04/10/2018, informando que a chefia do setor de
lotação do empregado, da Casa da Moeda, não tem enviado para a
PROGP nenhum relatório, ponto ou declaração de frequência do
cedido, desde novembro de 2012 a setembro de 2018. Nesse sentido, a
AUDIT emitiu a Solicitação de Auditoria n° 31/2018, de 10/10/2018,
solicitando ao Setor de Contratos e Convênios - SECOC/PPLAN a
apresentação dos relatórios, comprovantes de ponto ou declarações de
frequência. Em 19/11/2018, por meio do Memorando Eletrônico n°
151/2018-SECOC, datado de 19/11/2018, encaminhando os arquivos
digitalizados dos relatórios de ponto mensal relativos aos períodos de
2012-2013; 2014-2015; 2016-2017; e 2018 (até o mês de setembro de
2018). O Setor de Contratos e Convênios (SECOC) informou no
referido memorando que os originais encontram-se arquivados no
setor. Após conferência dos arquivos disponibilizados pelo SECOC e
confirmado que os mesmos foram encaminhados a DIPES e à PROGP
(Memorando n° 351/2018, com cópia para essas unidades), a AUDIT
entende que a fragilidade identificada no controle de frequência
encontra-se sanada, com encaminhado dos arquivos comprobatórios de
registro de ponto à unidade responsável pelo acompanhamento da
frequência do referido agente público em exercício na UFSJ. Ademais,
a PROGP poderá dessa forma regularizar os assentamentos funcionais
do empregado, assim como justificar a realização de reembolsos ao
órgão de origem - CMB.

Manifestação da unidade: Em 30/11/2018, a DIPES registrou no sistema que está
ciente e de acordo.

INFORMAÇÃO: 3 - CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO
ELIAS DOS SANTOS PARA O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO -
CONTROLE DE FREQUENCIA
A DIPES mantém pasta de controle para arquivo da documentação
relativa a comprovação de frequência do servidor cedido.

Manifestação da unidade: Em 30/11/2018, a DIPES registrou no sistema que está
ciente e de acordo.

INFORMAÇÃO: 4 - REQUISIÇÃO DE JÚLIO HENRIQUE
CANÇADO BRAGA PARA A JUSTIÇA ELEITORAL -
CONTROLE DE FREQUENCIA
A DIPES mantém pasta de controle para arquivo da documentação
relativa a comprovação de frequência do servidor requisitado

Manifestação da unidade: Em 30/11/2018, a DIPES registrou no sistema que está
ciente e de acordo.

Total de recomendações: 0 Situação final => Atendidas: 0 Registradas: 0 Prorrogadas: 0 Reiteradas: 0
Total de informações: 4 Recomendações em monitoramento: 0
Relatório Nº. 11/2018 – AVALIAÇÃO DAFISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Recomendação Informação sobre a implementação das recomendações
Nº DA CONSTATAÇÃO 01: PUBLICIDADE DOS Providências a serem implementadas: Em resposta ao Relatório supra,
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INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
Recomendação 01: Recomendamos ao SECOC que aprimore seus
procedimentos de forma a proceder a publicação dos extratos dos
instrumentos contratuais e aditivos dentre do prazo estabelecido no
Parágrafo único do Art. 61 da Lei 8666/93

informamos que o referido contrato 118/2016 foi enviado via correis para colher
assinatura da empresa contratada no dia 21 de dezembro de 2016 conforme anexo,
porém houve uma demora da referida empresa em devolver as vias devidamente
assinadas. O SECOC, após consultar a PROJU tem adotado o procedimento de
enviar o Contrato assinado pela Reitoria via e-mail acelerando assim o processo e
minimizando o problema de cumprimento de prazos. Acato as sugestões e informo
que providências já estão sendo tomadas para que não ocorra mais.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 28/01/2019 - O SECOC
informou que já está adotando providências para corrigir as inconsistências
relativas ao cumprimento dos prazos de publicação nos meios oficiais, contudo, a
AUDIT deverá realizar novo acompanhamento da implementação da referida
recomendação.

Nº DA CONSTATAÇÃO 02: INSTRUMENTOS JURÍDICOS
COMVALORES EQUIVOCADOS
Recomendação 02.1: Recomenda-se ao Gestor do Contrato que, após
anuência da Reitoria, solicite ao SECOC as alterações contratuais
acima apontadas de forma a retratar fidedignamente a realidade.

Providências a serem implementadas: Torna-se necessário analisar todos os
termos aditivos e Apostilamento citados a fim de conferir os valores e prazo de
vigência apontados pela Auditoria Interna.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 31/01/2019 - Tendo em vista a
manifestação da Unidade de que todos os termos aditivos e apostilamentos
necessitam ser conferidos no que diz respeito aos valores e prazo de vigência, a
AUDIT deverá realizar novo acompanhamento da implementação da referida
recomendação.

Recomendação 02.2: Recomenda-se que a PPLAN abstenha-se de dar
continuidade à tramitação do processo sem antes realizar as correções
apontadas nos Relatórios de Orientação Administrativa

Providências a serem implementadas:Acatamos a recomendação e informamos
que também será observado o prescrito na lei n. 13.655, de 25 de abril de 2018.

Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 28/01/2019 - Tendo em vista a
manifestação da Unidade de que acatou a recomendação a AUDIT entende que a
recomendação foi atendida.

Nº DA CONSTATAÇÃO 03: LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA
DAREDUÇÃO DO ÍNDICE FAT X RAT
Recomendação 03: Sugere-se à DIPRE que, em procedimentos
futuros, a Unidade envie o processo para análise jurídica de forma a
dar mais respaldo à fiscalização do contrato.

Providências a serem implementadas: Acatamos a recomendação,
comprometendo-nos a enviar futuramente processos para análise jurídica relativa à
legalidade da incidência da redução do índice FAT x RAT , bem como para demais
questões dessa natureza.

Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 28/01/2019 - Tendo em vista a
manifestação da Unidade de que acatou a recomendação, comprometendo-se, nos
procedimentos futuros, a enviar os processos para análise jurídica relativa à
legalidade da incidência da redução do índice FAT x RAT , bem como para demais
questões dessa natureza, a AUDIT entende que a recomendação foi atendida.

Nº DA CONSTATAÇÃO 04: MAJORAÇÕES E SUPRESSÕES
NO CONTRATO
Recomendação 04: Sugere-se à fiscalização que passe a anexar no
processo planilhas que retratem o conjunto de reduções e o conjunto de
acréscimos no contrato, cujos cálculos devem ser feitos sobre o valor
inicial atualizado do contrato (compreendido o valor principal
acrescido do reajustamento), vedada qualquer tipo de compensação
entre as majorações e supressões.

Providências a serem implementadas: O procedimento padrão da fiscalização de
contrato é anexar, junto ao memorando, o relatório de conformidade constando
todas as planilhas com as alterações de contrato, quando do envio para a PROAD .
Acataremos a instrução sobre cálculos e também sobre a compensação entre
majorações e supressões.

Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 28/01/2019 - Tendo em vista a
manifestação da Unidade de que também anexará aos autos a instrução sobre
cálculos e também sobre a compensação entre majorações e supressões, a AUDIT
entende que a recomendação foi atendida.

Nº DA CONSTATAÇÃO 05: FALHAS NA PUBLICAÇÃO DO
EXTRATO DO TERMOADITIVO NO DOU
Recomendação 05: Recomenda-se que o Setor de Contratos e
Convênios (SECOC) observe as disposições da Lei 8.666/93,
providenciando a publicação dos contratos e seus aditivos no Diário
Oficial da União, de acordo os prazos estabelecidos, cumprindo o que
determina a legislação. (SECOC)

Providências a serem implementadas:Em resposta ao Relatório supra,
informamos que o referido contrato 07/2017 foi enviado via correis para colher
assinatura da empresa contratada, porém houve uma demora da referida empresa
em devolver as vias devidamente assinadas. O SECOC, após consultar a PROJU
tem adotado o procedimento de enviar o Contrato assinado pela Reitoria via e-mail
acelerando assim o processo e minimizando o problema de cumprimento de prazos.
Acato as sugestões e informo que providências já estão sendo tomadas para que
não ocorra mais.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 28/01/2019 - O SECOC
informou que já está adotando providências para corrigir as inconsistências
relativas ao cumprimento dos prazos de publicação nos meios oficiais, contudo, a
AUDIT deverá realizar novo acompanhamento da implementação da referida
recomendação.

Nº DA CONSTATAÇÃO 06: AUSÊNCIA DE ORIENTAÇÕES
PARAFISCALIZAÇÃO NAUFSJ
Recomendação 06.1: Recomenda-se à PROGP que sejam envidados
esforços no sentindo de se propor um Manual ou roteiro, de forma a
auxiliar a todos aqueles que ativamente participam da gestão e
fiscalização de contratos, uniformizando as atribuições de cada
servidor envolvido na fiscalização, com intuito de padronizar as ações,
tornando-as mais dinâmicas e transparentes.

Providências a serem implementadas: À Pró-Reitoria de Gestão e
Desenvolvimento de Pessoas, dentre outras atribuições, compete promover ações
de capacitação para os servidores do seu quadro permanente e, para tanto, elabora
anualmente um plano de capacitação que busca contemplar os diversos ambientes
organizacionais. Não compete à Pró-Reitoria a elaboração de manuais ou roteiros
de assuntos que não são afetos à da gestão e do desenvolvimento de pessoas, como
é o caso da fiscalização de contratos. As orientações e diretrizes da atuação dos
fiscais de contrato podem ser acessadas pelo link
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-
normativas/760-instrucao-normativa-n-05-de-25-de-maio-de-2017, que possui
guias sobre planejamento e execução/fiscalização de contratos. Ademais, há na
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estrutura administrativa da UFSJ um Setor de Contratos, que trata das minutas e
publicações relativas às contratações públicas na Universidade. De todo modo
informamos que, desde outubro de 2017, a Progp vem buscando junto ao
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão a oferta do curso de
capacitação para fiscalização de contratos, mas não obteve sucesso em 2018. Em
2019, no mês de fevereiro, será oferecido um curso de 20 horas, tanto para a área
de licitação quanto para a fiscalização de contratos da administração, em parceria
com a Procuradoria-Federal do Mato Grosso do Sul, para abordar aspectos legais
da IN 05/2017 e capacitar os servidores sobre suas atribuições no planejamento e
na fiscalização do contrato. Finalmente, informamos que o caso específico dos
fiscais do CT 118/2016 foram convocados para participarem do curso de gestão e
fiscalização de contratos oferecido em agosto de 2017, tendo concluído os
servidores Denilson Fonseca e Eloisa de Paula Pereira Nascimento. O servidor
Fábio Chaves, embora convocado, não participou do curso.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 28/01/2019 - Em que pesem às
manifestações da PROGP, a AUDIT entende que a referida Pró-Reitoria deve
envidar esforços no atendimento da recomendação. A posição da AUDIT
fundamenta-se no art. 3° da Ordem de Serviço n° 69/2015, de 02/10/2015, que
altera a Ordem de Serviço 54, de 20 de agosto de 2015, relativa a fiscalização dos
contratos de prestação de serviços de natureza continua com dedicação exclusiva
de mão-de-obra no âmbito da UFSJ, transcrita abaixo: "Art 3° Indicar a Pró-reitoria
de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas responsável pela coordenação dos fiscais
dos processos de contratação de que trata a Instrução Normativa 02/2010."

Recomendação 06.2: Recomenda-se também que a PROGP envide
esforços no sentido de ofertar treinamento aos servidores envolvidos
com fiscalização de contratos, tendo em vista a complexidade de tal
ação e o despreparo dos servidores, incluindo aqui a signatária do
presente Parecer.

Providências a serem implementadas:A Progp ofertará o curso de gestão e
fiscalização de contratos sob a orientação prevista na IN 05/2017 no mês de
fevereiro. Os servidores serão convocados para o curso e após finalização do
mesmo, informaremos à Auditoria Interna sobre os capacitados.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 28/01/2019 - Tendo em vista a
informação da unidade de que ofertará curso no mês de fevereiro/2019, a AUDIT
acompanhará posteriormente a implementação da referida recomendação. Por
oportuno, ressaltamos que tal oferta deverá abranger todos os fiscais e também
deverá ser aberta inscrição para os servidores da AUDIT, buscando um maior
alinhamento das práticas a serem adotadas na UFSJ

Nº DA CONSTATAÇÃO 07: APRIMORAMENTO DA
INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO
Recomendação 07: Recomenda-se que a equipe de fiscalização do
Contrato n° 118/2016, defina procedimentos de forma que os
documentos relativos às glosas e seus reflexos nas respectivas Notas
Fiscais ficam fáceis de serem identificados e visualizados.

Providências a serem implementadas: A fiscalização de contrato irá inserir ao
Relatório de Conformidade todas as planilhas relativas às glosas e seus reflexos nas
respectivas notas fiscais.

Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 28/01/2019 - Tendo em vista a
manifestação da Unidade de que também anexará aos autos todas as planilhas
relativas às glosas e seus reflexos nas respectivas notas fiscais, a AUDIT entende
que a recomendação foi atendida.

Nº DA CONSTATAÇÃO 08: AUSÊNCIA DE PORTARIAS
DEMONSTRANDO ALTERAÇÕES DA EQUIPE DE
FISCALIZAÇÃO
Recomendação 08: Recomenda-se que, nos futuros procedimentos, a
equipe de fiscalização do Contrato n° 75/2016, providencie cópias da
portarias de designação, nos casos em que houver mudanças durante e
execução do contrato, sendo as mesmas anexadas aos autos de
processo da fiscalização, de forma a subsidiar futuras análises e
conferências por auditorias internas e externas.

Providências a serem implementadas: A recomendação será atendida em seu
inteiro teor por esta fiscalização.

Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 28/01/2019 - Considerando a
manifestação da unidade que acatará a recomendação em futuros procedimentos e
pelo fato de a mesma ter anexado ao presente processo de fiscalização a portaria
solicitada, entende-se que a recomendação foi atendida.

Nº DA CONSTATAÇÃO 09: APRIMORAMENTO DA
INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO
Recomendação 09.01: Recomenda-se que, nos futuros procedimentos,
o gestor do Contrato n° 75/2016, realize uma definição das rotinas
desempenhadas pela equipe de fiscalização, de forma que as
comprovações das ações da fiscalização técnica sejam demonstradas
no seu processo próprio, ou mesmo, que se verifique a possibilidade de
agregar toda a documentação em único processo, facilitando a consulta
das informações em futuras auditorias e também o próprio trabalho do
gestor e da equipe de fiscalização no acompanhamento do objeto.

Providências a serem implementadas:As mudanças necessárias serão realizadas
para facilitar o acesso a todas as informações referente a fiscalização do contrato
conforme recomendado.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 28/01/2019 - A unidade
manifestou-se informando que adotará as providências para aprimorar as rotinas da
fiscalização técnica, contudo, a AUDIT deverá avaliar, oportunamente, o
cumprimento da referida recomendação.

Recomendação 09.02: Recomenda-se que, nos futuros procedimentos,
o gestor do Contrato n° 75/2016, oriente a fiscalização técnica a
acrescentar, nos Relatórios de Conformidade mensal, informações
sobre as ocorrências de glosas realizadas nas Notas Fiscais,
complementando os dados sobre a execução da prestação dos serviços.

Providências a serem implementadas:Será informado a partir da presente data
todas as informações de glosas no relatório de conformidade pelos fiscais
responsáveis

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 28/01/2019 - A unidade
manifestou-se informando que adotará as providências para aprimorar os relatórios
de conformidade, contudo, a AUDIT deverá avaliar, oportunamente, o
cumprimento da referida recomendação.

Recomendação 09.03: Recomenda-se que, nos futuros procedimentos,
o gestor do Contrato n° 75/2016, oriente e preste o apoio necessário
para que sejam realizadas pesquisas de satisfação junto a público

Providências a serem implementadas: Pesquisa de satisfação será realizada
periodicamente referente aos serviços prestados conforme orientação e anexadas ao
processo.
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usuário, mesmo que por amostragem, e com periodicidade a ser
definida pela equipe de fiscalização, com o intuito de aferir a qualidade
da prestação de serviços e que os principais resultados sejam inseridos
nos Relatório de Conformidade ou nos autos do processo.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 28/01/2019 - A unidade
manifestou-se informando que adotará as providências no sentido de realizar
pesquisas de satisfação, contudo, a AUDIT deverá avaliar, oportunamente, o
cumprimento da referida recomendação.

Nº DA CONSTATAÇÃO 10: ACOMPANHAMENTO DO
RECOLHIMENTO DO INSS E FGTS PELA EMPRESA
PRESTADORADE SERVIÇOS

Recomendação 10.01: Recomenda-se que, nos futuros procedimentos,
a equipe de fiscalização do Contrato n° 75/2016, demonstre nos autos
o encaminhamento das GFIPS à PROGP, com inclusão dos
Memorandos/Comunicações no processo de fiscalização.

Providências a serem implementadas: Conforme solicitado será anexado
Memorandos/Comunicações no processo de fiscalização referente ao envio das
GFIPS à PROGP.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 28/01/2019 - A unidade
manifestou-se informando que adotará as providências para aprimorar as rotinas da
fiscalização, contudo, a AUDIT deverá avaliar, oportunamente, o cumprimento da
referida recomendação.

Recomendação 10.02: Recomenda-se que, nos futuros procedimentos,
a equipe de fiscalização do Contrato n° 75/2016, adote o procedimento
semelhante à conferência de recolhimento do FGTS ou mesmo que
realize conferência por amostragem dos valores recolhidos a título de
INSS, aprimorando a demonstração de suas ações com a finalidade de
subsidiar futuras auditorias.

Providências a serem implementadas: Recomendação será atendida na sua
íntegra e relatado junto ao processo.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 28/01/2019 - A unidade
manifestou-se informando que adotará as providências para aprimorar as rotinas da
fiscalização, contudo, a AUDIT deverá avaliar, oportunamente, o cumprimento da
referida recomendação.

Nº DA CONSTATAÇÃO 11: PAGAMENTO INDEVIDO DO
AUXÍLIO-TRANSPORTE
Recomendação 11: Recomenda-se que a Unidade proceda ao
levantamento dos pagamentos indevidos relativos aos vale-transportes
e realize as respectivas glosas, impreterivelmente no mês de fevereiro
de 2019, conforme acordado entre a fiscalização e a Empresa.
Alertamos que os valores deverão ser devidamente corrigidos e que a
documentação comprobatória deverá ser inserida aos autos.

Providências a serem implementadas: Estás sendo feito um levantamento
minucioso do item questionado, através dos documentos apresentados e anexados
no processo. Após levantamento do valor, a glosa será realizada na nota fiscal a ser
emitida em março, referente a prestação de serviço do mês de fevereiro de 2019.
Para a nota fiscal emitida em Janeiro de 2019, referente a prestação de serviços
prestados em dezembro de 2018, já foi solicitado a empresa que glosasse os valores
referentes ao vale transporte dos funcionários que não o recebem, porém houve
questionamento da empresa por e-mail, e formalmente através de ofício 01/2019
que encaminho em anexo. Encaminhei via memorando o oficio ao Setor de
Contratos e Convênios da UFSJ e estou aguardando retorno.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 28/01/2019 - Tendo em vista a
manifestação da Unidade de que o levantamento dos valores pagos indevidamente
está sendo providenciado, bem como o fato das glosas ainda não terem sido
realizadas, a AUDIT deverá acompanhar, oportunamente, a implementação da
referida recomendação.

Nº DA CONSTATAÇÃO 12: APRIMORAMENTO DA
INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO

Recomendação 12.01: Recomenda-se que a equipe de fiscalização do
Contrato n° 023/2017, providencie toda a documentação alusiva às
falhas apontadas no decorrer do Parecer, anexando a mesma aos autos
de fiscalização.

Providências a serem implementadas: Já foi solicitado a empresa cópia dos
documentos faltosos, alguns já foram recebidos estão sendo anexados ao processo.
Doravante todos os documentos serão anexados ao processo.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 28/01/2019 -Tendo em vista a
manifestação da Unidade de que os documentos faltosos já foram solicitados à
empresa e de que, doravante todos os documentos serão anexados ao processo, a
AUDIT deverá acompanhar, em abril/2019, a implementação da referida
recomendação.

Recomendação 12.02: Recomenda-se que, a partir da emissão do
presente parecer, tal documentação seja inserida mensalmente e
tempestivamente ao processo.

Providências a serem implementadas: Tal orientação já está sendo seguida.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 28/01/2019 - Em que pese a
manifestação da Unidade de que a orientação já está sendo seguida, a AUDIT
deverá acompanhar, em abril/2019, a implementação da referida recomendação.

Nº DA CONSTATAÇÃO 13: RESSARCIMENTO DOS
VALORES PAGOS DE FORMAINDEVIDA
Recomendação 13: Recomenda-se que a Unidade proceda ao
levantamento dos pagamentos indevidos apontados no presente
Parecer, efetivando as glosas correspondentes, impreterivelmente no
mês de fevereiro, conforme acordado entre a fiscalização e a Empresa.
Ressaltamos que os valores deverão ser corrigidos e que os
documentos relativos às glosas deverão ser anexados ao processo da
fiscalização para fins de comprovação.

Providências a serem implementadas: Está sendo feito um levantamento
minucioso do item questionado, através dos documentos apresentados e anexados
no processo. Após levantamento do valor, a glosa será realizada na nota fiscal a ser
emitida em março, referente a prestação de serviço do mês de fevereiro de 2019.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 28/01/2019 - Tendo em vista a
manifestação da Unidade de que o levantamento dos valores pagos indevidamente
está sendo providenciado, bem como o fato das glosas ainda não terem sido
realizadas, a AUDIT deverá acompanhar, em abril/2019, a implementação da
referida recomendação.

Nº DA CONSTATAÇÃO 14: FRAGILIDADE NOS RELATÓRIOS
DE CONFORMIDADE
Recomendação 14: Recomenda-se aos fiscais do Contrato 023/2013
que passe a constar nos Relatórios de Conformidade todas as
ocorrências existentes no mês de forma a retratar fidedignamente a
realidade.

Providências a serem implementadas: Os relatórios já estão sendo feito
detalhadamente, indicando claramente a execução do serviços com devidas
observações ocorridas durante o mês fiscalizado.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 28/01/2019 - Em que pese a
manifestação da Unidade de que os relatórios já estão sendo feito detalhadamente,
indicando os serviços executados, bem como as observações ocorridas durante o
mês fiscalizado, a AUDIT deverá acompanhar, em abril/2019, a implementação da
referida recomendação.
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Nº DACONSTATAÇÃO 15: AUSÊNCIADE ORIENTAÇÕES
PARAFISCALIZAÇÃO NAUFSJ
Recomendação 15.1: Recomenda-se à PROGP que sejam envidados
esforços no sentindo de se propor um Manual ou roteiro, de forma a
auxiliar a todos aqueles que ativamente participam da gestão e
fiscalização de contratos, uniformizando as atribuições de cada
servidor envolvido na fiscalização, com intuito de padronizar as ações,
tornando-as mais dinâmicas e transparentes.

Providências a serem implementadas: À Pró-Reitoria de Gestão e
Desenvolvimento de Pessoas, dentre outras atribuições, compete promover ações
de capacitação para os servidores do seu quadro permanente e, para tanto, elabora
anualmente um plano de capacitação que busca contemplar os diversos ambientes
organizacionais. Não compete à Pró-Reitoria a elaboração de manuais ou roteiros
de assuntos que não são afetos à da gestão e do desenvolvimento de pessoas, como
é o caso da fiscalização de contratos. As orientações e diretrizes da atuação dos
fiscais de contrato podem ser acessadas pelo link
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-
normativas/760-instrucao-normativa-n-05-de-25-de-maio-de-2017, que possui
guias sobre planejamento e execução/fiscalização de contratos. Ademais, há na
estrutura administrativa da UFSJ um Setor de Contratos, que trata das minutas e
publicações relativas às contratações públicas na Universidade. De todo modo
informamos que, desde outubro de 2017, a Progp vem buscando junto ao
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão a oferta do curso de
capacitação para fiscalização de contratos, mas não obteve sucesso em 2018. Em
2019, no mês de fevereiro, será oferecido um curso de 20 horas, tanto para a área
de licitação quanto para a fiscalização de contratos da administração, em parceria
com a Procuradoria-Federal do Mato Grosso do Sul, para abordar aspectos legais
da IN 05/2017 e capacitar os servidores sobre suas atribuições no planejamento e
na fiscalização do contrato. MARIAMONICAREIS MONDAINI 17/01/2019

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 28/01/2019 - Em que pesem às
manifestações da PROGP, a AUDIT entende que a referida Pró-Reitoria deve
envidar esforços no atendimento da recomendação. A posição da AUDIT
fundamenta-se no art. 3° da Ordem de Serviço n° 69/2015, de 02/10/2015, que
altera a Ordem de Serviço 54, de 20 de agosto de 2015, relativa a fiscalização dos
contratos de prestação de serviços de natureza continua com dedicação exclusiva
de mão-de-obra no âmbito da UFSJ, transcrita abaixo: "Art 3° Indicar a Pró-reitoria
de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas responsável pela coordenação dos fiscais
dos processos de contratação de que trata a Instrução Normativa 02/2010."

Recomendação 15.2: Recomenda-se também que a PROGP envide
esforços no sentido de ofertar treinamento aos servidores envolvidos
com fiscalização de contratos, tendo em vista a complexidade de tal
ação e o despreparo dos servidores, incluindo aqui a signatária do
presente Parecer.

Providências a serem implementadas:A Progp ofertará o curso de gestão e
fiscalização de contratos conforme orientações da IN 05/2017 no mês de fevereiro.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 28/01/2019 -Tendo em vista a
informação da unidade de que ofertará curso no mês de fevereiro/2019, a AUDIT
acompanhará posteriormente a implementação da referida recomendação. Por
oportuno, ressaltamos que tal oferta deverá abranger todos os fiscais e também
deverá ser aberta inscrição para os servidores da AUDIT, buscando um maior
alinhamento das práticas a serem adotadas na UFSJ.

Total de recomendações: 22 Situação final => Atendidas: 05 Registradas: 17 Prorrogadas: 0 Reiteradas: 0
Total de informações: 0 Recomendações em monitoramento: 17
Relatório Nº. 12/2018 – AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

Recomendação Informação sobre a implementação das recomendações
Nº DA CONSTATAÇÃO 01: PLANEJAMENTO DOS
PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
Recomendação 01: Recomendamos que a PROAD/DIMAP realize um
estudo com intuito de identificar as diversas contratações que possuem
objetos similares, variando apenas o Campus, de forma a proceder a
uma única contratação, fins de evitar o fracionamento de despesas.

Providências a serem implementadas:Dentro do possível a PROAD/DIMAP
verifica a viabilidade de realizar licitações de um mesmo objeto em um único
pregão. Acreditamos que através dos Estudos Preliminares, instituído pela IN
05/2017/MPOG, teremos uma ferramenta para aprimorar esta recomendação.
Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 28/01/2019 - Tendo em vista a
manifestação da Unidade de que através dos Estudos Preliminares instituídos pela
IN 05/2017/MPOG a recomendação será aprimorada, a AUDIT fará o
monitoramento para verificar a implementação da recomendação, visto que a
Unidade estabeleceu o prazo de 31/12/2019.

Nº DA CONSTATAÇÃO 02: PRAZO DE ENTREGA DAS
AQUISIÇÕES DAUFSJ
Recomendação 02: Recomendamos a PROAD/DIMAP que oriente
aos servidores do SEPAT e SEALM a procederem as cobranças pelos
atrasos na entrega da aquisições tão logo termine o prazo de entrega
das mesmas, de acordo com o disposto nas cláusulas editalícias.

Providências a serem implementadas:Foram enviados ao SEPAT e SEALM os
memorandos eletrônicos nº001/2019/DIMAP e nº002/2019/DIMAP, em cópias
para AUDIT, solicitando maior observância nos prazos das cobranças pelos atrasos
na entrega dos materiais.

Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA EM 28/01/2019 - Tendo em vista a
comprovação pela Unidade do envio de Memorandos Eletrônicos enviados ao
SEPAT e SEALM solicitando aos citados setores maior observância nos prazos das
cobranças pelos atrasos na entrega dos materiais.

Nº DA CONSTATAÇÃO 03: FRAGILIDADE NA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL
Recomendação 03: Recomendamos ao SECOL que, nos casos da
modalidade “Concurso”, passe a observar se as Unidades instruíram
adequadamente os autos antes de dar prosseguimento ao feito.
Ademais, o próprio Setor deve instruir o processo de acordo com as
exigências constantes no Art 38 da Lei 8666/93

Providências a serem implementadas:Informo que as constatações descritas pela
Auditoria Interna da UFSJ já estão sendo atendidas pelo Setor de Compras e
Licitações e pelas unidades envolvidas nos processos de concurso. Conforme
memorando eletrônico nº 288/2018 do SECOL de 02 de agosto de 2018 enviado ao
Setor de Projetos Artísticos e Culturais, foi solicitado o seguinte: "Tendo em vista
orientações da Auditoria Interna da UFSJ solicito anexar toda documentação
original dos participantes do certame (ficha de inscrição e documentos), assim
como os documentos inerentes à pontuação atribuída pela Comissão Julgadora do
Concurso de acordo com os critérios de seleção e julgamento estabelecidos no
Edital devidamente assinados. Caberá à Comissão de Seleção e Julgamento a
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indicação dos vencedores do concurso (atas, relatórios e deliberações da Comissão
Julgadora)." O Setor de Compras e Licitações já está instruindo os processos de
acordo com as exigências constantes na Lei 8666/93, inclusive quanto à
homologação do resultado pela autoridade competente. Além disso os resultados
dos concursos estão sendo lançados no sistema comprasgovernamentais e no site
da Universidade Federal de São João del-Rei.

Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA EM 10/01/2019 - Tendo em vista a
manifestação da Unidade de que as constatações já estão sendo atendidas tanto pelo
Setor de Compras e Licitações quanto pelas unidades envolvidas nos processos de
concurso e que o SECOL já está instruindo os processos de acordo com as
exigências constantes na Lei 8666/93, inclusive quanto à homologação do
resultado pela autoridade competente, além de dar a publicidade devida aos
resultados, a AUDIT entende que a recomendação foi atendida.

Total de recomendações: 03 Situação final => Atendidas: 02 Registradas: 01 Prorrogadas: 0 Reiteradas: 0
Total de informações: 0 Recomendações em monitoramento: 01
Relatório Nº. 13/2018 – AVALIAÇÃO DACONCESSÃO DEAPOSENTADORIAS E PENSÕES

Informação Manifestação da unidade
INFORMAÇÃO N° 01- REGISTRO DOS ATOS DE PESSOAL
NOS SISTEMAS SISAC/E-PESSOAL
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 no Sistema SISAC, e, a partir de 21
de março de 2018, com o advento da edição da Instrução Normativa -
TCU nº 78, de 21 de março de 2018, no novo sistema “E-Pessoal”. A
AUDIT verificou ainda se os prazos para envio ao TCU estão sendo
respeitados. Dessa forma, a AUDIT observou que, em relação aos
processos auditados, houve cumprimento dos prazos estabelecidos
tanto 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, quanto pelo art. 7° da IN TCU n° 78/2018, ao qual
determina que tais informações devem ser cadastradas no E-PESSOAl
e disponibilizadas no prazo de 90 (noventa) dias, também contados
da data de sua publicação ou, em sendo esta dispensada, da data de
assinatura do ato.

Manifestação da unidade: Em 04/02/2019, a unidade registrou no sistema que
estava ciente quanto ao conteúdo da referida recomendação.

INFORMAÇÃO 02 - SITUAÇÃO DOS PROCESSOS
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.

Manifestação da unidade: Em 04/02/2019, a unidade registrou no sistema que
estava ciente quanto ao conteúdo da referida recomendação.

Total de recomendações: 0 Situação final => Atendidas: 0 Registradas: 0 Prorrogadas: 0 Reiteradas: 0
Total de informações: 02 Recomendações em monitoramento: 0
Relatório Nº. 14/2018 – AVALIAÇÃO DA INSCRIÇÃO DOS RESTOSAPAGAR

Recomendação Informação sobre a implementação das recomendações
Nº DA CONSTATAÇÃO 01: ALTERAÇÃO NO PLANO DE
PROVIDÊNCIAS PERMANENTE SEM A DEVIDA
COMUNICAÇÃO ÀAUDIT
Recomendação 01: Recomendamos a PROAD que todas e quais
alterações realizadas em Plano de Providências Permanente sejam
comunicadas à AUDIT.

Providências a serem implementadas:Concordamos com a recomendação e
continuaremos envidando esforços para cumprimento ao estabelecido em Planos de
Providência Permanente.

Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA EM 10/01/2019 - Tendo em vista a
manifestação da Unidade concordando com a recomendação e que envidará
esforços para cumprimento ao estabelecido em Planos de Providência Permanente,
a AUDIT entende que a recomendação foi atendida.

Nº DA CONSTATAÇÃO 02: FRAGILIDADE NO CONTROLE
DE RESTOS A PAGAR REFERENTES A OUTROS SERVIÇOS
DE PESSOAJURÍDICA
Recomendação 02: Recomendamos à PPLAN, que,
independentemente da aprovação da proposta de Regimento Interno,
verifique a possibilidade de envidar esforços no sentido de orientar ao
SETOR que acompanhe, de forma compartilhada, o saldo de empenho
inscritos em Restos a Pagar, procedendo rotineiramente a sua análise.

Providências a serem implementadas:Acatamos a recomendação e informamos
que foi compartilhado, no ano de 2018 entre o SECON/DIFIN/PROAD e
SETOR/DPLAG/PPLAN, uma planilha de acompanhamento de saldos de empenho
e que reuniões de trabalhos já estão agendadas para o ano de 2019 para o
aprimoramento do acompanhamento do saldo de empenho inscritos em Restos a
Pagar.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA EM 10/01/2019 -Tendo em vista a
manifestação da Unidade acatando a recomendação e informando que foi
compartilhado, no ano de 2018 entre o SECON/DIFIN/PROAD e
SETOR/DPLAG/PPLAN, uma planilha de acompanhamento de saldos de empenho
e que reuniões de trabalhos foram agendadas para o ano de 2019 para o
aprimoramento do acompanhamento do saldo de empenho inscritos em Restos a
Pagar, bem como a solicitação da Unidade feita através do Memorando Eletrônico
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nº 169/2018 - PPLAN de prorrogação para manifestação em relação aos certos
empenhos até o dia 20 de fevereiro de 2019, a AUDIT decide por considerar
registrada a presente recomendação para realizar novo acompanhamento em 2019.

Total de recomendações: 02 Situação final => Atendidas: 01 Registradas: 01 Prorrogadas: 0 Reiteradas: 0
Total de informações: 00 Recomendações em monitoramento: 01
Relatório Nº. 15/2018 – AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS CARTÕES DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL (CPGF) NA MODALIDADE
DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

Recomendação Informação sobre a implementação das recomendações
CONSTATAÇÃO: 1 - VERIFICAÇÃO DE DESPESAS
PASSÍVEIS DE PLANEJAMENTO NOS PROCESSOS DE
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Recomendação Nº 11 - Recomenda-se que a Pró-Reitoria de
Administração (PROAD), no atendimento das necessidades das
unidades detentoras do Cartão do Governo Federal, providencie
sempre que possível a realização de novas Atas de Registro de Preços
ou Pregões Eletrônicos, realizando o gerenciamento dos estoques de
bens, de forma a atender, tempestivamente, a execução das atividades
por essas unidades gestoras, garantindo o caráter de eventualidade e
excepcionalidade para a utilização dos recursos na modalidade de
Suprimento de Fundos.

Providências a serem implementadas: A realização de novas licitações visando a
reposição das Atas de Registro de Preços são feitas continuamente, na medida do
possível. O Setor de Compras conta hoje em dia com apenas 05 pregoeiros, porém,
duas destas servidoras estão gozando de afastamento parcial concedido para
participação em mestrado. Já foi solicitado à PROGP disponibilização de mais
servidores efetivos para compor a equipe, porém, sem sucesso ainda. Outra medida
adotada para evitar o interstício entre a vigência das atas é a adoção do Calendário
de Planejamento de Compras que visa a continuidade das atas de materiais de
consumo de acordo com o levantamento das demandas registradas por todas as
unidades da UFSJ. Ressalto, porém, que devemos considerar as diversas
ocorrências no momento da licitação que desencadeiam a falta de alguns materiais,
que são: itens não cotados na abertura da licitação e se destacam como “desertos”,
ou seja, não houve interessados em ofertar valores para o bem e, os itens
“cancelados na negociação” que são aqueles que o fornecedor não aceitou baixar o
valor ofertado para atender ao custo estimado pela administração. Estes itens
acabam por “desfalcar” o estoque e não há como repô-los em curto prazo. Outra
intercorrência é o fato de que as unidades requisitantes não conseguem prever a
totalidade das demandas, ficando alguns itens sem cadastrar quando do
planejamento das compras e daí, quando surge a necessidade, na maioria das vezes
se trata de uma manutenção urgente, não havendo tempo hábil para licitar.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA EM 24/01/2019 -Em que pesem as
justificativas apresentadas pela Pró-Reitora de Administração, tais como, carência
de recursos humanos para operacionalizar novas compras e gerenciar as atas de
registros de preços e as diversas situações em caso de pregões desertos ou com
inexistência de propostas válidas, e, ainda, a não previsão de algumas demandas
pelas unidades gestoras no momento da realização das compras, entende-se que
devem ser estabelecidos mecanismos de forma a minimizar as situações que
possam ser caracterizadas como falta de planejamento. O Calendário de Compras
citado na resposta é uma medida que pode contribuir para minimizar a constatação
apontada, contudo, a AUDIT deverá realizar novos monitoramentos para
comprovar de fato a implementação da recomendação.

INFORMAÇÃO: 2 - CONTROLE UTILIZADO PARA EVITAR
O FRACIONAMENTO DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE
FUNDOS
Observou-se que o SETES/DIFIN realiza a classificação das despesas
por subitens, de acordo com as descrições dos materiais/serviços
apresentados nas Notas Fiscais, providenciando a contabilização das
mesmas no sistema SIAFI. E em atendimento de recomendação
expedida pela AUDIT, por ocasião do Relatório nº 07/2016, esse setor
realizar o encaminhamento de planilha aos agentes supridos, contendo
o saldo acumulado dos valores gastos com Material de Consumo e de
Prestação de Serviços, após a classificação por subitens de despesas,
para realização de controle quanto ao não fracionamento das despesas
pelos supridos Sendo assim, a Unidade de Auditoria Interna observou,
após análise dos processos para aquisição de Material de Consumo e
para a Prestação de Serviços, que os limites por subitens de despesas
foram respeitados durante o exercício, não sendo registrada a
ocorrência de fracionamento de despesas. Cabe registrar que o subitem
Material para Manutenção de Bens Imóveis (24) representou a maior
parcela dos gastos com Material de Consumo, no valor total de R$
8.974,49 (oito mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e
nove centavos). Enquanto que as despesas de Manutenção e
Conservação de Máquinas e Equipamentos (17) totalizaram R$
8.683,00 (oito mil, seiscentos e oitenta e três reais), representando a
maior parcela de gastos de Prestação de Serviços. Por fim, cabe
ressalvar que o SETES/DIFIN deve manter a rotina acima citada,
durante os próximos exercícios, com o encaminhamento das planilhas
atualizadas aos supridos, após as prestações de contas, contendo os
saldos dos subitens de despesa, evitando-se possíveis casos de
fracionamento de despesas.

Manifestação da unidade: O SETES/DIFIN manterá a rotina acima citada,
durante os próximos exercícios, com o encaminhamento das planilhas atualizadas
aos supridos, após as prestações de contas, contendo os saldos dos subitens de
despesa, evitando-se possíveis casos de fracionamento de despesas.

CONSTATAÇÃO 3: -FALTA DE JUSTIFICATIVA PARA
REALIZAÇÃO DE SAQUE
Recomendação Nº 31- Recomenda-se que o SETES/DIFIN realize
solicitação junto ao agente suprido de forma que sejam anexadas as

Providências a serem implementadas:Segue anexa justificativa do suprido para o
saque de 130,00, que encontra-se apensada ao processo.

Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA EM 24/01/2019 - A DIFIN comprovou,
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devidas justificativas para a realização de saque no valor de R$ 130,00,
constante do processo 23122.15622/2018-99, em observância ao art.
§2º do art. 4º da Portaria nº 41/2005 do Ministério do Planejamento.

por meio do Memorando Eletrônico n°9/2019-CACSL, de 17/01/19, a apresentação
da justificativa pelo agente suprido em relação ao saque de R$130,00 (cento e trinta
reais), constante do processo 23122.15622/2018-99.

Recomendação Nº 32 - Recomenda-se que o SETES/DIFIN, em
procedimentos futuros, ao promover a análise das Prestações de
Contas, apresentadas pelos agentes supridos, atente-se para os casos de
não apresentação de justificativa para realização de saque, solicitando a
complementação das informações pelos supridos, antes do
encaminhamento do processo para aprovação do ordenador de
despesas.

Providências a serem implementadas:O SETES/DIFIN estará atento aos casos de
não apresentação de justificativa para realização de saque, solicitando a
complementação das informações pelos supridos, antes do encaminhamento do
processo para aprovação do ordenador de despesas.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA EM 24/01/2019 - A DIFIN
informou que adotará a recomendação proposta, contudo, a AUDIT deverá
acompanhar oportunamente a implementação da referida recomendação.

Total de recomendações: 03 Situação final => Atendidas: 01 Registradas: 02 Prorrogadas: 0 Reiteradas: 0
Total de informações: 01 Recomendações em monitoramento: 02

Relatório Nº. 16/2018 – ANÁLISE DACONCESSÃO DOSADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE

Recomendação Informação sobre a implementação das recomendações
CONSTATAÇÃO: 1 - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
ORIGINALSEMADEVIDA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
Recomendação Nº 11 - Recomenda-se que o Núcleo de Segurança do
Trabalho/SEAPS-DIDEP-PROGP proceda à instrução dos processos
administrativos referente aos servidores que recebem os adicionais de
insalubridade ou periculosidade, realizando a juntada da documentação
original (laudos, portarias de localização, plano de trabalho, dentre
outras), carimbando, numerando e rubricando as peças inseridas,
respeitando a sequência lógica dos atos de concessão.

Providências a serem implementadas: O Núcleo de Segurança do Trabalho do
Setor de Apoio ao Servidor vem procedendo à juntada recomendada pela Auditoria
Interna desde a data do levantamento. Todos os processos que tratam dos adicionais
ocupacionais já são instruídos por ocasião de novos requerimentos de avaliação de
ambiente de trabalho e eventuais revisões. Sobre a organização dos documentos
que instruem os processos, o Núcleo de Segurança do Trabalho vem
providenciando a correição dos autos, carimbando e rubricando adequadamente.
Acrescente-se que os processos com juntadas fora da ordem cronológica já foram
devidamente corrigidos mediante juntada de justificativa da instrução processual.

Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 12/02/2019 - Considerada a
manifestação da unidade informando que vem realizando a juntada dos documentos
de acordo com a referida recomendação, e, conforme verificação in loco no Núcleo
de Segurança do Trabalho/SEAPS, em 12/02/2019, considera-se a recomendação
atendida.

CONSTATAÇÃO: 2 - AUSÊNCIA DE PLANO DE AULAS NA
DOCUMENTAÇÃO DE CONCESSÃO DE
INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE
Recomendação Nº 21 - Recomenda-se que o Núcleo de Segurança do
Trabalho/SEAPS-DIDEP-PROGP proceda nova cobrança junto aos 13
docentes para apresentação dos planos de aula, realizando a juntada
dos documentos apresentados nos processos correspondentes.

Providências a serem implementadas: O Engenheiro de Segurança do Trabalho
do Setor de Apoio ao Servidor providenciou a cobrança dos documentos e, no
momento, aguarda o envio por parte de alguns servidores notificados. Tão logo
toda a documentação seja recebida, o Núcleo providenciará a devida instrução dos
processos.

Posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 12/02/2019 - A unidade
informou que notificou os 13 docentes para entrega do plano de aula, contudo,
como aguarda a entrega de parte da documentação, a AUDIT deverá acompanhar
oportunamente a implementação da referida recomendação, prorrogando o prazo de
atendimento para 30/04/2019.

Recomendação Nº 22 -Recomenda-se que o Núcleo de Segurança do
Trabalho/SEAPS-DIDEP-PROGP realize conferência das 174
concessões de insalubridade/periculosidade relativos ao exercício de
2018, apurando os casos de pendências de apresentação do plano de
aulas pelos docentes e estabeleça prazo para a sua regularização.

Providências a serem implementadas: Embora a Auditoria Interna tenha
recomendado a cobrança do plano de aula dos 13 docentes de processos auditados,
o Núcleo já providenciou a cobrança dos processos de adicionais ocupacionais de
docentes para a devida regularização, considerando que o plano de aula não é
documento exigível para técnicos-administrativos.

Posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 13/02/2019 - Considerando a
manifestação do Núcleo de Segurança do Trabalho/SEAPS que realizou a
verificação de outros casos no universo de 174 servidores da UFSJ que recebem os
auxílios de insalubridade/periculosidade, observando que para os técnicos-
administrativos a AUDIT não solicitou cobrança dos planos de trabalho já que os
referidos documentos se aplicam somente aos casos dos docentes, a Unidade de
Auditoria Interna entende que o Núcleo de Segurança iniciou as medidas para
atendimento da referida recomendação. Contudo, faz-se necessário a apresentação
da comprovação das referidas medidas tais como comunicações expedidas a tais
servidores (comunicados, e-mail, dentre outros), constando o prazo para
atendimento e regularização. Dessa forma, a AUDIT prorroga o atendimento da
referida recomendação até 11/03/2019.

Recomendação Nº 23 -Recomenda-se que a Divisão de
Desenvolvimento de Pessoas (DIDEP), em conjunto com o
SEAPS/Núcleo de Segurança do Trabalho, estabeleça novos
mecanismos de cobrança e mais efetivos, de forma a inibir as
pendências na apresentação da documentação (planos de aula) pelos
servidores docentes, facilitando as rotinas de acompanhamento da
concessão de insalubridade/periculosidade.

Providências a serem implementadas: Atualmente, o Núcleo de Segurança do
Trabalho já conta com o Informe de Adicionais/Gratificação, criado para
acompanhar a carga horária de exposição dos servidores aos agentes de risco de
maneira mais eficiente, sem necessidade de cobranças sistemáticas. Nos termos da
Resolução/Condi nº 011/2017, a apresentação de tal informe condiciona o
pagamento dos adicionais (Art. 16. O pagamento de adicionais e gratificação de
que trata esta Resolução não será efetuado quando a chefia deixar de encaminhar
mensalmente o Informe de Adicionais/Gratificação atestando o tempo de exposição
às circunstâncias insalubres, perigosas ou penosas). De todo modo, a Didep e o
Núcleo de Segurança do Trabalho buscarão estudar outras formas de controle que
possam facilitar as rotinas de acompanhamento.
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Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 13/02/2019 - Em sua
manifestação a unidade informou que o documento Informe de
Adicionais/Gratificação contempla campo próprio, no qual a chefia imediata atesta,
mensalmente, que o servidor esteve ou não exposto nos ambientes especificados,
exercendo atividades mencionadas nos agentes de riscos durante mais de 50% da
sua jornada de trabalho mensal, caracterizando a exposição habitual ou
permanente, e que o referido documento tem sido utilizado pelo Núcleo de
Segurança/SEAPS/DIDEP como forma de se comprovar o tempo exposição dos
docentes às condições que ensejam ao recebimento dos adicionais de
insalubridade/periculosidade. Contudo, como a recomendação refere-se a formas
de melhorar/aprimorar o processo de recebimento dos planos de aula dos docentes,
utilizado na formalização dos processos da UFSJ, no sentido de otimizar as rotinas
dos técnicos lotados no Núcleo de Segurança, entende-se que a DIDEP deva
estudar outras formas de controle, conforme exposto na sua manifestação. Dessa
forma, a AUDIT deverá acompanhar oportunamente a implementação da referida
recomendação, por ocasião de novos trabalhos e monitoramentos nessa unidade.

Total de recomendações: 04 Situação final => Atendidas: 01 Registradas: 01 Prorrogadas: 02 Reiteradas: 0
Total de informações: 0 Recomendações em monitoramento: 03
Relatório Nº. 17/2018 – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS ORÇAMENTÁRIAS

Informação Manifestação da unidade
Informação Nº 1 - AVALIAÇÃO DAS METAS ORÇAMENTÁRIAS
DE 2017 E DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018
Após a análise dos dados apresentados na tabela 1 e das informações
prestadas pela PPLAN, a AUDIT observou que a UFSJ apresentou bom
desempenho em relação a execução das metas físicas e financeiras do
exercício de 2017, a despeito de algumas restrições orçamentárias
impostas, tais como os bloqueios estabelecidos em Decretos, dentre
outros. Cabe ressaltar que as ações tiveram execução acima de 70%, com
exceção das seguintes: 00M1- Auxílio Funeral e Natalidade, que
apresentou execução de 66,45%; 8282 - Reestruturação e Expansão das
IFES - Estado de Minas Gerais, com meta física de 65,22% e financeira
de 66,46% e de 26,92% para a execução dos recursos de São João del-
Rei. Especificamente em relação à ação 8282 - Reestruturação das
IFES/Estado de Minas Gerais, a PPLAN registrou nas planilhas de
controle, que houve bloqueios de recursos em função da crise
orçamentária, com redução de 11,54% da dotação inicial, o que gerou a
necessidade de ajustes nos limites de empenho pela UFSJ. Contudo, com
a adoção de medidas de economia e controles dos gastos pela gestão da
Universidade, foi possível realizar as obras e adquirir os equipamentos
necessários à manutenção das atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Cabe lembrar que a crise econômica enfrentada pelo do país tem
refletido na gestão do orçamento das Instituições Federais de Ensino
Superior (IFES). Dessa forma, tem ocorrido problemas (atrasos e
insuficiências) na liberação de recursos orçamentários por parte do
Ministério da Educação, em decorrência de contigenciamentos adotados
pelo Poder Executivo para mitigar efeitos da crise econômica, vigente
desde o ano de 2015, sendo que tal fato escapa ao alcance das ações de
governabilidade do gestor. Sobre as metas físicas e financeiras relativas
ao primeiro semestre de 2018 (tabela 2), observou-se que a execução
ficou abaixo de 70% para 4 (quatro) das ações: 20GK – Fomento às
Ações de Graduação, Pós-graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão, que
apresentou percentuais de 16,67 e 31,04, respectivamente; 20RK -
Funcionamento das IFES, com 11,75 e 53,90%; 8282 - Reestruturação
das IFES, com execução de 3,70 e 3,08%; e 4572 - Capacitação de
Servidores Públicos, com valores de 16,48 e 5,69%. Contudo, os
motivos/fatores que dificultaram a execução das metas foram
devidamente registradas pela PPLAN, em suas planilhas de controle,
após informações disponibilizadas pelas unidades executoras, sendo a
rotina realizada entre junho e julho de 2018, comprovando-se o
acompanhamento semestral da execução das metas. Cabe salientar que,
somente, após o encerramento do exercício de 2018 e do devido
monitoramento da execução das metas e dos fatores positivos e negativos
que contribuíram para referida execução, seria possível a realização de
uma análise mais robusta dos dados pela AUDIT. Sendo assim, registra-
se que o escopo do trabalho teve enfoque nas rotinas e controles
utilizados pela PPLAN no processo analisado, não adentrando-se em
questões orçamentárias específicas.

Manifestação da unidade: A unidade informou que estava ciente das
informações contidas no Relatório.

Informação Nº 2 - MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES

ANTERIORES - RECOMENDAÇÃO N° 1, RELATÓRIO N°

05.2016, DE 21/12/2016

Em auditoria realizada, no exercício de 2016, referente à avaliação do
cumprimento das metas orçamentárias, a Auditoria Interna recomendou,

Manifestação da unidade: A unidade informou que estava ciente das
informações contidas no Relatório.
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através do Relatório n° 05/2016, de 21/12/2016, que a PPLAN
formalizasse 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.
Nesse sentido, a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento
(PPLAN) formalizou Plano de Providências Permanente - PPP, por meio
do Memorando Eletrônico n° 80/2017, datado de 30/03/2017, no qual
estabeleceu prazos e tarefas para monitoramento das metas físicas e
financeiras do exercício de 2017. Analisadas as planilhas de controle
disponibilizadas pelo SEPLO/PPLAN, assim como verificada a
documentação (memorandos/comunicações), que embasaram os dados
registrados nas referidas planilhas sobre os motivos/fatores que
contribuíram/dificultaram a execução das metas, verificou-se que a
PPLAN implementou uma rotina de acompanhamento da execução
orçamentária cumprindo a recomendação da AUDIT. Cabe ressalvar que
a PPLAN, instância responsável pelo acompanhamento do orçamento da
UFSJ, deve sempre que possível solicitar informações complementares
caso necessário, assim como buscar junto a outras unidades/Pró-Reitorias
informações que possam estar relacionadas com o cumprimento das
metas de uma dada unidade, de modo a aprimorar o desempenho
orçamentário da Universidade.
Total de recomendações: 0 Situação final => Atendidas: 0 Registradas: 0 Prorrogadas: 0 Reiteradas: 0
Total de informações: 02 Recomendações em monitoramento: 0

 Recomendações de exercícios anteriores

Quanto ao acompanhamento das recomendações de exercícios anteriores, cabe esclarecer que:

- as recomendações formuladas pela unidade de Auditoria Interna eram acompanhadas, até o exercício de

2016 de forma manual, através de Planos de Providências Permanente–PPP, assinados pelos gestores das unidades

e arquivados nas pastas da AUDIT;

- a partir do exercício de 2017, a implementação das recomendações passaram a ser monitoradas via

sistema SIPAC;

- conforme informado no RAINT 2017, algumas recomendações dos exercícios de 2016 e 2017 seriam

acompanhadas pela AUDIT no decorrer do exercício de 2018.

Dessa forma, na tabela abaixo constam as informações relativas ao monitoramento das recomendações

emitidas nos exercícios de 2016, sendo que do total das 7(sete) recomendações em monitoramento, todas foram

consideradas atendidas, após novas verificações pela AUDIT.
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Tabela 5 - Recomendações dos Relatórios do ano de 2016 monitoradas pela AUDIT no exercício de 2018.
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 (...)”.
Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 31/01/18. 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)

Novo posicionamento: ATENDIDA em 23/01/19- Por meio do Relatório nº 17/2018, de
20/12/18, a AUDIT realizou o monitoramento da referida recomendação, em
cumprimento da meta 5.7 do PAINT/2018. Analisadas as planilhas de controle
disponibilizadas pelo SEPLO/PPLAN, assim como verificada a documentação
(memorandos/comunicações), que embasaram os dados registrados nas referidas
planilhas sobre os motivos/fatores que contribuíram/dificultaram a execução das metas,
verificou-se que a PPLAN implementou uma rotina de acompanhamento da execução
orçamentária cumprindo a recomendação da AUDIT. Cabe ressalvar que a PPLAN,
instância responsável pelo acompanhamento do orçamento da UFSJ, deve sempre que
possível solicitar informações complementares caso necessário, assim como buscar junto
a outras unidades/Pró-Reitorias informações que possam estar relacionadas com o
cumprimento das metas de uma dada unidade, de modo a aprimorar o desempenho
orçamentário da Universidade.

Recomendações em monitoramento em 2018: 01
Situação final => Atendidas: 01

Relatório Nº. 06/2016 - AVALIAÇÃO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR, RELATIVOS AOS SALDOS REMANESCENTES DE

CONTRATAÇÕES REALIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Recomendação Informação sobre a implementação das recomendações

ITEM 1: SALDOS DE EMPENHOS INSCRITOS EM
RESTOS A PAGAR REFERENTE A MATERIAL
PERMANENTE E MATERIALDE CONSUMO
Foram feitas as seguintes recomendações:
- que o Setor de Patrimônio (SEPAT) adote providências no
sentido de realizar novas análises dos empenhos inscritos em
restos a pagar não processados, referente ao exercício de 2014,
com vistas a confirmar a pertinência destes empenhos,
promovendo o cancelamento dos registros indevidos, se houver.
E, providenciar a justificativa para manter os saldos em restos a
pagar não processados na fase de Liquidação, com a devida
documentação que comprove a execução iniciada, de acordo
com o art. 68, § 4°, do Decreto n° 7.654, de 23/12/2011.

- que a Divisão de Biblioteca (DIBIB) envide esforços junto aos
fornecedores, no sentido de resolver as pendências na entrega
dos itens remanescentes, reduzindo os saldos de empenhos
inscritos em restos a pagar referente a aquisição de livros.

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;
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
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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)

Novo posicionamento - ATENDIDA em 31/01/19 - Na auditoria realizada no exercício
de 2018 referente a Restos a Pagar, observou-se que, em relação aos elementos de
despesas inerentes a Material de Consumo e Material Permanente, tanto o SEALM
quanto o SEPAT instituíram rotinas de acompanhamento da entrega de mercadorias, com
o acompanhamento dos processos após a emissão das notas de empenho. Dessa forma, os
Setores vem realizando cobranças junto aos fornecedores referentes aos prazos de
entrega, cumprimento das garantias e punições no SICAF. Soma-se ainda o fato do Setor
de Contabilidade (SECON/DIFIN) enviar, praticamente todos os meses, memorandos
alertando sobre os empenhos inscritos em restos a pagar. Tais procedimentos
contribuíram na melhoria da gestão dos saldos de restos a pagar relativos às rubricas de
Material de Consumo e Equipamentos e Material Permanente, haja vista que os recursos
relativos a esses elementos correspondem a apenas 0,8% do montante dos restos a pagar
do período auditado. Ademais, com a auditoria realizada, e após análise pelos Setores
citados, decidiu-se pelo cancelamento destes saldos.
Em relação às pendências na entrega dos livros remanescentes, vale registrar que as
providências foram tomadas, não existindo mais saldos de empenhos inscritos em restos
a pagar referentes à aquisição de livros.

ITEM 2: SALDOS DE EMPENHOS INSCRITOS EM
RESTOS A PAGAR REFERENTE A OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA E DE PESSOA
FÍSICA
Foi recomendado que as Pró-Reitorias de Administração
(PROAD) e de Planejamento de Desenvolvimento (PPLAN)
realizem estudos de forma a instituir uma rotina específica para
acompanhar e realizar o controle periódico dos saldos inscritos
em restos a pagar não processados, relativos ao elemento de
Despesa Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica e de
Pessoa Física, de modo a realizar melhor controle dos saldos
inscritos em restos a pagar, assim como acompanhar os saldos
relativos a exercícios anteriores, promovendo sua regularização

Item 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 imprescindíveis 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)

Novo posicionamento: ATENDIDA em 31/01/19- Por meio do Relatório nº 14/2018, de
19/12/18, a AUDIT realizou o monitoramento da referida recomendação, em
cumprimento da meta 5.5 do PAINT/2018. Após a análise, observou-se que existem
algumas iniciativas, tais como: realização de planilha de controle por uma servidora do
Setor de Contabilidade (SECON), contendo os dados atualizados por elemento de
despesa, assim como o encaminhamentos de processos do SECON para o setor
demandante se manifestar sobre a pertinência da manutenção dos empenhos. Contudo, o
SECON não vem recebendo, de forma satisfatória, o retorno às suas solicitações. Tão
pouco há uma rotina específica ou um setor responsável para acompanhar e realizar
controle periódico dos restos a pagar referente a Prestação de Serviços. Face ao exposto,
a AUDIT propôs novas recomendações, constantes do relatório 14/2018, com a
finalidade de melhorar os controles de saldos de empenhos de exercícios anteriores, cujo
monitoramento será feito no exercício de 2019.

Recomendações em monitoramento em 2018: 02
Situação final => Atendidas: 02
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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
PARADESPESAS PASSÍVEIS DE PLANEJAMENTO
1. Que os supridos utilizem a modalidade de Suprimento de
Fundos somente para as despesas eventuais e cujo o
planejamento não possa ser realizado para as despesas do
exercício.
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.

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 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: Registrada. 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)

Novo posicionamento: ATENDIDA em 24/01/19. Por meio do Relatório nº 15/2018, de
20/12/18, a AUDIT realizou o monitoramento da referida recomendação, em
cumprimento da meta 5.4 do PAINT/2018. Após a análise dos processos do exercício de
2018, a AUDIT observou que os agentes supridos passaram a anexar declaração,
atestando que todos os Materiais/Serviços adquiridos/contratados através do CPGF sob
sua responsabilidade, discriminados nas Notas Fiscais anexadas na Prestação de Contas,
não se encontram no momento da aquisição/contração disponíveis em estoque no
almoxarifado da UFSJ, bem como não há fornecedor registrado/contratado com ata
vigente na data da compra, segundo consulta realizada no setor competente. Cabe
ressaltar que tal medida foi implementada pela PROAD em atenção às recomendações da
AUDIT no relatório de 2016, fins de resguardar a Instituição contra situações que
poderiam ser caracterizadas como falta de planejamento e consequentemente fuga do
procedimento licitatório.

Consideradas as providências adotadas pela PROAD e analisados os gastos realizados no
exercício de 2018, a AUDIT propôs nova recomendação, constante do relatório 15/2018,
com a finalidade de mitigar os riscos na utilização do Cartão do Pagamento do Governo
Federal em relação a despesas passíveis de planejamento pela UFSJ.

ITEM 2: FRACIONAMENTO DE DESPESAS
1. Recomendamos que nos processos futuros de Suprimento de
Fundos seja realizado um controle dos gastos em idêntico sub
elemento 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 adimplemento 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: Registrada. 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)

Novo posicionamento: ATENDIDA em 24/01/19. Por meio do Relatório nº 15/2018, de
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20/12/18, a AUDIT realizou o monitoramento da referida recomendação, em
cumprimento da meta 5.4 do PAINT/2018. Após a análise dos processos do exercício de
2018, verificou-se que o SETES/DIFIN tem realizado o encaminhamento de planilha aos
agentes supridos, contendo o saldo acumulado dos valores gastos com Material de
Consumo e de Prestação de Serviços, após a classificação por subitens de despesas, para
realização de controle quanto ao não fracionamento das despesas pelos supridos. Constou
do relatório 15/2018 observação que a rotina deverá ser mantida nos próximos exercícios
de forma a evitar possíveis casos de fracionamento.

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: Registrada. 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)

Novo posicionamento: ATENDIDA em 24/01/19. Por meio do Relatório nº 15/2018, de
20/12/18, a AUDIT realizou o monitoramento da referida recomendação, em
cumprimento da meta 5.4 do PAINT/2018. Após a análise dos processos do exercício de
2018, observou-se que as Propostas de Concessão de Suprimento de Fundos estão sendo
preenchidas, considerando o período de 90 dias corridos para aplicação dos recursos, de
acordo com a legislação e em atendimento de recomendação da AUDIT.

ITEM 4: AUSÊNCIA DE ASSINATURAS NOS
RELATÓRIOS DE PARECER TÉCNICO 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.

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 Ordenador de Despesas para
providências e/ou aprovação.

Posicionamento da AUDIT: Registrada. 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)

Novo posicionamento: ATENDIDA em 24/01/19. Por meio do Relatório nº 15/2018, de
20/12/18, a AUDIT realizou o monitoramento da referida recomendação, em
cumprimento da meta 5.4 do PAINT/2018. Após a análise dos processos do exercício de
2018, verificou-se que o Parecer Técnico do sistema SIPAC está sendo devidamente
assinado pelo analista financeiro e pelo gestor financeiro, atestando que as Requisições
de Suprimento de Fundos relativa a cada ato foram conferidas e que os comprovantes
apresentados pelos agentes supridos encontram-se em devida ordem, autenticados,
somados e dentro dos prazos de aplicação, podendo ser aprovadas pelo ordenador de
despesas. Sendo assim, a Pró-Reitoria de Administração comprovou a implementação
dessa recomendação.

Recomendações em monitoramento em 2018: 04
Situação final => Atendidas: 04

De acordo com os dados do RAINT 2017, 31(trinta e uma) recomendações das 84 (oitenta e quatro)

emitidas no exercício de 2017, apresentavam status de monitoramento, devendo ser acompanhadas pela AUDIT em

2018. Contudo, após análise do sistema SIPAC e do referido relatório verificou-se que 30 (trinta) recomendações

apresentam status de monitoramento. Cabendo esclarecer que houve alguns problemas com o sistema SIPAC, no

registro de algumas respostas das unidades, sendo que todas as inconsistências foram sanadas em 2018.

Na tabela abaixo, apresenta-se o resultado do acompanhamento das recomendações relativas ao exercício

de 2017, restando 7 (sete) recomendações a serem monitoradas pela AUDIT no ano de 2019.
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Tabela 6 – Recomendações dos Relatórios do ano de 2017 monitoradas pela AUDIT no exercício de 2018.
Relatório Nº. 02/2017 -AVALIAÇÃO DOS CONTROLES DO SETOR DE TRANSPORTES

Constatações/Recomendações Informação sobre a implementação das recomendações

Nº DA CONSTATAÇÃO: 3 - APRIMORAMENTO DOS
CONTROLES DEMANUTENÇÃO 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 deficit 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.

Monitoramento da AUDIT: PRORROGADA em 02/08/2018 - A unidade optou
por prorrogar o contrato vigente se comprometendo a proceder um estudo mais
detalhado para a próxima licitação solicitando um prazo até 31/01/2019.

Nova manifestação da unidade: No instrumento convocatório relativamente à
nova contratação proposta é possível depreender as diversas possibilidades que
garantem a sua vantajosidade em detrimento da contratação anterior, sendo que,
caso a vantajosidade não reste comprovada fica a cargo da Contratada sua
comprovação mediante coleta de 3 (três) orçamentos com as diversas empresas
credenciadas. A licitação relativa à nova contratação encontra-se em andamento.
Com esta nova modalidade pode-se atender os diversos campi da UFSJ, sem
necessidade de deslocamento de veículos de outras unidades gestoras para a sede
com o intuito de efetivar-se a manutenção de seus veículos. Segue link:
https://ufsj.edu.br/portal2repositorio/File/dimap/Pregao%20071_2018%20manuten
cao%20de%20veiculos.pdf
Último Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 29/01/2019. Considerando a
manifestação da unidade, informando sobre a realização de nova contratação de
prestação de serviços de intermediação, administração e implantação de um
sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou
microprocessado de gerenciamento de frota de veículos e equipamentos, para o
gerenciamento da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva,
incluindo fornecimento de peças, pneus, acessórios, componentes e outros
materiais recomendados pelos fabricantes para atender às necessidades, através do
Pregão Eletrônico n°71/2018, a recomendação encontra-se atendida.

Recomendação Nº 3 Que o Setor de Transporte realize estudos de
forma a verificar a viabilidade de contratação de um profissional da
área de mecânica, para realizar pequenos serviços de manutenção
preventiva nas dependências da UFSJ, gerando economicidade.

Providências a serem implementadas: A fim de que seja possível efetuar a
contratação pretendida de um profissional mecânico, deve-se considerar ainda a
sua justificativa. Hoje, a UFSJ não detém uma oficina, ainda que para pequenos
serviços. Para tanto, faz-se necessário a sua implantação primeiramente para que
possamos justificar a contratação de um, ou mais profissionais na área.
Correlacionamos o referido prazo àquele previsto para manutenção de veículos
oficiais, de forma que possamos lograr ao máximo de ambas contratações,
considerando que estariam, ao nosso ver, diretamente relacionadas.

Posicionamento da AUDIT: REGISTRADA em 31/07/2017 - A unidade se
manifestou no sentido de que a recomendação depende de um local apropriado para
realização das manutenções, para posteriormente envidar esforço na contratação de
profissionais na área de mecânica, de acordo com a nova contratação de serviços de
manutenção para a UFSJ.

Monitoramento da AUDIT: PRORROGADA em 02/08/2018 - A unidade optou
por prorrogar o contrato vigente se comprometendo a proceder um estudo mais
detalhado para a próxima licitação solicitando um prazo até 31/01/2019.

Nova manifestação da unidade: Considerando que ainda está em fase de análise a
construção de uma garagem para acondicionar os veículos oficiais da UFSJ.
Entendemos que, após sua conclusão, o próximo passo óbvio seria a construção de
uma oficina para pequenos serviços. No entanto, necessário se faz dilatar-se o
prazo inicialmente previsto, tendo em vista que não há previsão de quando a
Administração pretende concluir tais projetos.

Último posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 29/01/2019 -
Considerando o pedido da unidade de um maior prazo para atendimento da
recomendação, a AUDIT prorroga o prazo até 31/12/2019.

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
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das cobradas efetuadas junto à Reitoria.

Monitoramento da AUDIT em 06/08/218: Prorrogada para 31/01/2019 - A
unidade comprovou que está envidando esforços para construção de uma garagem
para a guarda dos veículos oficiais, já tendo inclusive providenciado o
levantamento do custo da mesma. Entretanto, a autorização depende de recursos
financeiros.

Nova manifestação da unidade: Aguardando providências por parte da
Administração.

Último posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 29/01/2019 -
Considerando a necessidade de um maior prazo para atendimento da
recomendação, a AUDIT prorroga o prazo até 31/12/2019.

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.

Monitoramento da AUDIT em 02/08/218: Prorrogada para 31/01/2019 - A
unidade optou por prorrogar o contrato vigente se comprometendo a proceder um
estudo mais detalhado para a próxima licitação. Desta forma, a AUDIT prorrogou o
prazo para atendimento até 31/01/2019.

Nova manifestação da unidade: Nova licitação, mediante empresa gerenciadora
via cartão magnético. A mesma está em andamento. Com esta nova modalidade
pode-se atender os diversos campi da UFSJ, sem necessidade de deslocamento de
veículos de outras unidades gestoras para a sede com o intuito de efetivar-se a
manutenção de seus veículos. Segue
link:https://ufsj.edu.br/portal2repositorio/File/dimap/Pregao%20071_2018%20man
utencao%20de%20veiculos.pdf

Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 29/01/2019. Considerando a
manifestação da unidade, informando sobre a realização de nova contratação de
prestação de serviços de intermediação, administração e implantação de um
sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou
microprocessado de gerenciamento de frota de veículos e equipamentos, para o
gerenciamento da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva,
incluindo fornecimento de peças, pneus, acessórios, componentes e outros
materiais recomendados pelos fabricantes para atender às necessidades, através do
Pregão Eletrônico n°71/2018, a recomendação encontra-se atendida.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 8 - AVALIAÇÃO DOS VEÍCULOS POR
CUSTO DEMANUTENÇÃO
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 anti econômicos, 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.

Monitoramento da AUDIT em 02/08/218: Prorrogada para 31/01/2019 - A
unidade comprovou a abertura do processo de desfazimento. Entretanto, nova
comissão foi nomeada por meio da Portaria 383, de 11 de julho de 2018, sendo
que, um de seus integrantes encontra-se em licença maternidade. Desta forma, a
AUDIT fará o acompanhamento do atendimento da recomendação em 31/01/2019.

Nova manifestação da unidade: Informamos que já se encontram veículos para
desfazimento e que já existe portaria 575, de 28 de setembro de 2018 com o intuito
de nomear membros para comissão especial de leilão (vide anexo). Ressalta-se que
foi efetuada análise sucinta dos veículos passíveis de desfazimento e que nem todos
os contidos no relatório emitido pela auditoria foram considerados, tendo em vista
que alguns veículos são considerados de suma importância para continuidade no
atendimento das demandas acadêmicas/administrativas. Vide processo
23122.04097/2018-86. A previsão do leilão é para o primeiro trimestre de 2019.
Considerando ainda que foram adquiridos 5 (cinco) carros de passeio e 3 (três)
vans, mediante licitação ocorrida em dez/2018, pregão eletrônico de número
76/2018. Haja vista o exposto, pretende-se no corrente ano efetuar desfazimento de
outros veículos com o intuito de manter a renovação anual da frota

Último posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 29/01/2019 -
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Considerando a informação da unidade de que o leilão para desfazimento dos
veículos ocorrerá até o 1° trimestre/2019, prorroga-se o prazo até 31/12/2019.

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.

Monitoramento da AUDIT em 06/08/218: Prorrogada para 31/01/2019 - Tendo
em vista a manifestação da PROAD, bem como o disposto no Memo AUDIT nº
162/2018 que ressalta os prazos estabelecidos para solicitação de autorização de
novos veículos, a AUDIT fará o acompanhamento do atendimento da
recomendação em 31/01/2019.

Nova manifestação da unidade: Vide pregão eletrônico 76/2018. Foram
adquiridos 5 (cinco) carros de passeio 3 (três) vans. Infelizmente não houve
proposta adequada para as 2 (duas) caminhonetes e ocorrerá nova licitação em
2019 com o intuito de adquiri-las. Segue link do pregão eletrônico para
acompanhamento. https://ufsj.edu.br/portal2-
repositorio/File/dimap/Pregao%20076_2018%20veiculos.pdf
Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 29/01/2019 - Considerando
a informação da unidade que foram adquiridas 3(três) vans através do Pregão
76/2018, considera-se a recomendação atendida.

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: PRORROGADA em 31/07/2017 - A unidade
informou que está adotando as providências no atendimento da recomendação.

Monitoramento da AUDIT em 06/08/218: Prorrogada para 31/01/2019 - A
presente recomendação foi prorrogada visto que a Unidade está realizando estudos
junto a administração para adoção de critérios.

Nova manifestação da unidade: Considerando sucesso na solicitação junto ao
Ministério do Planejamento a autorização para aquisição de veículos, mediante PE
76/2018, foi possível adquirir 5 (cinco) carros de passeio e 3 (três) vans, sendo que
não foi possível a aquisição de 2 (duas) caminhonetes, devido a pendência de
propostas. No entanto será realizada nova licitação em 2019 a fim de suprir esta
lacuna. Concordamos com o prazo de 5 (cinco) anos para renovação da frota,
relativamente aos carros de passeio. No entanto, deve ser levado em conta os
custos de manutenção do referido bem que podem ser ainda econômicos para a
Administração após o decurso do referido período. Nesse sentido, o setor de
transporte planeja análise anual quanto ao desfazimento daqueles veículos que já
podem ser considerados antieconômicos mediante dados do exercício anterior.

Último Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 29/01/2019 - Tendo em
vista a manifestação da unidade, a AUDIT entende que a recomendação encontra-
se atendida.

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.

Monitoramento da AUDIT em 06/08/218: Prorrogada para 31/01/2019 - Tendo
em vista que a minuta Portaria não foi de fato editada (embora contemple o
sugerido pela AUDIT), bem como o fato das aquisições das novas vans não terem
ocorrido, decidiu-se prorrogar o prazo para 31/01/2019.

Nova manifestação da unidade: Considerando que 40% no exercício das viagens
são destinadas a CONFINS/BELO HORIZONTE resta comprovada a sua
vantajosidade quando a disponibilidade de um veículo de transporte coletivo para
este fim. Foi efetuado modelo de portaria, encaminhada no dia 29/09/2017 pelo
Setor. Aguardando retorno.

Último posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 29/01/2019 - AAUDIT
reconhece os esforços empreendidos pela unidade na implementação da
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recomendação, contudo, a DIPRE deverá reiterar a efetivação da Portaria junto à
administração superior.

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 veículos da frota oficial, de forma a reduzir seu valor por
quilometro 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.

Monitoramento da AUDIT em 02/08/218: Prorrogada para 31/01/2019 - A
unidade optou por prorrogar o contrato vigente se comprometendo a proceder um
estudo mais detalhado para a próxima licitação. Desta forma, a AUDIT prorrogou o
prazo para atendimento até 31/01/2019.

Nova manifestação da unidade: Nova manifestação: Tal análise foi objeto de
estudo pelo Ministério do Planejamento quando a UFSJ pretendia adquirir
veículos. Encaminhamos o mesmo relatório ao referido órgão que foi devidamente
acatado e posteriormente liberado recursos para aquisição dos veículos, por
intermédio do Pregão Eletrônico 76/2018.

Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 29/01/2019 - Considerando
o estudo encaminhado ao Ministério do Planejamento no qual comprovou-se a
vantajosidade de se manter a frota de veículos oficiais, bem como, autorizou a
aquisição de 10(dez) veículos para a UFSJ, considera-se atendida a referida
recomendação.

Recomendações em monitoramento em 2018: 09
Situação final => Atendidas: 05 Registradas: 0 Prorrogadas: 04 Reiteradas: 0
Total de recomendações a serem monitoradas PAINT/2019: 04
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: 4 AUSÊNCIA DE ROLETAS PARA

CONTROLE 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.

Monitoramento da AUDIT: PRORROGADA em 02/08/2018 -Tendo em vista a
manifestação da unidade de que abrirá processo licitatório após viagens dos
servidores à UFLA, a AUDIT decidiu prorrogar para 31/01/2019 para realizar o
acompanhamento do atendimento à presente recomendação.

Nova manifestação da unidade: O Setor de Alimentação e Moradia da PROAE
abriu processo licitatório, um pregão eletrônico, para aquisição de solução de
automação para o controle de acesso aos restaurantes da UFSJ através da instalação
de catracas. O pregão eletrônico, cujo número do processo é 23122.024500/2018-
93, ainda está no Setor de Compras e Licitações aguardando publicação, segue em
anexo a capa do processo.

Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 01/02/2019 - Consideradas
as informações constantes do item 5.1, onde se comprovou que a realização do
Pregão Eletrônico n° 75/2018, a AUDIT entende que a recomendação foi atendida.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 5 - MELHORIA DE CONTROLE DOS

ACESSOSAOS 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 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: 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
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.

Monitoramento da AUDIT: PRORROGADA em 02/08/2018 -Tendo em vista a
manifestação da unidade de que abrirá processo licitatório após viagens dos
servidores à UFLA, a AUDIT decidiu prorrogar para 31/01/2019 para realizar o
acompanhamento do atendimento à presente recomendação.

Nova manifestação da unidade: O Setor de Alimentação e Moradia da PROAE
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abriu processo licitatório, um registro de preço de cartões RFID (cartões de
proximidade) para os restaurantes da UFSJ, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas. O registro de preços já foi publicado e a data de sua
abertura no Portal Comprasnet do Governo Federal ocorreu em 21/01/2019 as
09h00. Neste momento a PROAE aguarda os trâmites finais para definição da
empresa cadastrada. Segue em anexo o material publicado na página da DIMAP
para o registro de preços.

Último Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 01/02/2019 - Consideradas
as informações da unidade, onde se comprovou que a realização do Pregão
Eletrônico n° 75/2018, a AUDIT entende que a recomendação foi atendida.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 6 - AUSÊNCIA DE GRUS

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE ALUGUEIS 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.

Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 02/08/2018 -Tendo em vista
as planilhas enviadas, bem como os comprovantes de GRU’S enviados, a AUDIT
entende que a recomendação foi atendida.

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.

Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 02/08/2018 -Tendo em vista
a manifestação da unidade, a AUDIT entende que a recomendação foi atendida.

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.

Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 02/08/2018 - Tendo em
vista as planilhas enviadas, bem como os comprovantes de GRU’S enviados, a
AUDIT entende que a recomendação foi atendida.

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
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.

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.

Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 02/08/2018 - Tendo em
vista a manifestação da unidade, a AUDIT entende que a recomendação foi
atendida.

Recomendações em monitoramento em 2018: 06
Situação final => Atendidas: 06 Registradas: 0 Prorrogadas: 0 Reiteradas: 0
Total de recomendações a serem monitoradas PAINT/2019: 0
Relatório Nº. 05/2017 - AVALIAÇÃO DOS CONTROLES DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS DOS CAMPI LOCALIZADOS NOS

CAMPI FORADASEDE

Recomendação Informação sobre a implementação das recomendações

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.

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.
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Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 02/08/2018 - Tendo em
vista a notificação enviada à empresa, e considerando o que consta nos autos
(processo 23122.002258/2016-35) comprovando que foram retidos na notas fiscais
dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017 os valores correspondentes à
diferença apontada pela AUDIT, entende-se que a recomendação foi atendida.

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.

Monitoramento 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.

Último Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 21/08/2018 -Tendo em vista
a manifestação da Unidade e considerando informação verbal da PROAE de que
estão sendo realizadas visitas pela nutricionista aos RU's, a AUDIT entende que a
recomendação encontra-se atendida.

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.

Último Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 02/08/2018 - Tendo em
vista o e-mail enviado aos fiscais dos contratos, a AUDIT entende que a
recomendação foi atendida

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.

Último Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 02/08/2018 - Tendo em
vista a manifestação da Unidade de que as providências já foram tomadas, a
AUDIT entende que a recomendação foi atendida.

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.

Monitoramento da AUDIT: PRORROGADA em 02/08/2018 -Tendo em vista a
manifestação da unidade de que já abriu processo licitatório, a AUDIT fará novo
acompanhamento em 31/01/2019.

Nova manifestação da unidade: O Setor de Alimentação e Moradia da PROAE
abriu processo licitatório, um pregão eletrônico, para aquisição de solução de
automação para o controle de acesso aos restaurantes da UFSJ através da instalação
de catracas. O pregão eletrônico, cujo número do processo é 23122.024500/2018-
93, ainda está no Setor de Compras e Licitações aguardando publicação, segue em
anexo a capa do processo.

Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 01/02/2019 - Consideradas
as informações constantes do item 12.1.1, onde se comprovou que a realização do
Pregão Eletrônico n° 75/2018, a AUDIT entende que a recomendação foi atendida.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 12 - MELHORIA DE CONTROLE DE

ACESSOSAOS 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.
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Monitoramento da AUDIT: PRORROGADA em 02/08/2018 -Tendo em vista a
manifestação da unidade de que já abriu processo licitatório, a AUDIT fará novo
acompanhamento em 31/01/2019.

Nova manifestação da unidade: O Setor de Alimentação e Moradia da PROAE
abriu processo licitatório, um registro de preço de cartões RFID (cartões de
proximidade) para os restaurantes da UFSJ, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas. O registro de preços já foi publicado e a data de sua
abertura no Portal Comprasnet do Governo Federal ocorreu em 21/01/2019 as
09h00. Neste momento a PROAE aguarda os trâmites finais para definição da
empresa cadastrada. Segue em anexo o material publicado na página da DIMAP
para o registro de preços.

Último Posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 01/02/2019 - Consideradas
as informações da unidade, onde se comprovou que a realização do Pregão
Eletrônico n° 75/2018, a AUDIT entende que a recomendação foi atendida.

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.

Monitoramento da AUDIT: PRORROGADA em 21/08/2017 -Tendo em vista
que foi negociado entre as partes o parcelamento dos aluguéis em atraso, em 10
parcelas, a AUDIT fará o acompanhamento para certificar se foram de fato
efetuados os pagamentos devidos (PRAZO 31/07/2019).

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.

Monitoramento da AUDIT: PRORROGADA em 21/08/2017 -Tendo em vista
que foi negociado entre as partes o parcelamento dos aluguéis em atraso, em 10
parcelas, a AUDIT fará o acompanhamento para certificar se foram de fato
efetuados os pagamentos devidos (PRAZO 31/07/2019).

Recomendações em monitoramento em 2018: 08
Situação final => Atendidas: 06 Registradas: 0 Prorrogadas: 02 Reiteradas: 0
Total de recomendações a serem monitoradas PAINT/2019: 02
Relatório Nº. 07/2017 - AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE BAIXAS E DOAÇÕES DO SETOR DE PATRIMÔNIO

Recomendação Informação sobre a implementação das recomendações

Nº DACONSTATAÇÃO: 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.

Novo posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 03/07/2018 - Tendo em vista
o envio do Memorando Eletrônico SEPAT nº 05/2018, definindo os procedimentos
para desfazimento de bens da UFSJ, a AUDIT entende que a recomendação foi
atendida.

Recomendações em monitoramento em 2018: 01
Situação final => Atendidas: 01 Registradas: 0 Prorrogadas: 0 Reiteradas: 0
Total de recomendações a serem monitoradas PAINT/2019: 0
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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.

Nova manifestação da unidade:Algumas ações possíveis estão sendo trabalhadas
neste sentido, exemplos: a contratação de vigilante é feito em um único processo
com itens distintos por campi; adotamos o calendário de compras para registro de
preços de materiais de consumo que unifica em um mesmo momento todas as
compras destes materiais tenso a previsão de entregas distintas por campi; outra
ação neste sentido é o registro de preços que a PROAD abre todos os anos para
aquisição de mobiliários comuns a todos, prevendo também entregas nos em todos
os campi; por iniciativa da PROAD elaboramos um termo de referência único para
contratação de empresa para manutenção e instalação de aparelhos de ar
condicionado, porém, esbarramos em um problema que não estamos conseguindo
orçamento estimativo para compor o preço de referência uma vez que ficou muito
extenso a quantidade de itens a serem contempladas. Existem algumas dificuldades
em unificar processos de todos os campi, nem todos os tipos de serviço comportam
esta unificação, devido à diferentes especificidades bem como CCTs - Convenções
Coletivas de Trabalho regionais. Há tipos de serviços que cada campi tem soluções
distintas como os serviços de limpeza e manutenção, o que dificulta a unificação.
Outra questão que muitas vezes impede que façamos a unificação de certos
processos é que, não temos servidores suficientes na Sede para articular e criar
processos unificados, além do número pequeno de servidores em cada setor, estes
ainda possuem atribuições de rotina e de fiscalização de contratos. Portanto, a
PROAD precisa do apoio também da PPLAN para criar mecanismos possíveis de
serem executados.
Último posicionamento da AUDIT: PRORROGADA em 30/08/2018 -
Considerados os argumentos apresentados pela PROAD, a AUDIT entende a
unidade necessitará de mais tempo para viabilizar mudanças no modelo de
contratação atual. Dessa forma, fica prorrogado o prazo de atendimento da
recomendação até o dia 31/07/2019, para que sejam realizadas ações de
monitoramento pela auditoria interna.

Recomendações em monitoramento em 2018: 01
Situação final => Atendidas: 0 Registradas: 0 Prorrogadas: 01 Reiteradas: 0
Total de recomendações a serem monitoradas PAINT/2019: 01
Relatório Nº. 10/2017 - AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Recomendação Informação sobre a implementação das recomendações

Nº DACONSTATAÇÃO: 2 - DIVERGÊNCIADE 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. AAUDIT deverá verificar, posteriormente, se a empresa foi de fato
notificada.
Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 05/01/2019 - Tendo em
vista a determinação do Magnífico Reitor constante no Despacho datado de
05/09/2018 e enviado a AUDIT somente em 08/01/2019, a AUDIT entende que não
há providências a serem tomadas, visto a determinação de arquivamento dos autos.

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. AAUDIT deverá verificar, posteriormente, se a empresa foi de fato
notificada.

Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 05/01/2019 - Tendo em
vista a determinação do Magnífico Reitor constante no Despacho datado de
05/09/2018 e enviado a AUDIT somente em 08/01/2019, a AUDIT entende que não
há providências a serem tomadas, visto a determinação de arquivamento dos autos.
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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. A AUDIT deverá verificar, posteriormente, se os fiscais foram
devidamente instruídos a observarem mais atentamente os instrumentos legais.

Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 05/01/2019 - Tendo em
vista a determinação do Magnífico Reitor constante no Despacho datado de
05/09/2018 e enviado a AUDIT somente em 08/01/2019, a AUDIT entende que não
há providências a serem tomadas, visto a determinação de arquivamento dos autos.

Nº DA CONSTATAÇÃO: 6 - CRÉDITO A RECEBER PELA
EMPRESA
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. AAUDIT deverá verificar, posteriormente, se a empresa foi de fato
notificada.
Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 05/01/2019 - Tendo em
vista a determinação do Magnífico Reitor constante no Despacho datado de
05/09/2018 e enviado a AUDIT somente em 08/01/2019, a AUDIT entende que não
há providências a serem tomadas, visto a determinação de arquivamento dos autos.

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.

Último posicionamento da AUDIT: ATENDIDA em 05/01/2019 - Tendo em
vista a determinação do Magnífico Reitor constante no Despacho datado de
05/09/2018 e enviado a AUDIT somente em 08/01/2019, a AUDIT entende que não
há providências a serem tomadas, visto a determinação de arquivamento dos autos.

Recomendações em monitoramento em 2018: 05
Situação final => Atendidas: 05 Registradas: 0 Prorrogadas: 0 Reiteradas: 0
Total de recomendações a serem monitoradas PAINT/2019: 0

3.2 Recomendações do Tribunal de Contas da União

No exercício de 2018, o Tribunal de Contas da União emitiu 3 (três) 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 na tabela abaixo.

Tabela 7 – Acórdãos do TCU emitidos em 2018
Acórdão - Assunto – Comunicação
Acórdão n° 5622/2018-TCU - Primeira Câmara - Sessão de 19/6/2018- Processo -TC 003.830/2018-7 – Atos de Admissão - Encaminhado por meio do
Ofício n° 2877/2018 - TCU/Sefip, de 21/6/2018
Itens Providencias adotadas pela UFSJ
1.7. Determinar à Fundação Universidade Federal de São João Del
Rei que adote providências com vistas a apurar os horários de
trabalho da servidora Brisa D'Louar Costa Maia (089.651.636-92)
nos cargos públicos e nos empregos que exerce, a fim de verificar a
compatibilidade de horários e de exercício entre as atividades
públicas e privadas, bem como, comprovar o cumprimento do
horário de trabalho para o qual é remunerada naquela instituição, e
informar a esta Corte de Contas acerca do resultado das apurações e
de eventuais sanções aplicadas, nos termos da Lei 8.112/1990.

Monitoramento da AUDIT
-E-mail AUDIT, de 09/07/2017, à DIDEP/PROGP, solicitando providências para
atendimento do item 1.7 do Acórdão 5622/2018.

Providências da UFSJ
-Encaminhamento do Ofício n° 0177/2018/UFSJ/Reitoria, de 03/09/2018,
informando as providências adotadas para atendimento de diligência do Tribunal,
através das informações apresentadas pela Divisão de Desenvolvimento de
Pessoas - DIDEP/PROGP, a saber:

“Em atenção à 1ª Notificação recebida sobre o Acórdão nº 5.622/2018 - TCU,
informamos que a servidora Brisa D'Louar fora notificada para apresentação de
horários que demonstrassem a compatibilidade entre as jornadas de trabalho
desempenhadas na UFSJ e no Unipitan Ofício nº 040/2018-DIDEP). A servidora
apresentou declaração emitida pela Secretaria de Controle Acadêmico do Uniptan
que indica os seguintes horários: 2ª feira, de 13:30 às 18:00; 4ª feira, de 8:20 às
11:05 e 5ª feira, de 13:30 às 18:00. Em contato com o Departamento de Medicina,
fomos informados de que a servidora cumpre os seguintes horários na UFSJ: 2ª
feira, de 8:00 às 12:00; 4ª feira, de 13:00 às 15:00 e de 15:00 às 17:00. Sendo
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assim, ficou demonstrada a compatibilidade entre os vínculos ativos que a
servidora Brisa D'Louar Costa Maia possui”.
As informações foram complementadas através do Memorando Eletrônico n°
177/2018-DEMED, de 30/08/2018, no qual se apresentou as atividades
desempenhadas pela docente em cumprimento da carga horária.

Acórdão - Assunto – Comunicação
Acórdão n° 8286/2018-TCU - Primeira Câmara - Sessão de 7/8/2018- Processo -TC 006.265/2018-9 – Atos de Admissão - Encaminhado por meio do
Ofício n° 3680/2018 - TCU/Sefip, de 13/8/2018
Itens Providencias adotadas pela UFSJ
1.7. Determinar à 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),
novos atos, livres das falhas apontadas, com fundamento nos arts.
45, caput, da Lei 8.443/1992, 260, § 6º, do Regimento Interno do
TCU, 3º, §§ 6º e 7º, da Resolução - TCU 206/2007 e 15, caput e §
1º, da Instrução Normativa - TCU 55/2007.

Monitoramento da AUDIT
- Memo n° 166/2018-AUDIT, de 14/08/2018, à DIDEP, encaminhando o Acórdão
8286/2018 para adoção das providências.

Providências da UFSJ
-Encaminhamento do Ofício n° 0193/2018/UFSJ/Reitoria, de 18/09/2018,
informando as providências adotadas para atendimento de diligência do Tribunal,
através das informações apresentadas pela Divisão de Desenvolvimento de
Pessoas - DIDEP/PROGP, a saber:

“Informamos à Auditoria Interna da UFSJ que o comando veiculado pelo
Acórdão TCU nº 8286/2018-Primeira Turma foi atendido em 14/09/2018, com o
lançamento de novos atos de admissão das servidoras Cíntia Vivas Martins e
Eliézia Aparecida Cesário Tiago. As divergências apontadas foram devidamente
justificadas, conforme se verifica nos espelhos do e-Pessoal, em anexo.”

Acórdão - Assunto – Comunicação
Acórdão n° 13135/2018-TCU - Primeira Câmara - Sessão de 23/10/2018- Processo -TC 035.607/2018-1 – Atos de Admissão - Encaminhado por meio
do Ofício n° 5069/2018 - TCU/Sefip, de 5/11/2018
Itens Providencias adotadas pela UFSJ
1.7. Determinar à 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, novo ato,
livre das falhas apontadas, com fundamento nos arts. 45, caput, da
Lei 8.443/1992, 260, § 6º, do Regimento Interno do TCU, 3º, §§ 6º e
7º, da Resolução - TCU 206/2007 e 15, caput e § 3º, da Instrução
Normativa - TCU 78/2018.

Monitoramento da AUDIT
- Memo n° 238/2018-AUDIT, de 1°/11/2018, à DIDEP, encaminhando o Acórdão
13135/2018 para adoção das providências.

Providências da UFSJ
-Encaminhamento do Ofício n° 0229/2018/UFSJ/Reitoria, de 29/11/2018,
informando as providências adotadas para atendimento de diligência do Tribunal,
através das informações apresentadas pela Divisão de Desenvolvimento de
Pessoas - DIDEP/PROGP, a saber:

“Foi cadastrada nova ficha no e-Pessoal pelo Setor de Concursos e Procedimentos
Admissionais.”

AUFSJ atendeu ainda as seguintes demandas do TCU, conforme listado abaixo.

Tabela 8 – Demandas do TCU relativas ao exercício de 2018
Diligência - Assunto - Comunicação
Acórdão n° 7869/2017 - TCU - Segunda Câmara - Processo - TC 029.004/2016 - Prestação de Contas - Exercício de 2015
Encaminhado por meio dos Ofícios n°s 2192 e 2204/2017 - TCU/SECEX - MG, datados de 14 e 15/9/2017, respectivamente.
Assunto Providencias adotadas pela UFSJ
Determina que a UFSJ, no prazo de 180 dias, adote as providências
elencadas nos itens 1.8.1 a 1.8.4, assim como apresenta recomendações
de itens 1.9.1 a 1.9.3 e 1.10.1 a 1.10.5.

Encaminhamento do Ofício n° 028/2018/UFSJ/Reitoria, de 1°/03/2018, contendo
as providências adotadas pela UFSJ em atendimento as
determinações/recomendações do TCU.
Informa-se que as providências para cada um dos itens do Acórdão n°
7869/2018 foram apresentadas no RAINT/2017, restando somente o envio final
da documentação no prazo estabelecido pelo Tribunal.

Diligência - Assunto – Comunicação
Notificação eletrônica do TCU- Secex, via e-mail, datada de 10/05/2018
Assunto Providencias adotadas pela UFSJ
Solicita informações ao Chefe da Auditoria Interna sobre a regularidade
na realização da Dispensa de Licitação 22/2018, tendo em vista o
acompanhamento das contratações diretas na UFSJ, por meio de
sistema informatizado. Solicita-se ainda que, o prazo de 30 dias, seja
informado o resultado das providências eventualmente adotadas, bem
como de eventual trabalho de auditoria interna sobre as dispensas e
inexigibilidades praticadas pela UFSJ.

Ofício n° 003/2018/UFSJ/AUDIT, de 11/06/2018, encaminhando as providências
adotadas para atendimento da demanda deste Tribunal, a saber:
No que se refere a Dispensa de Licitação n° 22/2018, a Pró-Reitoria de
Administração-PROAD justificou os fatos que originaram a referida contratação,
através do Memorando n° 54/2018, de 14/05/2018.

Em atendimento a solicitação do TCU, a Unidade de Auditoria Interna analisou o
processo 23122.007162/2018-25, que trata da contratação emergencial, pelo
período de 180 dias, de empresa especializada para prestação de serviços de
limpeza e conservação para atendimento das necessidades do Campus Sete
Lagoas da UFSJ, cujo o resultado encontra-se no Parecer n° 18/2018, de
08/06/2018, com a seguinte avaliação sobre a regularidade da contratação:
“Após a análise dos autos e aplicação do check list relativo aos processos de
Dispensa e Inexigibilidades, constatamos que os requisitos da Lei n° 8.666/1993
foram atendidos para formalização desta contratação, sendo a situação do
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processo Regular, sem ressalvas”.

Em relação à solicitação sobre eventuais trabalhos da Auditoria Interna sobre
dispensas e inexigibilidade de licitações praticadas pela UFSJ, disponibilizou-se
tabela contendo a síntese dos processos auditados nas modalidades indicadas e
que consta do Relatório AUDIT n° 07/2017, disponível no endereço
https://www.ufsj.edu.br/portal2-
repositorio/File/audit/Relatorio%20Auditoria%2007_2017.pdf

Diligência - Assunto – Comunicação
Notificação eletrônica do TCU- Secex, via e-mail, datada de 18/09/2018
Assunto Providencias adotadas pela UFSJ
Solicita apoio da Auditoria Interna na apuração e adoção de
providências pertinentes sobre a situação verificada no Pregão
Eletrônico para Registro de Preços n° 33/2018, tendo em vista que a
licitante vencedora, 19.172.264/0001-50 - AGROPET COMERCIO E
REPRESENTACAO DE FERTILIZANTES, PRODUTOS
AGROPECUARIOS E PET SHOP LTDA, encontra-se impedida de
participar de certames pela Lei do Pregão, conforme extrato, entretanto,
consta a participação e êxito da referida empresa, em relação aos itens
14, 15, 17, 18 e 23.

Ofício n° 006/2018/UFSJ/AUDIT, de 19/09/2018, encaminhando as providências
adotadas para atendimento da demanda do TCU, a saber:

O Setor de Compras e Licitações - SECOL/DIMAP/PROAD justificou, através
do Memorando n° 408/2018- SECOL, de 18/09/2018, que a referida contratação
ocorreu em razão dos seguintes fatos:
1) Conforme certidões do SICAF, CEIS, CNJ e TCU consultadas em 14/09/2018,
data de habilitação da empresa, não constava nenhum impedimento de contratar
com o referido fornecedor.
2) Em nova consulta hoje, 18/09/2018, também não consta nenhuma sanção
aplicada à empresa AGROPET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE
FERTILIZANTES, PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E PET”.

Para tal, o SECOL anexou as certidões emitidas, comprovando as consultas
realizadas.

Em 20/09/2018, a AUDIT complementou as informações prestadas ao TCU, com
envio do Ofício n° 008/2018/UFSJ/AUDIT, contendo novos fatos apresentado
pelo SECOL através do Memorando Eletrônico n° 420/2018, de 20/09/2018:

Em consulta à Universidade Federal do Ceará (UFC), o Sr. Horácio Luiz de
Souza, Coordenador de Licitação da Instituição, esclareceu que a
empresa AGROPET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE
FERTILIZANTES, PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E PET foi penalizada
inicialmente por um período de 06 meses (07/05/2018 a 07/11/2018). No entanto,
a empresa entrou com um pedido junto à UFC de reconsideração da penalidade
imposta a qual foi reexaminada e reduzida para o prazo de 02 meses (07/05/2018
a 06/07/2018).

Diante do exposto, em 14/09/2018, data de habilitação da empresa AGROPET, a
mesma não estava impedida de licitar e contratar coma União. Dessa forma, a
empresa atendeu às exigências do Edital tornando-se habilitada a fornecer os itens
14, 15, 17 18 e 23 do Pregão Eletrônico nº 033/2018. Entendemos, portanto,
s.m.j., que o processo encontra-se apto para prosseguimento.

Diligência - Assunto – Comunicação
Notificação do TCU- Sefip - ATOS DEAPOSENTADORIA - Encaminhada por meio do Oficio n°4821/2018-TCU/Sefip, de 22/10/2018
Assunto Providencias adotadas pela UFSJ
Solicita no prazo de 15 dias, cadastro no sistema e-Pessoal do ato de
aposentadoria de Eliane Maria de Carvalho Santos Ferreira, uma vez
que o respectivo ato Sisac (n.controle 10482105-04-2013-000014-9)
encontra-se no Gestor de Pessoal.

Encaminhamento do Ofício/DIPES/Pró-reitoria/UFSJ/ n° 229/2018, de
06/11/2018, informando que foi cadastrado no Sistema e-Pessoal e encaminhado
ao TCU o ato 84407/2018 de aposentadoria da servidora Eliane Maria de
Carvalho Santos. A Divisão de Administração de Pessoal- DIPES esclareceu que
a servidora obteve por meio do Processo Judicial n° 0001813-7320154013815 a
manutenção do percentual de Adicional de Tempo de Serviço, o qual foi
complementado pela rubrica judicial constante da folha de pagamento da
servidora.

Orientação - Assunto – Comunicação
Orientação destinada aos Chefes das Unidades de Auditorias Internas das IFES sobre o cumprimento dos itens 9.5.1 e 9.5.2 do Acórdão 1178/2018-TCU
Plenário (Transparência dos recursos públicos no relacionamento entre as fundações de apoio e as Instituições Federais de Ensino Superior-IFES e os
Institutos Federais - IF). O referido acórdão foi encaminhado através do Ofício n° 0583/2018--TCU/SECEX-RS, de 11/06/2018, para ciência da UFSJ.
Encaminhada por meio do Ofício-Circular n° 181/2018/GAB DS/SFC-CGU, de 27/12/2018.
Assunto Providencias adotadas pela UFSJ
Considerando o disposto no parágrafo único do art. 3° da IN CGU n°
9/2018, que trata como princípios orientadores do Plano Anual de
Auditoria - PAINT a autonomia técnica, a objetividade e a
harmonização com as estratégias, os objetivos e os riscos da Unidade
Auditada, e considerando ainda o disposto no art.5°, inciso II da mesma
IN, orientou-se que seja tratado no âmbito dos procedimentos de
planejamento baseados em análise de risco realizados pela Auditoria
Interna os objetos citados nos itens 9.5.1.1 e 9.5.1.2 do Acórdão
1178/2018-TCU Plenário. E que somente após a conclusão dos
procedimentos de planejamento baseado em riscos é que a Unidade de
Auditoria poderá avaliar a pertinência de inclusão dos objetos citados

-Acompanhamento da publicação do Acórdão 1178/2018 no Diário Oficial da
União, de 11/06/2018, Seção 1, p. 102 e 103, realizando os seguintes
encaminhamentos:

Memorando Eletrônico n° 122/2018-AUDIT, de 13/06/18, à Pró-Reitoria de
Planejamento e Desenvolvimento-PPLAN, encaminhando cópia do Acórdão
1178/2018 para conhecimento e providências, tendo em vista que a referida Pró-
Reitoria possui prerrogativa de realizar controle finalístico e de gestão do
relacionamento com a fundação de apoio, conforme estabelecido pela Resolução
CONDI n° 7, de 29/08/2016, art. 39, §1°, Inciso V, e §2° que tratam
especificamente da transparência.
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no acórdão nos respectivos PAINT.

Sobre o item 9.5.2 orientasse que as unidades de auditoria interna
incluam item relativo à atuação da AUDIN, por pelo menos quatro
exercícios, as conclusões dos trabalhos de monitoramento realizado
sobre o cumprimento das normas relativas à transparência na gestão dos
recursos públicos no relacionamento entre as fundações de apoio e as
IFES e IF, caso tenham sido objeto de avaliação.

Ofício n° 004/2018/UFSJ/AUDIT, de 13/06/2018, à Fundação de Apoio à UFSJ-
FAUF, encaminhando o acórdão 1178/2018 e destacando a observância pela
fundação do item 9.4.

Em atenção aos dispositivos do Acórdão do TCU, a AUDIT inclui uma ação no
PAINT para o exercício de 2019 (N°7), com o objetivo de analisar a regularidade
dos contratos e convênios celebrados com a Fundação de Apoio, com base na
legislação que regula o relacionamento das Instituições Federais de Ensino com
as Fundações de Apoio, em especial, aos requisitos de transparência, com
previsão de execução no período de 01 a 14 de agosto, com a utilização de 160
homens/hora.

Esclarece-se que como, no exercício de 2018, a AUDIT não realizou ação
específica sobre a avaliação da transparência no relacionamento com as
fundações de apoio, esse tema não será objeto de relato no Relatório de
Gestão/2018.

As orientações do Ofício-Circular n°181/2018- GAB DS/SFC-CGU, de
27/12/2018, serão observadas pela AUDIT

No que se refere aos levantamentos realizados pelo Tribunal de Contas da União foram registradas as

seguintes informações no ano de 2018.

Tabela 9 – Levantamentos do TCU em 2018.
Levantamentos do Tribunal de Contas da União

Assunto Providencias adotadas pela UFSJ
Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública - Ciclo
2018.

Envio do questionário - Levantamento de Governança Organizacional Pública,
em 29/06/2018.

Através do Ofício n° 4950/2017-TCU/Sefip, de 27/09/2017, o Tribunal de Contas da União informou que,

a partir dessa data, todas as informações e manifestações da Universidade relativas a pessoal devem ser inseridas no

sistema e-Pessoal. Em consulta realizada ao referido sistema, no dia 23/01/2019, verificou-se que constam os

seguintes registros de indícios detectados na análise da folha de pagamento, a saber:

Tabela 10 – Estado do Indício registrados no Sistema e-Pessoal/ TCU

Estado do Indício - Sistema e-Pessoal do TCU

Status Quantitativo

Aguardando esclarecimento 5

Esclarecimento iniciado 0

Aguardando encaminhamento para o TCU 0

Esclarecimento encaminhado ao TCU 0

Em monitoramento 34

Arquivado 6

Tratado em processo de controle externo 14

Total => 59

Fonte: E-Pessoal - consulta realizada em 23/01/2019

Cabe informar que constam 59 (cinquenta e nove) registros do sistema e-Pessoal, sendo: 5 (cinco) indícios
aguardando esclarecimento por parte da UFSJ; 34 (trinta e quatro) situações que já foram respondidas pela UFSJ e
que estão em status de monitoramento pelo TCU; 6 (seis) registros arquivados; e 14 (quatorze) indícios que se
encontram na situação tratado em processo de controle externo.
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Quanto a natureza, os indícios classificam-se em: 25 (vinte e cinco) situações de descumprimento de
jornada de trabalho; 6 (seis) registros de jornada incompatível entre cargos acumulados; 24 (vinte e quatro) indícios
de servidor sócio gerente/administrador de empresa privada; e 1 (um) caso para as situações de auxílio alimentação
pago em duplicidade, servidor falecido não instituidor recebendo remuneração, acumulação irregular de cargos e
para dedicação exclusiva desrespeitada.

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 na tabela abaixo.

Tabela 11 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento

Caracterização da determinação/recomendação do TCU

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência

TC 018.021/2014-0 109/2015-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.

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
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AUFSJ 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

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:

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-**,
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***.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:

3.3. Recomendações da Controladoria-Geral da União

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,

conforme apresentado na tabela abaixo.

Tabela 12 – Recomendações da CGU em situação de monitoramento em 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
Constatação: 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
Constatação: 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
Constatação: 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
Constatação: 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
Constatação: 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-**,

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
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***.416.746-**, ***.856.276-**, ***.224.556-**, ***.040.506-
**, ***.660.726-**, ***.794.860-**, ***.215.506-**,
***.808.306-**, ***.255.416-**, ***.594.836-**, ***.489.216-
**, ***.908.616-**.

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
Constatação: 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
Constatação: 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.

Fonte: Sistema Monitor em 11/01/2018.

Em cumprimento à ação n° 11 - Acompanhamento das determinações e recomendações exaradas pelos

órgãos de controle, a Unidade de Auditoria Interna emitiu as seguintes comunicações aos setores da UFSJ,

solicitando atualização dos Planos de Providências Permanente, a saber:

Tabela 13 – Comunicações expedidas pela AUDIT no acompanhamento das recomendações da CGU
Monitoramento daAUDIT Atualização do PPP no sistema Monitor

- Memo n° 14/2018, de 11/01/2018 à Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis (PROAE) para atualização das
providências das recomendações n° 161712, 161713 e 161718
relativas a avaliação do PNAES no âmbito da UFSJ.

Ofício n° 10/2018/UFSJ/Reitoria, de 30/01/2018, no qual encaminha as providências
atualizadas relativas às recomendações 161712, 161713 e 161718, conforme as informações
contidas no Memo n° 5/2018-PROAE, de 29/01/2018, a saber:
A unidade apresentou as medidas adotadas para atualização do Plano de Providências
Permanente com a CGU. Para tal apresentou um cronograma com as ações a serem
desenvolvidas, assim como uma minuta do questionário a ser utilizado na pesquisa junto aos
beneficiários do PNAES.

- Memo n° 15/2018, de 11/01/2018 ao Setor de
Patrimônio/DIMAP/PROAD para atualização das
providências das recomendações n° 83947 relativas a
regularização da situação cartorial do Prédio 2 do Complexo
REUNI.

Ofício n° 25/2018/UFSJ/Reitoria, de 27/02/2018, no qual encaminha as providências
atualizadas relativas à recomendação 83947, conforme as informações contidas no Memo n°
8/2018-SEPAT, de 27/02/2018, a saber:

O SEPAT apresentou manifestação informando que realizou consulta junto ao Cartório de
Registros de Imóveis sobre os procedimentos para averbação de comodato assinado em
13/06/2002 entre a UFSJ e a Prefeitura Municipal de São João del-Rei e se comprometeu a
adotar as medidas necessárias para averbação do Prédio 2 do Reuni.

Ofício n° 119/2018/UFSJ/Reitoria, de 25/07/2018, no qual encaminha as providências
atualizadas relativas à recomendação 83947, conforme Memo n° 55/2018-SEPAT, de
24/07/2018, informando que foi averbado o Prédio Reuni II. Para tal o SEPAT apresentou
cópia do documento de averbação para fins de comprovação à CGU.

- Memo n° 16/2018, de 11/01/2018, 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, e,
também, da recomendação 160637 sobre a aprovação de
resolução de afastamento de técnicos administrativos para a
prestação de serviços na Fundação de Apoio.

Ofício n° 10/2018/UFSJ/Reitoria, de 30/01/2018, no qual encaminha as providências
atualizadas relativas às recomendações 160637, 163488 e 163489, conforme as informações
contidas no Memo n° 16/2018-PROGP, de 26/01/2018, a saber:

A PROGP informou a situação atualizada dos processos instaurados para apurar as situações
de descumprimento do regime de dedicação exclusiva, identificadas pela CGU. Em relação à
recomendação 160637 informou que o processo nº 2312.004064/2017-55, que trata do
Anteprojeto de Resolução, que regulamentará a participação de técnico-administrativos na
prestação de serviços na Fundação de Apoio foi encaminhado ao relator designado e aguarda
a próxima reunião do Conselho Universitário para votação da proposta.
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- Memo n° 144/2018, de 09/07/2018 à Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis (PROAE) para atualização das
providências das recomendações n° 161712 e 161718, tendo
em vista novo posicionamento da CGU em relação às
informações fornecidas através do Memo 5/2018- PROAE, de
29/01/18.

Ofício n° 108/2018/UFSJ/Reitoria, de 16/07/2018, no qual encaminha as providências
atualizadas relativas às recomendações 161712 e 161718, conforme as informações contidas
no Memo n° 156/2018-PROAE, de 13/07/2018, a saber:

Em relação a recomendação 161712, a PROAE informou que os estudos foram iniciados e
estão em fase de tabulação de dados, conforme amostra em anexo (Anexo I - parte da tabela).

Quanto à recomendação 161718, informou que recebeu em julho uma servidora Pedagoga
que iniciou o trabalho de acompanhamento e controle das taxas de evasão e retenção, tendo
como primeiro público a ser analisado, os alunos da Moradia Estudantil os quais já
responderam o questionário socioeconômico. Trata-se de um acompanhamento semestral e
que, devido ao fato do sistema CONTAC estar fechado para processamento, dentro de 50
dias, aproximadamente, a partir de 14/07/2018, devera ser finalizada essa primeira etapa.
Para fins de comprovação a PROAE anexou os seguintes documentos:
- Designação da Pedagoga (Anexo II)
- Questionário e a planilha de acompanhamento (Anexo III a, b, c e d)
- Acompanhamento Pedagógico - Discentes Moradia - 01/2018 (Anexo IV)

- Memo n° 145/2018, de 09/07/2018, à Pró-Reitoria de Gestão
e Desenvolvimento de Pessoas (PROGP), solicitando as
providências atualizadas para atender às recomendações
160637, 163488 e 163489.

Ofício n° 116/2018/UFSJ/Reitoria, de 23/07/2018, no qual encaminha as providências
atualizadas relativas às recomendações 160637, 163488 e 163489, conforme as informações
contidas no Memo n° 171/2018-PROGP, de 20/07/2018, a saber:

Sobre a recomendação 160637, o Setor de Normas e Orientação Técnica de Pessoal -
NOPES/PROGP esclareceu que encaminhou proposta de resolução à Reitoria, a qual foi
aprovada pelo Conselho Universitário da UFSJ em 09/04/2018 (Resolução/UFSJ/CONSU n°
007/2018). Sendo assim, a resolução aprovada regulamenta a concessão de afastamento a
servidor técnico-administrativo para prestação de serviços e para capacitação profissional no
âmbito da UFSJ, com previsão no art.1°, inciso III, para prestação de serviços em fundação
de apoio, sendo apresentadas as regras para esse caso específico nos artigos 4° e 10,
conforme explicitado no documento anexo.

Sobre as recomendações 163488 e 163489, a Secretaria de Apoio às Comissões Institucionais
- SAPCI/PROGP apresentou, por meio do Memorando Eletrônico n° 54/2018, de
12/07/2018, a situação atualizada dos processos da apuração, conforme detalhado em
planilha anexa.

- Memo n° 251/2018, de 14/11/2018, à Pró-Reitoria de Gestão
e Desenvolvimento de Pessoas (PROGP), solicitando as
providências atualizadas para atender às recomendações
163488 e 163489, tendo em vista novo posicionamento da
CGU, reiterando a recomendação 163488 por haver ainda
processos em andamento.

Ofício n° 236/2018/UFSJ/Reitoria, de 21/12/2018, no qual encaminha as providências
atualizadas relativas às recomendações 163488 e 163489, conforme as informações contidas
no Memo n° 106/2018- SAPCI, de 19/12/2018, a saber:

Quanto à recomendação 163488, do total de 18 processos, 11 (onze) foram arquivados, 05
(cinco) estão sendo apurados via PAD e 02 (dois) por meio de Sindicância. Já a situação
atualizada dos 31 processos da recomendação 163489 é a seguinte: 04 (quatro)
arquivamentos; 22 (vinte e dois) processos apurados via PAD, estando 04 (quatro) desses em
fase final (01 encaminhado para julgamento e 03 para parecer da PROJU); e 05 apurações
por meio de Sindicância. Para tal apresentou planilhas contendo as informações detalhadas
sobre os processos.

- Memo n° 278/2018, de 04/12/2018 à Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis (PROAE) para atualização das
providências das recomendações n° 161712 e 161718

Ofício n° 236/2018/UFSJ/Reitoria, de 21/12/2018, no qual encaminha as providências
atualizadas relativas às recomendações 161712 e 161718, conforme as informações
fornecidas pela PROAE, a saber:

Em relação à recomendação 161712, a PROAE apresentou, nos Anexos 1 e 2, o primeiro
artigo resultante dos dados tabulados no ano de 2017. E informou que o mesmo foi
apresentado no Fórum de Pró-Reitores de Assuntos Estudantis realizado na cidade de Lavras
conforme certificado de apresentação (Anexo 3). Já quanto a recomendação 161718,
informou que a Pedagoga da PROAE está realizando o acompanhamento dos estudantes
residentes na Moradia Estudantil através do acompanhamento de seus extratos acadêmicos e
atendimentos individuais, apresentando planilha de acompanhamento com os resultados
obtidos pelos estudantes no 2° semestre de 2017 e 1° semestre de 2018. Anexou também os
dados tabulados (Anexo 4) e a sua respectiva análise (Anexo 5).

Fonte: Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos - SIPAC/Memorandos Enviados e Recebidos

Ressalta-se que, no exercício de 2018, todas as atualizações relativas às recomendações da CGU, assim

como os pedidos de prorrogação de prazos, foram inseridas no sistema “Monitor”. Após novas análises realizadas

durante o exercício de 2018 e no início de 2019, a CGU considerou atendidas 04 (quatro) recomendações,

conforme apresentado abaixo:
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Tabela 14 – Recomendações da CGU atendidas pela UFSJ

Fonte: Sistema Monitor - Consulta em 05/02/2018

Dessa forma, a UFSJ possui atualmente 04 (quatro) recomendações em monitoramento pela CGU, a saber:

Tabela 15 – Recomendações da CGU em status de monitoramento

Documento de
origem

Identificação
Prazo de
atendimento

Recomendação
Posicionamento da CGU

OS: 201505631
Constatação: 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.

Atendida em 28/01/2019 - A UFSJ apresentou estudo intitulado “O
perfil do estudante da Moradia Estudantil na Universidade Federal
de São João del Rei”, a partir de questionários aplicados a 26
estudantes residentes na Moradia Estudantil da Instituição, de um
total de 51. Segundo consta, as informações referentes ao perfil do
estudante servirão de subsídio para a tomada de decisão no que se
refere às políticas institucionais voltadas à Moradia Estudantil.
Quanto ao estudo realizado, há que se destacar o fato de que,
conforme previsto no Decreto nº 7234/2010, a moradia estudantil é
somente uma das dez áreas em que ações de assistência estudantil do
Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES devem ser
desenvolvidas (outras áreas são alimentação, cultura, creche,
esporte, apoio pedagógico, etc). Portanto, eventuais pesquisas
futuras realizadas pela Universidade para verificar a demanda dos
alunos por ações de assistência estudantil devem ser realizadas de
maneira mais ampla, com a possibilidade de captar demandas nas
diversas áreas previstas pelo Decreto.

OS: 201505631
Constatação: 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.

Atendida em 21/05/2018 - Conforme imagem de tela do
computador enviado pela unidade gestora, a recomendação de
criação de sistema informatizado foi atendida. Eventual futura
auditoria poderá comprovar a efetividade do funcionamento do
sistema e os resultados obtidos com sua implantação, por meio de
observação direta do sistema em funcionamento na própria unidade.

OS: 201505631
Constatação: 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.

Atendida em 29/01/2019 -A Universidade relatou a aplicação de
questionário socioeconômico, entre os alunos da Moradia
Estudantil, no âmbito de um trabalho de acompanhamento semestral
e controle das taxas de evasão e retenção dos beneficiários, realizado
por uma servidora pedagoga. Tendo em vista a implantação de
questionários, o fato de que o acompanhamento passou a ser
semestral, e a alocação de servidora pedagoga para trabalhar nessa
avaliação, considera-se a recomendação atendida. Ressalta-se,
contudo, que o trabalho de acompanhamento da execução das ações
do Pnaes deve ser contínuo, de maneira a avaliar o alcance dos
objetivos do Programa.

OS: 201601491
Constatação: 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.

Atendida em 22/10/2018 - O gestor informou a adoção de novos
procedimentos para sanar a falha detectada. Em futuros trabalhos de
auditoria na instituição, recomenda-se verificar as documentações
informadas pelo gestor, bem como avaliar os controles internos
referentes ao controle de frequência.

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 - A documentação
apresentada pela Universidade comprova a averbação do Prédio 2 do
Reuni do Campus Tancredo Neves, realizada junto ao Cartório de
Registro de Imóveis de São João del Rei. Porém, resta pendente a
apresentação do alvará emitido pelo Corpo de Bombeiros. Além
disso, encontra-se ainda pendente a regularização cartorial dos outros
imóveis, que não o Prédio 2 do Campus Tancredo Neves, para os
quais solicita-se que sejam apresentadas as providências já tomadas
pela Universidade e o estágio em que se encontram as solicitações já
efetuadas junto aos órgãos competentes.
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Fonte: Sistema Monitor - Consulta em 05/02/2018

OS: 201505626
Constatação: 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 - Para sanar as falhas
foram disponibilizadas as seguintes Resoluções: - Resolução
Consu nº 007, de 09/04/2018, que regulamenta a concessão de
afastamento a servidor político-administrativo para prestação de
serviços e para capacitação profissional no âmbito da UFSJ; -
Resolução Condi nº 007, de 29/08/2016, que dispõe acerca do
relacionamento da UFSJ com as fundações de apoio, revogando
a Resolução Condi nº 20/2011, aperfeiçoando os Normativos.
Salienta-se que a Resolução Consu nº 027/2016 delegou
competência para ao Condi para regulamentar a relação entre as
fundações de apoio credenciadas e a UFSJ. No art. 34 da
Resolução Condi citada acima, que dispõe do relacionamento da
UFSJ com as fundações de apoio, foi estabelecido como despesa
operacional para gerenciamento de projetos (custos e despesas
produzidos pela fundação de apoio em virtude do gerenciamento
administrativo e financeiro do projeto) "de até 5% sobre o valor
total do plano de trabalho, ou percentual superior quando
justificado pelos custos operacionais de execução do plano, com
limite a 15%." Ressalta-se que a prudência do Tribunal de Contas
da União, todavia, a exemplo dos Acórdãos nº 3067/2005, da 1ª
Câmara, nº 2.193/2007, nº 599/2008 e nº 2.038/2008, do
Plenário, preconiza que a remuneração de entidade de apoio, pela
gestão de projetos em parceria com a Universidade, seja com
base nos custos efetivamente incorridos e não por simples taxa
em relação aos recursos envolvidos. A que se considerar todavia,
que a metodologia adotada pela UFJS, de estabelecer o limite de
até 5% sobre o total dos recursos, afigura-se razoável,
implicando a necessidade de que os valores de tais categorias de
gastos sejam demonstrados no projeto pela entidade gestora para
fazer jus à compensação (custos efetivamente incorridos na
gestão de projetos). Adotar as medidas administrativas
necessárias para submeter à aprovação do Conselho a alteração
do art. 34º da Resolução Condi nº 007, de 29/08/2016, no sentido
de que os custos operacionais de contraprestação de serviços pela
fundação de apoio sejam demonstrados para os limites de 5%,
assim como já é estabelecido para o limite de percentual de 15%.

OS: 201601491
Constatação: 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-
**.

Reiteração - Resta pendente o resultado da apuração das
situações de possível acúmulo de cargos pelos servidores de
CPFs nº ***.255.416-**, ***.794.860-**, ***.224..556-**,
***.251.756-**, ***.576.816-**, ***521.196-** e ***.040.506-
**.

OS: 201601491
Constatação: 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-**.

Reiteração -Considerando que há 22 PAD e 5 Sindicâncias em
andamento (conforme informado no MEMO ELETRÔNICO
54/2018 - SAPACI), recomenda que a UFSJ informe à CGU dos
resultados dos citados processos quando do encerramento dos
mesmos.
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Cabe registrar que a AUDIT encaminhou o Memorando Eletrônico n° 47/2019, datado de 06/02/2019, à

Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento (PROGP), solicitando a apresentação de providências atualizadas de

forma a atender às recomendações n° 163488 e 133489 da CGU, que permanecem em monitoramento; o Memo n°

52/2019, de 11/02/2019, à Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento (PPLAN) para atendimento da

recomendação 160637; e o Memo n° 55/2019, de 14/02/2019, à Pró-Reitoria de Administração (PROAD) para

fornecer informações para a recomendação 83947.

AUFSJ atendeu ainda as seguintes demandas da Controladoria-Geral da União, conforme listado abaixo.

Tabela 16 – Outras demandas da CGU relativas ao exercício de 2018
Diligência - Assunto - Comunicação
Ofício n° 22988/2017/CSE/CORAS/CRG-CGU, de 21/12/2017 - Ofício 094/2017/UFSJ/Reitoria de 12/05/2017 - Processo de Sindicância
Ofício n° 15174/2017/CSE/CORAS/CRG-CGU, de 09/08/2018 - Ofício 016/2018/UFSJ/Reitoria de 1°/02/2018 - Processo de Sindicância
Solicitação Providencias adotadas pela UFSJ

- Solicita esclarecimentos sobre o desfecho de processo de sindicância
citado no Ofício 094/2017/UFSJ/Reitoria de 12/05/2017.
- Solicita esclarecimentos sobre as informações contidas no Ofício
016/2018/UFSJ/Reitoria de 1°/02/2018.

Ofício n°16/2018/UFSJ/Reitoria, de 1°/02/2018, encaminha as informações
solicitadas pela Corregedoria-Geral da União.

Ofício n° 179/2018/UFSJ/Reitoria, de 04/09/2018, encaminha as informações
solicitadas pela Corregedoria-Geral da União.

Diligência - Assunto - Comunicação
Ofício n° 16661/2018/CSE/CORAS/CRG-CGU, de 31/08/2018 - Cruzamento de dados entre a base de dados de Beneficiários de Prestação Continuada -
BPC e o Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos- SIAPE.
Solicitação Providencias adotadas pela UFSJ
Solicita adoção de providências pertinentes para verificação de
ocorrência identificada de servidor recebendo indevidamente o
Benefício de Prestação Continuada - BPC, regulamentado pelo Decreto
n° 6.214/2007, apresentada no anexo I.

Ofício/DIPES/PROGP/UFSJ/n° 188/2018, de 20/09/2018, informando que a
servidora citada no Anexo I do ofício supra, foi notificada para apresentação de
esclarecimentos. A DIPES informou também que interessada apresentou
esclarecimentos e justificativas, bem como declaração de “Nada Consta” do
Instituto de Seguridade Social - INSS, com informação de inexistência de
benefícios registrados em seu CPF. Para tal, anexou a documentação apresentada
pela servidora para apreciação da Corregedoria-Geral da União.

Diligência - Assunto - Comunicação
Ofício n°17038/2018/Regional/MG-CGU, 11/09/2018 - Indicação quanto a informação sigilosas

Solicitação Providencias adotadas pela UFSJ

Solicita que, no prazo de 15 dias, a UFSJ manifeste-se sobre a
existência de informações revestidas por sigilo nos relatórios da CGU
n° 201409844, 201411204,201411589.

Ofício n° 197/2018/UFSJ/Reitoria, de 20/09/2018, informando que não consta
informação sigilosa nos referidos relatórios da CGU.

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

No exercício de 2018, 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.
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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.

Por fim, cabe registrar que houve, durante o exercício de 2018, diversos pedidos de prorrogação de prazo
pelas unidades auditadas quanto à entrega das informações necessárias aos trabalhos de auditorias, o que acarretou
em atraso no cronograma de execução de algumas ações e reprogramação de trabalhos para o final do exercício.

5.QUADRO DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS, COM INDICAÇÃO

DO QUANTITATIVO DEAUDITORES CAPACITADOS, CARGAHORÁRIAE TEMAS

No exercício de 2018, os servidores da AUDIT realizaram as seguintes ações de capacitação relacionadas

com as atividades da unidade, conforme demonstrado no quadro abaixo.

Quadro 5 - Demonstrativo das ações de capacitação realizadas no exercício de 2018

CAPACITAÇÃO SERVIDORESAUDIT - EXERCÍCIO 2018

Servidor Dados sobre o Evento Promoção

Mirella de Barros Diláscio Palestra “Prestação de Contas do Exercício de 2017”,
modalidade à distância, realizada dia 01/03/2018, das 14h30 às 17h

TCU

Simone Rocha Gonçalves

Mirella de Barros Diláscio Palestra “Conclusão da Implantação do E-Pessoal na
Administração Pública - (Youtube)”, modalidade à distância,
realizada dia 05/03/2018, com 03 horas

TCU

Simone Rocha Gonçalves

Mirella de Barros Diláscio Curso de formação “Atuação em Comissões Disciplinares”,
modalidade presencial, realizada nos dias 05 a 09 de março de
2018, em São João del-Rei/MG, com carga horária de 27h

UFSJ

Simone Rocha Gonçalves

Mirella de Barros Diláscio Treinamento referente ao Sistema de Concessão de Diárias e
Passagens (SCDP), modalidade presencial, realizada no dia
21/03/2018, em São João del-Rei/MG, com carga horária de 8h.

UFSJ

Simone Rocha Gonçalves

Paulo Fernando Cabral de Ávila
48º FONAITec - Capacitação Técnica dos Integrantes das
Auditorias Internas do Ministério da Educação, realizado nos dias
05 a 08 de junho de 2018, na cidade de Vitória/ES.

FONAI/MEC

Mirella de Barros Diláscio Curso de capacitação “A Atuação da Unidade de Auditoria
Interna”, realizado de no período de 10 a 14 de setembro de 2018,
na Cidade de São Paulo/SP

FONAI/MEC

Simone Rocha Gonçalves

Paulo Fernando Cabral de Ávila

Curso de capacitação "Processo Administrativo de
Responzabilização de Pessoas Jurídicas", realizado de no
período de 12 a 14 de setembro de 2018, na Cidade de Belo
Horizonte/MG.

CGU/MG
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6. 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 OUMITIGAÇÃO DOS RISCOS DELAS DECORRENTES.

A unidade de Auditoria Interna realizou, no exercício de 2018, 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.

6.1 Relatório de Avaliação da Concessão do Incentivo à Qualificação e de Retribuição por Titulação
ÁREAAUDITADA: Setor de Acompanhamento e Desenvolvimento de Pessoas (SESED)

Após a análise dos processos alusivos à concessão do Incentivo à Qualificação e Retribuição por Titulação,
constatou-se que, com a emissão do Ofício-Circular nº 3/2017/GAB/SAA/SAA-MEC e da edição da Nota de
Orientação 001/2017/PROGP/NOPES, diminuiu consideravelmente as pendências apontadas no último relatório da
AUDIT alusivo ao assunto, visto que tais legislações estabelecem que a concessão de gratificação do Incentivo à
Qualificação e de Retribuição por Titulação está condicionada à apresentação de diploma ou certificado
correspondente à titulação obtida, não sendo mais possível a entrega prévia de declarações ou atas de defesas. Vale
salientar ainda que os processos passaram a ser melhor instruídos, seja através dos pareceres proferidos pela
PROGP (Incentivo à Qualificação) ou dos Memorandos Eletrônicos emitidos pelo SESED (Retribuição por
Titulação), que passaram a trazer informações mais consistentes e conclusivas sobre o direito ou não do servidor ao
recebimento da gratificação pleiteada.

Contudo, detectou-se que , em alguns Memorandos Eletrônicos do SESED, continua sendo citado o então
Ofício-Circular nº 8/201- MEC/SE/SAA, cujo teor foi revogado pelo Ofício-Circular nº 3/2017/GAB/SAA/SAA-
MEC. Desta forma a AUDIT emitiu uma recomendação no sentido de não se citar o normativo revogado.

6.2 Relatório de Avaliação dos controles internos do Setor de Almoxarifado
ÁREAAUDITADA: Setor de Almoxarifado (SEALM)

Os trabalhos foram realizados no Setor de Almoxarifado da sede com o objetivo de verificar se as rotinas
de recebimento, aceite, escrituração e distribuição dos materiais estão em conformidade com a legislação pertinente,
garantindo o armazenamento adequado bem como uma logística de distribuição eficiente capaz de atender
prontamente às necessidades da sede e dos demais campi da UFSJ, sendo identificadas as seguinte fragilidades:

- existência de produtos com validade vencida;

- produtos com baixa movimentação, ou seja, percebeu-se a existência de diversos itens com baixa rotatividade e
grande quantidade em estoque;

- constatou-se que os materiais do SEALM são armazenados em diversas instalações da UFSJ. Entretanto, a
pulverização de locais de armazenagem dificulta não só o controle, como também o acesso às mercadorias.
Ademais, observou-se também que há locais que não possuem condições satisfatórias para um armazenamento
adequado;

- na conferência in loco, detectou-se divergência nos quantitativos existentes no sistema em relação ao quantitativo
físico estocado no SEALM. Após manifestação da Unidade em relação às diferenças detectadas, restaram ainda 26
itens, cujas justificativas não explicaram as distorções apontadas. Contudo, observou-se que a maioria das situações
relatadas pode ser proveniente de lançamentos de forma equivocada no inventário quando da migração do antigo
sistema para o novo. Embora tais inconsistências não devessem ocorrer, as mesmas são passíveis de terem sido
advindas de falhas humanas. Até porque as falhas apontam tanto para mercadorias a menos como para mercadorias
a mais no estoque.



74

- elevado número de requisições de materiais por ocasião do encerramento da execução das despesas;

- existência indevida de uma coluna denominada “Ajuste Contábil” no Relatório do Almoxarifado Central, que
retrata as inconsistências advidas da migração para a nova versão do SIPAC;

- realização da Tomada de Contas do Almoxarifado fora do prazo estabelecido na legislação vigente.

Concluiu-se, após a realização do presente trabalho e comparando com a Auditoria realizada em 2013, que
houve uma evolução na gestão de material de consumo da UFSJ. Entretanto, ratificamos o posicionamento de que
há pontos que necessitam de aprimoramento, em especial, um controle mais efetivo em relação às datas de validade
dos produtos, além de se definir uma nova política para a distribuição de recursos orçamentários inerentes à rubrica
material de consumo da Instituição, de forma a realizar um planejamento mais adequado e preciso das quantidades
dos produtos a serem adquiridas, realizando-se as compras de acordo com o consumo médio dos últimos 12 (doze)
meses, conforme determina a legislação vigente, e não de acordo com o demandado pelas unidades solicitantes.

Nesse sentido, a AUDIT formulou 16 recomendações para sanar as falhas e impropriedades detectadas na
avaliação dos controles internos do Setor de Almoxarifado.

6.3 Relatório de Avaliação dos controles das concessões de bolsas e auxílios financeiros (PROPE)
ÁREAAUDITADA: Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPE)

Os trabalhos foram realizados tanto no Campus Dom Bosco, onde se situa a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação -PROPE, quanto na sede da UFSJ, com o objetivo de avaliar os controles internos da citada Pró-reitoria,
fornecendo recomendações para o seu aprimoramento e subsídios para as decisões da administração da UFSJ.

Observou-se que, no exercício de 2017, foram concedidas diversas bolsas e auxílios financeiros em
distintas modalidades, cuja origem dos recursos eram provenientes ou da UFSJ ou de órgãos de fomento, dentre os
quais se destacam a FAPEMIG, a CAPES e o CNPq. Contudo, em virtude dos procedimentos inerentes aos
pagamentos de bolsas e auxílios concedidos por órgãos de fomento possuírem regras e controles próprios, decidiu-
se, então, analisar somente as modalidades cujos os pagamentos foram realizados com recursos advindos da UFSJ,
sendo identificadas as seguintes fragilidades:

- foi observado que o Pró-reitor Adjunto de Pesquisa e Pós-graduação compõe a Portaria do Comitê Gestor do
Fundo de Pesquisa da PROPE, não respeitando o princípio da Segregação de Funções;

- observou-se certa fragilidade nos mecanismos de controle dos pareceres proferidos pelo Comitê Gestor, visto que
alguns membros do Comitê o fazem por escrito, outros não. Tal procedimento demonstra certa fragilidade nos
mecanismos de controle, tendo em vista que não fica registrada de forma imediata a posição do parecerista, uma
vez que há certa morosidade para aprovação da ata da respectiva reunião;

- constatou-se que não há nenhum sistema próprio onde possam ser feitas as solicitações de Auxílio à Publicação,
muito embora tal demanda já tenha sido apresentada ao NTInf. Como alternativa, foi elaborado um formulário
eletrônico, elaborado pela própria servidora, que vem atendendo parcialmente as demandas apresentadas;

- após o conhecimento do fluxo dos pedidos de auxílio financeiro a estudantes para participação em eventos,
constatou-se que, embora seja uma exigência da Resolução CONDI Nº 008/2017, a PROPE não analisa o mérito
das solicitações, visto ser muito subjetivo definir critérios para verificar se o evento é pertinente ou não; além do
fato do trabalho já ter sido previamente apreciado e aceito por comissões organizadoras de eventos científicos, a
quem compete de fato realizar a análise de mérito. Desta forma, deve-se propor uma racionalização no fluxo da
tramitação do processo;

- necessidade de aprimoramento do sistema de informática inerente ao controle das bolsas de iniciação científica,
de forma a tornar mais efetivo o controle relativo à frequência mensal do bolsista, hoje sob a responsabilidade
exclusiva do orientador, o que demonstra certa fragilidade.

- no que diz respeito ao Auxílio para Apoio e Organização de Eventos, observou-se alterações nas datas de eventos
solicitadas pelos interessados em divergências com o disposto nos Editais;
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- foi observado também nas normas alusivas ao Auxílio para Apoio e Organização de Eventos que um dos itens
financiáveis diz respeito ao uso de carros oficiais da UFSJ, sem contudo trazer explicitamente as regras para tal
concessão;

- detectou-se certa fragilidade nas autorizações para pagamentos das bolsas de mestrado e doutorado advindas de
comunicação ineficaz entre a PROPE e o Programas;

- constatou-se ainda fragilidades nos controles de restituição dos valores de bolsas em casos de desistência por
parte do aluno;

- constatou-se que a UFSJ vem utilizando os procedimentos da CAPES inerentes aos casos de pagamentos de
bolsas durante o afastamento da gestante e não o disposto em seu normativo interno.

Concluiu-se, após a avaliação dos controles internos da Pró- Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
referente às concessões de bolsas e auxílios financeiros pagos com recursos da UFSJ, que os procedimentos
adotados pela PROPE, embora adequados, necessitam de aprimoramentos, sendo formuladas 11 recomendações
para sanar as falhas detectadas.

6.4 Relatório de Avaliação da adoção dos critérios de sustentabilidade ambiental
ÁREA AUDITADA: Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento (PPLAN) e Pró-reitoria de Administração
(PROAD)

Os trabalhos foram realizados junto às Pró-reitorias de Administração (PROAD) e de Planejamento
(PPLAN), com o objetivo de avaliar se está ocorrendo o cumprimento das normas que regem a sustentabilidade
ambiental para que a entidade não incorra em práticas em desacordo com a legislação pertinente.

Observou-se que a UFSJ vem empreendendo esforços para a adoção de ações que visem contribuir para o
desenvolvimento ambiental sustentável, conforme relatado pelas Pró-reitorias de Administração e de Planejamento,
destacando-se:

I. parceria com a Associação de Catadores de Material Reciclável de São João del Rei - ASCAS - para coleta de
papeis;

II. instituição da Comissão de desfazimento de bens permanentes;

III. participação no Edital de Eficiência Energética da CEMIG referente a troca de todas as lâmpadas internas e
externas dos campi da Sede por lâmpadas de LED e o consequente descarte sustentável das antigas;

IV. adoção de especificações com critérios de sustentabilidade ambiental nas licitações de obras, serviços e
aquisições da UFSJ;

V. criação do Núcleo de Meio Ambiente (NUAMB);

VI. elaboração do Plano de Gestão de Logística Sustentável da Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ.

Contudo, algumas fragilidades foram detectadas, dentre as quais se destacam:

- observou-se que o Plano de Logística Sustentável da UFSJ foi devidamente publicado no sítio da internet.
Entretanto, os resultados alcançados a partir de sua implementação não foram divulgados conforme determina a
legislação vigente;

- constatou-se que não existem locais apropriados para o armazenamento de produtos químicos e biológicos até que
estes sejam coletados e dada a destinação correta para os mesmos.

Concluiu-se que, em geral, a UFSJ tem adotado critérios de sustentabilidade ambiental. Entretanto, há
pontos que necessitam ser aprimoráveis. Sendo assim, a AUDIT formulou 02 recomendações de forma que a UFSJ
cumpra as normas que regem a sustentabilidade ambiental em suas dependências.
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6.5 Relatório da Avaliação dos Pagamentos de Exercícios Anteriores
ÁREAAUDITADA: Setor de Folha de Pagamento - Divisão de Administração de Pessoal (SEPAG/DIPES)

A AUDIT analisou 71 processos de pagamentos de exercício anterior, representando 32% dos 219
processos formalizados nos exercícios de 2017 e 2018, no valor total de R$ 374.524,57 (trezentos e setenta e quatro
mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

Quanto a formalização dos processos verificou-se que as disposições da Portaria Conjunta MP n° 02/2012
são observadas pela unidade. Por meio da Solicitação de Auditoria n° 09/2018, de 03/05/2018, solicitou-se ao
SEPAG apresentar novos cálculos, documentação comprobatória e/ou justificativa para os achados de auditoria,
sendo a demanda atendida por meio do Memorando Eletrônico n° 139/2018-DIPES, de 18/06/2018.

Após análise das manifestações da unidade e da conferências dos novos cálculos apresentados pelo SEPAG,
a AUDIT identificou as seguintes fragilidades nos processos:

- diferenças nos pagamentos resultantes das situações: per-capita saúde devida ao servidor; valor em processo de
exercício anterior devida ao servidor; insalubridade a ser ressarcida ao erário pelo servidor e devida a servidor; 1/3
constitucional de férias devida a servidor e a ser ressarcida; gratificação natalina a ser ressarcida por servidor.

- alguns destes processos apresentaram ausência de informações relacionadas ao período de férias, progressões
ocorridas alterando o padrão de vencimento, suspensão de adicionais de insalubridade e periculosidade, dentre
outras informações necessárias para o entendimento dos cálculos apresentados.

Concluiu-se, após a avaliação dos controles internos relativos a legalidade dos processos de exercícios
anteriores da UFSJ, que os procedimentos adotados pelo Setor de Folha de Pagamento/DIPES estão adequados,
porém, aprimoráveis. Foram identificadas falhas materiais em alguns pagamentos, que geraram retificação dos
valores pagos aos servidores no total de R$ 1.045,23 (mil e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos), assim
como identificou-se valores a serem ressarcidos ao erário no total de R$ 324,98 (trezentos e vinte e quatro reais e
noventa e oito centavos), sendo formuladas 09 (nove) recomendações.

Os trabalhos realizados pela AUDIT compreenderam a verificação minuciosa de todos os cálculos dos
processos de exercícios anteriores, assim como realizou uma revisão das fichas financeiras dos servidores com o
intuito de identificar alguma possível impropriedade/ inconsistência. Destaca-se o comprometimento da equipe da
folha de pagamento dado o grande número de processos dessa natureza, instruídos nos exercícios de 2017 e 2018, e
a precisão de seus cálculos, tanto na fase de instrução quanto na apresentação das respostas para os achados de
auditoria.

6.6 Relatório de Avaliação da Concessão de Diárias no sistema SCDP
ÁREA AUDITADA: Setor de Gestão e Controle de Diárias e Passagens - Divisão de Materiais e Patrimônio
(SEDIP/DIMAP)

A Auditoria Interna verificou 90 das 452 Propostas de Concessão de Diárias e Passagens (PCDPs)
registradas no período de 1° de janeiro a 21 de maio de 2018, representando 20% das concessões da UFSJ, com
abrangência de R$ 65.232,55 em recursos auditados de um total de R$ 166.296,83, correspondendo a 39,22% dos
gastos com diárias e passagens.

Sendo que do total das 90 PCDPs analisadas, identificou-se 15 propostas com algum tipo de inconsistência.
Essas ocorrências foram repassadas ao Setor de Gestão de Diárias e Passagens – SEDIP, solicitando regularização
junto às unidades cadastradoras e/ou apresentação de justificativas. Em atenção às orientações repassadas pelos
instrutores do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no sentido de que as pendências constantes
de anos anteriores, a partir de de 2010, devem ser sanadas pelos órgãos, a AUDIT realizou também verificação de
prestação de contas pendentes e valores a devolver no módulo antigo do sistema, e repassou as ocorrências ao
SEDIP.

Após análise das concessões no sistema e consideradas as manifestações encaminhadas pela unidade, a
AUDIT identificou as seguintes fragilidades:

- falta de prestação de contas e de aprovação do proponente;
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- PCDPs em cadastramento, necessitando regularização no sistema;

- não pagamento de adicional de deslocamento a servidor;

- valores de bilhetes aéreos não utilizados;

- prestação de contas fora do prazo com justificativa;

- lançamento de propostas no SCDP após a realização da viagem/evento;

- cadastros sob a justificativa de viagem urgente.

- prestação de contas pendentes e valores a devolver em registros de anos anteriores.

Cabe destacar o papel desempenhado pelo Setor de Gestão de Diárias e Passagens (SEDIP), que tem sido
fundamental na correta aplicação da legislação e da normatização interna da UFSJ. Concluiu-se, com a avaliação
dos controles internos relativos à concessão de diárias realizadas pelas unidades da UFSJ, que existem algumas
falhas formais neste processo, principalmente quanto ao cumprimento dos prazos legalmente estabelecidos para
prestação de contas e para o cadastramento das concessões no sistema SCDP, sendo apresentadas 10 (dez)
recomendações com objetivo de sanar as fragilidades observadas.

6.7 Relatório das Análises dos Processos de Admissão por Meio de Concurso Público
ÁREAAUDITADA: Setor de Concursos e Procedimentos Admissionais - SECOP/PROGP

A AUDIT analisou 12 processos de concurso docente, sendo 05 para provimento efetivo, e, 07 processos
seletivos simplificados, para a contratação de docentes substitutos, representando 28,6% dos processos
formalizados no primeiro semestre de 2018. Procurou-se analisar processos destinados a todos os Campi da UFSJ.
Analisou-se também 01 processo de concurso da carreira técnica administrativa, tendo selecionado o TA n°
02/2018, que possui um número maior de cargos, representando 50% dos processos de concursos para técnicos-
administrativos formalizados no primeiro semestre de 2018.

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 diversas fragilidades na execução dos concursos dentre as quais se
destacam:

- houve descumprimento do prazo estabelecido pelo art. 7° da IN TCU n° 55/2007, ao qual determina que as
informações relativas aos atos de admissão devem ser cadastradas no SISAC e disponibilizadas no prazo de
60(sessenta) dias, contados do efetivo exercício do interessado, nos casos de admissão de pessoal;

- constatou-se que ocorreram fragilidades na apuração de alguns resultados de algumas etapas do processo, com
divergências em algumas notas. Contudo, nestes casos específicos não houve alteração da classificação dos
candidatos, não gerando prejuízos para os demais participantes do concurso;

- existência de Memorandos Eletrônicos do SECOP apontando inconsistências, sem contudo constar nos autos tais
constatações;

- detectou-se a existência do Requerimento de Inscrição da uma das candidatas do CPD n° 07/2018 – DCIAG sem
a devida assinatura;

- fragilidades na instrução dos processos decorrentes da não tramitação dos autos às Unidades.

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, visto que foram identificadas algumas
falhas formais. A AUDIT emitiu 05 (cinco) recomendações para sanar as fragilidades identificadas em relação aos
processos auditados.
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6.8 Relatório da Avaliação dos Controles das Concessões de Bolsas, Auxílios Financeiros, Credenciamentos
para Atendimento das Necessidades dos Alunos de Graduação
ÁREAAUDITADA: Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE)

A AUDIT avaliou os controles relativos à concessão de Bolsas (Programa de Avaliação Socioeconômico -
PASE), auxílios financeiros e credenciamentos para atendimento das necessidades dos alunos de graduação
gerenciados pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE), com avaliação de processos selecionadas por
amostragem, realização de visita in loco, entrevistas e coleta de informações junto os responsáveis pelo processo.
Após as análises, foram observadas as seguintes fragilidades:

- falhas no acompanhamento da emissão do Termo Aditivo para prorrogação do Termo de Credenciamento n°
193/2015 relativo a atendimentos por psicólogos. Contudo, considerando a justificativa apresentada pela PROAE,
de que os serviços foram prestados de acordo com os valores pactuados, tendo a empresa prestado o serviço e
comprovado nos relatórios para liberação de pagamento e que não houve prejuízo ao erário, a AUDIT entendeu que
houve uma falha na tramitação processual, devendo ser aprimorados os controles de acompanhamento das
prorrogações contratuais evitando que eventuais falhas dessa natureza se repitam;

- ausência de documentação comprobatória nos autos para liberação do pagamento, devendo a PROAE, por ocasião
da liberação dos pagamentos, complementar os relatórios, constando de seu cabeçalho o número do Termo de
Credenciamento a que se referem, assinatura e carimbo do responsável pela conferência dos valores, número da
Nota Fiscal, dentre outras informações relevantes. Ademais, a relação de atendimentos deve acompanhar o
documento que autoriza o pagamento pela prestação dos serviços;

- as rotinas relativas ao processo de credenciamento e de concessão de auxílios aos estudantes são todas realizadas
de forma manual;

- o processo de concessão de bolsas é realizado parte no sistema de controle interno da UFSJ, na fase de seleção
dos beneficiários, sendo que as rotinas de liberação e controle do pagamento dos bolsistas eram realizadas de forma
manual, via planilhas de Excel até o momento de realização dos trabalhos. Sendo informado que estava em fase de
implantação o módulo de bolsas do sistema SIPAC para o pagamento dos bolsistas.

Após os exames, observou-se que os procedimentos e controles adotados pela unidade relativos auxílios
para apresentação dos trabalhos estão adequados. Já o processo de credenciamento apresentou algumas falhas de
natureza formal, devendo ser aprimorado.Sendo sugerido à PROAE avaliar, em oportunidades futuras, a viabilidade
de solicitar um sistema próprio, fins de automatizar as rotinas do setor de assistência, que conta, atualmente, com
quadro de pessoal extremamente reduzido frente às crescentes demandas dos discentes da UFSJ.

Concluiu-se também que os procedimentos e controles adotados pelo SEASE relativos à concessão do
PASE apresentam fragilidades haja vista todas as rotinas serem realizadas de forma manual, sem a existência de um
sistema informatizado para registro das informações. Contudo, deve-se ressaltar que há grande organização por
parte do setor e dedicação dos servidores nesse processo. Avalia-se que a implantação do módulo Bolsas SIPAC
pode suprir essa demanda, permitindo que os controles financeiros sejam processados de forma informatizada. Por
fim, acredita-se ainda que a implantação do módulo acadêmico (SIGAA) poderá contribuir para a melhoria dos
controles e otimização das rotinas do SEASE, sendo necessária uma avaliação mais detalhada por parte pelos
responsáveis. Nesse sentido, a AUDIT formulou 8 (oito) recomendações no sentido de aprimorar os controles
existentes na unidade.

6.9 Relatório daAvaliação do Gerenciamento da Execução dos Contratos, Convênios, Acordos e Ajustes
ÁREAAUDITADA:Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento (PPLAN)

Em relação aos processos alusivos à execução dos Contratos sob responsabilidade do Setor de Contratos e
Convênios (SECOC), observou-se que a AUDIT, em outras ações do PAINT, já havia procedido a análise de cerca
de 20,00 % dos processos, cumprindo, desta forma, o escopo previamente definido. Tais processos representam um
percentual de 54,25% do montante, demonstrando que os processos de maiores vulto já haviam sido apreciados.
Desta forma, a AUDIT se ateve à análise dos processos sob responsabilidade do Setor de Convênios e Apoio a
Projetos (SECAP).
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Dos Convênios celebrados, a Auditoria escolheu 04 (quatro) processos para analisar, o que corresponde a
um percentual de 33,33% dos processo, cumprindo, desta forma, o escopo previamente definido. O critério
utilizado foi o de maior materialidade, exceto o Convênio 097/2017, que, embora possua um valor significativo,
está condicionado à capacitação de recursos e, por ser um Projeto Cultural, possui regras próprias advindas das Leis
de Incentivo à Cultura, seja Federal ou Estadual.

Após a aplicação do check list e da análise da formalização dos processos, constatou-se que, com a
instituição do SECAP, houve uma melhora significativa no gerenciamento dos processos. A instituição do passo-a-
passo do trâmite processual para celebração de convênios e afins tende a garantir uma maior padronização e
celeridade na tramitação processual. Todavia, alguns procedimentos necessitam ser aprimoráveis, visto que foram
identificadas algumas falhas formais, quais sejam:

- fragilidade na fiscalização e acompanhamento da execução dos Convênios, visto que, quando prorrogados, os
processos não foram instruídos com quaisquer relatórios de fiscalização e acompanhamento da execução do
Convênio;

- foram observadas as fragilidades em alguns instrumentos jurídicos do SECAP, uma vez que não constam nos
mesmos os recursos envolvidos, contrariando o inciso II, do Art. 9º do Decreto 7423/2010, além do fato do prazo
para execução do projeto ser idêntico ao prazo de vigência do Convênio, impossibilitando ao órgão executor de
efetuar o pagamento de despesas cuja competência poderá recair no mês subsequente, a exemplo de retenções,
bolsas, tributos a recolher, dentre outros;

- homologação do projeto apresentado deveria ter sido realizada pela Pró-reitoria alusiva à natureza acadêmica do
projeto de acordo com o que reza o Parágrafo Único do Art. 11 da Resolução CONDI nº 007/2016;

- inobservância ao princípio da segregação de função;

- autuação indevida de processos;

- inobservância à Resolução nº 007/2016, no que tange ao ressarcimento à UFSJ pelo uso de seu patrimônio;

- não publicação do Convênio nº 011/2018 página da Fundação;

- observou-se que os instrumentos jurídicos analisados não foram disponibilizados no SICONV.

Concluiu-se, após a avaliação dos controles internos relativos a regularidade do gerenciamento da execução
dos contratos, convênios, acordos e ajustes, que os procedimentos adotados pela Pró-reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento (PPLAN) estão adequados, porém, aprimoráveis, visto que foram identificadas algumas falhas
formais.

Desta forma, a AUDIT formulou 08 (oito) recomendações para sanar as falhas e impropriedades detectadas
na avaliação dos controles do gerenciamento da execução dos contratos, convênios, acordos e ajustes da UFSJ.

6.10 Relatório daAvaliação dos Processos de Cessões e Requisições de Servidores no Âmbito da UFSJ,
ÁREAAUDITADA: Divisão de Administração de Pessoal- DIPES/PROGP

A AUDIT analisou 03 processos de Cessão/Requisição, sendo requisição de servidor da UFSJ para
Cartório Eleitoral, cessão de servidor para o Ministério da Educação para desempenho de Função Comissionada do
Poder Executivo Federal (FCPE), e um processo de empregado público da Casa da Moeda do Brasil (CMB) em
exercício na UFSJ.

Quanto a formalização dos processos verificou-se que as disposições da Lei 8.112/90, do Decreto n°
9.144/2017 e da Portaria MPDG n° 342/2017 estão sendo observadas para a instrução dos autos.

A Divisão de Administração de Pessoal - DIPES mantêm pastas próprias para arquivo da documentação
relativa aos reembolsos realizados à Casa da Moeda do Brasil. Observou-se que a UFSJ tem realizado o reembolso
de todos os valores devidos à CMB, até o momento de realização dos trabalhos, não havendo pendências, sendo
realizada conferência minuciosa das verbas apresentadas pela CMB, antes de solicitar a execução financeira dos
valores, estando aderente às normas aplicáveis ao tema. Quanto ao controle de frequência, a DIPES mantém pastas
de controle para arquivo da documentação relativa a comprovação de frequência dos servidores, tem realizado
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alerta sobre o controle de frequência do empregado da CMB em exercício na UFSJ, informando que a chefia do
setor de lotação do empregado, não tem enviado para a PROGP nenhum relatório, ponto ou declaração de
frequência do cedido.

Nesse sentido, a AUDIT solicitou ao setor de lotação apresentação dos relatórios de frequência, sendo
encaminhados os arquivos digitalizados dos relatórios de ponto mensal e informado que os originais encontram-se
arquivados no setor. Após conferência dos arquivos e confirmado que os mesmos foram encaminhados à
DIPES/PROGP, a AUDIT entende que a fragilidade identificada foi sanada. Ademais, a PROGP poderá dessa
forma regularizar os assentamentos funcionais do empregado, assim como justificar a realização de reembolsos ao
órgão de origem - CMB.

Concluiu-se, após a avaliação dos controles internos relativos a legalidade dos processos de cessão e
requisição da UFSJ, que os procedimentos adotados pela DIPES/PROGP estão adequados e que os processos estão
bem formalizados, contendo toda a documentação necessária e com os atos administrativos realizados de acordo
com a legislação pertinente. Dessa forma, não houve o registro de recomendações. Cabe destacar o grande zelo por
parte da DIPES na verificação dos valores reembolsáveis repassados mensalmente para a Casa da Moeda, assim
como na realização das diligências junto aos órgãos que possuem em seus quadros servidores da UFSJ.

6.11 Relatório daAvaliação da Fiscalização dos Serviços Terceirizados
ÁREA AUDITADA: Divisão de Prefeitura de Campus - DIPRE, Coordenadoria-Administrativa do Campus Sete
Lagoas- CACSL, Divisão de Prefeitura do Campus Alto Paraopeba - DIPAP e Diretoria do Campus Centro-Oeste
Dona Lindu - Diretoria CCO

Em consulta à relação dos contratos de serviços continuados, no período de 2014 a 2018, verificou-se que
UFSJ possuía 19 contratos vigentes, com diversos tipos de serviços. Sendo, assim foram analisados 4 (quatro)
processos com os seguintes objetos:

 Manutenção predial, portaria, jardinagem e trabalhador agropecuário para os campi da Sede (Divisão de
Prefeitura de Campus - Contrato n° 118/2016);

 Portaria e jardinagem para o Campus Sete Lagoas (CSL - Contrato 75/2016);

 Limpeza, asseio e conservação diária para o Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO - Contrato 23/2017);

 Jardinagem e manutenção predial para o Campus Alto Paraopeba (CAP - Contrato 7/2017).

Após a análise dos processos de licitação e de fiscalização de cada um dos objetos acima citados, a AUDIT
identificou algumas fragilidades e necessidades de aprimoramento das rotinas de fiscalização, tais como:

- Publicações de extratos de contratos e termos aditivos fora do prazo estabelecido na legislação vigente;

- Instrumentos jurídicos relativos a um Apostilamento e Termos Aditivos, com valores anuais equivocados, assim
como divergência nas informações inerentes ao período de vigência constante de um desses Termos Aditivos;

- Não envio de processo para análise jurídica para verificar a legalidade da incidência da redução do índice FAT x
RAT , conforme sugestão constante no “Relatório de Orientação Administrativa do SECOC”;

- Ausência nos autos de planilhas de cálculos utilizadas para obtenção dos índices alusivos às majorações e
supressões;

- Não há um Manual ou roteiro que se propõe a auxiliar todos aqueles que ativamente participam da gestão e
fiscalização de contratos;

- Necessidade de capacitação específica destinada às equipes de fiscalização;

- Ausência de informações em Relatórios de Conformidade relativas às glosas e seus reflexos nas respectivas Notas
Fiscais;

- Ausência de portarias demonstrando alterações da equipe de fiscalização;

- Necessidade de instruir o processo de fiscalização técnica de um dos contratos, com documentos agregando os
resultados dessa fiscalização tais como, diversos documentos encontrados no processo administrativo relativo a
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entrega de uniformes, controle de equipamentos, dentre outros. Além de aprimorar os relatórios de conformidade
técnica com a inclusão de dados sobre pesquisa de satisfação, mesmo que realizada por amostragem e em
periodicidade definida pela equipe de fiscalização.

- Necessidade de demonstrar o acompanhamento do recolhimento do INSS relativa a uma das fiscalizações, a
exemplo do que já ocorre com a solicitação dos extratos do FGTS;

- Identificação de pagamentos indevidos do auxílio-transporte em um dos contratos para empregados que
expressamente optaram por não receber o benefício previsto na Lei 7.418/85, regulamentado pelo Decreto
95.247/87;

- Em um dos processos de fiscalização, observou-se uma quantidade significativa de falhas inerentes à instrução
processual, dentre as quais se destacam: não inserção nos autos da documentação comprobatória relativas às
ausências dos funcionários, como atestados médicos, licenças, comparecimento em centros de saúde, atestado de
óbitos, etc; não comprovação dos e-mails trocados com a empresa deste o início do contrato; ausências das notas
fiscais ou relação correspondentes da entrega mensal dos materiais de limpeza; dentre outros.

- Constatou-se que houve pagamentos indevidos a empresa, dentre os quais se destacam: pagamento ao
encarregado no mês de maio/2017, sem contudo ter havido a prestação de serviços correspondente; descontos dos
dias de faltas dos colaboradores da empresa e de vale-alimentação, sem ter o respectivo desconto na Nota Fiscal ;
Ausência de comprovação da entrega dos equipamentos e utensílios que deveriam ter sido fornecidos no início do
contrato.

- Observou-se que as informações constantes nos Relatórios de Conformidade de uma das fiscalizações, tanto
Administrativo quanto Técnico, revelaram-se insuficientes e frágeis, visto que não retrataram a realidade ou
veracidade dos fatos ocorridos.

Após a análise dos quatro processos de pagamento, destinados a execução financeira dos referidos
contratos, não foram identificadas falhas na formalização desses processos.

Concluiu-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. Após verificação dos processos de fiscalização, relativos aos contratos 118/2016,
75/2016 e 7/2017, observou-se que os fiscais (administrativo e técnico) estão cumprindo suas atribuições no sentido
de acompanhar a execução dos serviços fornecidos pelas empresas contratadas, assim como suas ações e relatórios
têm subsidiado o trabalho do gestor do contrato. 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.

Nesse sentido, a fiscalização tem se demonstrado atuante e tem cumprido o seu papel, garantindo que a
prestação dos serviços pela contratada esteja dentro dos padrões contratados, no atendimento das necessidades da
UFSJ. Contudo, há alguns procedimentos que necessitam ser revisados, conforme as recomendações propostas
nesse relatório para as fiscalizações dos contratos 118/2016, 75/2016 e 7/2017.

Cabe ressaltar que verificamos que há muitas fragilidades nos controles por parte da equipe de
fiscalização do contrato n° 23/2017, necessitando urgentemente serem aprimorados através da criação de rotinas
mais eficientes e eficazes, a fim de evitar impropriedades como as aqui explicitadas no presente relatório.

Destaca-se a realização de pesquisa de satisfação junto ao público usuário, implementada pela equipe de
fiscalização do CAP (Contrato n° 7/2017), para fins de aferição da qualidade da prestação de serviços apresentada
pela contratada, podendo ser recomendada como boa prática de fiscalização existente na UFSJ. Foram emitidas no
total 22 recomendações para o aprimoramento da fiscalização dos contratos.

6.12 Relatório daAvaliação dos Processos Licitatórios
ÁREAAUDITADA: Setor de Compras e Licitações (SECOL)/DIMAP/PROAD

A Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ apresentou, no período de novembro/2017 até
outubro de 2018, um total de 207 processos licitatórios. Deste total, foram formalizados 95 processos na
modalidade Dispensa de Licitação; 35 processos de Inexigibilidade; 62 Pregões Eletrônicos, 04 Regime
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Diferenciado de Contratação – RDC, 06 Concorrências e 05 Concursos. Não houve contratações inerentes às
modalidade de Convite, Tomada de Preços e Leilão.

Foram analisados 18 processos de Dispensa de Licitação, 12 processos de Inexigibilidade, 20 Pregões,
02 RDC’s, 02 Concorrências e 01 Concurso. Dessa forma, os trabalhos da AUDIT atenderam as metas
estabelecidas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT/2018). Vale salientar que foram
analisados alguns procedimentos licitatórios relativos a outros exercícios. Contudo, a realização da sessão pública
e/ou a execução dos serviços, assim como a entrega dos materiais inerentes aos certames tiveram reflexo no
presente exercício ou ainda, eram processos licitatórios relacionados a outras ações previstas no PAINT/2018.

Após a análise nos processos auditados, observou-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, percebeu-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 na UFSJ as demandas são pontuais, para atender a determinado Campus, sem levar em
consideração se a mesma demanda será solicitada para atender aos demais Campi da Instituição.

- muito embora tenha se percebido que, no decorrer dos anos, houve uma crescente preocupação do SEPAT e
SEALM com a cobrança da entrega das aquisições da UFSJ, advindas da instituição de rotinas de acompanhamento,
observou-se também que há casos em que tais cobranças não estão sendo feitas de forma tempestiva, ou seja, logo
após o término do prazo para entrega das aquisições.

- fragilidade na instrução processual alusiva à modalidade de licitação intitulada “Concurso”.

Concluiu-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.

6.13 Relatório da Avaliação dos Processos de Concessão de Aposentadoria e de Instituição de Pensão Civil
dos servidores da UFSJ
ÁREAAUDITADA: Setor de Aposentadorias e Pensões (SEAPE)/DIPES/PROGP,

A AUDIT avaliou 32 processos de pessoal, sendo 25 relativos a concessão de aposentadoria, 05 de
instituição de pensão civil e 02 processos de alteração no ato de concessão de aposentadoria. 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 até 20 de março de 2018 e, a partir
de 21 de março de 2018, com o advento da edição da Instrução Normativa - TCU nº 78, de 21 de março de 2018,
no novo sistema “E-Pessoal”, ambos 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.

6.14 Relatório daAvaliação dos Empenhos Inscritos em Restos a Pagar
ÁREAAUDITADA: Setor de Contabilidade (SECON)/DIFIN/PROAD

Os trabalhos da Unidade de Auditoria Interna (AUDIT) foram realizados através da conferência da
planilha de controle fornecida pelo Setor de Contabilidade (SECON), contendo os saldos de restos a pagar dos
exercícios de 2013 a 2017. Contudo, decidiu-se envidar esforços no sentido de regularizar os Restos a Pagar
inerentes aos anos de 2013 a 2016 em virtude do disposto no § 2o do Art. 68 do Decreto nº 93.872, de 23 de
dezembro de 1986, que preconiza: "Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e não liquidados
posteriormente terão validade até 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição”, combinado com o
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Art. 3º do Decreto 9.428, de 28 de junho de 2018, que dispõe: “Os saldos de restos a pagar, inscritos ou reinscritos
até o exercício de 2016 na condição de não processados e que não forem liquidados até 31 de dezembro de 2019,
serão cancelados pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda nesta data”.

No período de 2013 a 2016 a Universidade Federal de São João Del-Rei – UFSJ possui um saldo de
Restos a Pagar não processados no montante de R$ 1.105.553,25 , sendo que os maiores montantes são referentes
aos elementos de despesas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (59,3%) e Passagens e Despesas de
Locomoção (29,4%).

Em relação aos elementos de despesas inerentes a Material de Consumo e Material Permanente, tanto o
SEALM quanto o SEPAT instituíram rotinas de acompanhamento da entrega de mercadorias, com o
acompanhamento dos processos após a emissão das notas de empenho. Dessa forma, os Setores vem realizando
cobranças junto aos fornecedores referentes aos prazos de entrega, cumprimento das garantias e punições no
SICAF. Soma-se ainda o fato do Setor de Contabilidade (SECON/DIFIN) enviar, praticamente todos os meses,
memorandos alertando sobre os empenhos inscritos em restos a pagar. Tais procedimentos contribuíram na
melhoria da gestão dos saldos de restos a pagar relativos às rubricas de Material de Consumo e Equipamentos e
Material Permanente, haja vista que os recursos relativos a esses elementos correspondem a apenas 0,8% do
montante dos restos a pagar do período auditado. Ademais, com a auditoria realizada, e após análise pelos Setores
citados, decidiu-se pelo cancelamento destes saldos.

Em relação aos empenhos referente a Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica e de Pessoa Física, que
representaram 59,3% dos saldos, observou-se que existem algumas iniciativas, tais como: realização de planilha de
controle por uma servidora do Setor de Contabilidade (SECON), contendo os dados atualizados por elemento de
despesa, assim como o encaminhamentos de processos do SECON para o setor demandante se manifestar sobre a
pertinência da manutenção dos empenhos. Contudo, o SECON não vem recebendo, de forma satisfatória, o retorno
às suas solicitações. Tão pouco há uma rotina específica ou um setor responsável para acompanhar e realizar
controle periódico dos restos a pagar referente a Prestação de Serviços. Face ao exposto, a AUDIT propôs 02 (duas)
recomendações com a finalidade de melhorar os controles de saldos de empenhos de exercícios anteriores.

Quanto aos empenhos referentes à Obras e Instalações, tratam-se de empenhos referentes a obras em
execução, cujo o acompanhamento é realizado pela Divisão de Projetos e Obras.

Já os empenhos alusivos a Auxílio Financeiros a Estudantes e alguns relativos à Passagens e Despesas com
Locomoção, estes deverão ser mantidos até posição da PPLAN, até 20 de fevereiro de 2019, que consultará as
unidades demandantes sobre a manutenção ou não dos mesmos.

Concluiu-se, após a avaliação dos controles internos relativos aos saldos de empenhos inscritos em restos a
pagar não processados, que os procedimentos adotados para acompanhar os saldos de empenhos estão adequados,
porém aprimoráveis. A nova rotina de acompanhamento dos empenhos por parte do SEALM e SEPAT tem
contribuído para o melhor controle dos restos a pagar haja vista a diminuição dos saldos desta natureza se
comparados com a Auditoria realizada em 2016. Contudo, ressalta-se a necessidade de instituir uma rotina para
realizar o acompanhamento e controle destes saldos, inclusive para os registros de exercícios anteriores, em relação
às rubricas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Auxílios Financeiros a Estudantes e Passagens e
Despesas com Locomoção. Por fim, os saldos de empenhos relativos a rubrica “Obras e Instalações” se referem a
obras em execução, visto que o contrato ainda está vigente, devendo ser acompanhados pela DPROB.

6.15 Relatório da Avaliação da Gestão dos Cartões de Pagamento do Governo Federal (CPGF) - Suprimento
de Fundos
ÁREAAUDITADA: Setor de Contabilidade (SECON)/DIFIN/PROAD

A AUDIT analisou 16 processos na modalidade de Suprimento de Fundos, relativos aos gastos com o
Cartão do Governo Federal no exercício de 2018. Após a análise dos referidos processos, a AUDIT verificou que os
mesmos estão instruídos de acordo e que as recomendações do Relatório n°7/2016 foram implementadas pela
DIFIN/PROAD. Contudo, AUDIT apresentou uma informação e três recomendações, com o intuito de aprimorar
as rotinas relacionadas ao objeto auditado. As fragilidades observadas estão relacionadas aos seguintes itens:

- Despesas passíveis de planejamento nos processos de suprimento de fundos;
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- Ausência de justificativa para realização saque, via Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF), na
Prestação de Contas do agente suprido em um dos processos.

Concluiu-se, após a avaliação dos controles internos relativos à concessão de Suprimento de Fundos por meio
do Cartão de Pagamentos do Governo Federal (CPGF), que os procedimentos adotados nos processos de
Suprimento de Fundos foram aprimorados em atendimento das recomendações da AUDIT, por ocasião do Relatório
nº 07/2016. Haja vista a implementação de planilha de controle encaminhada pelo SETES/DIFIN aos agentes
supridos, para fins de se evitar fracionamento de despesas; a observância do correto preenchimento do período de
aplicação dos recursos nas Propostas de Concessão pela secretaria da PROAD; a designação de servidores
responsáveis pela emissão do Parecer Técnico do SIPAC, de modo a subsidiar a aprovação da prestação de contas
pelo ordenador de despesas.

Entretanto, apesar da apresentação de declaração pelo agente suprido, informando sobre a inexistência de
itens no estoque ou registrados em atas de registro de preços, entende-se que a Pró-Reitoria de Administração
(PROAD), órgão executor da UFSJ, responsável pelo gerenciamento de bens e serviços, deve estar atenta para o
atendimento das necessidades das unidades detentoras do Cartão do Governo Federal, providenciando sempre que
possível a realização de novas Atas de Registros de Preços ou Pregões Eletrônicos, realizando o gerenciamento dos
estoques de bens, de forma a atender, tempestivamente, essas unidades no cumprimento das finalidades
institucionais.

6.16 Relatório daAvaliação da Concessão dos Adicionais de Insalubridade e Periculosidade
ÁREAAUDITADA: Setor de Apoio ao Servidor (SEAPS)/DIDEP/PROGP

De acordo com as informações fornecidas pelo Núcleo de Segurança do Trabalho/SEAPS-DIDEP/PROGP,
174 servidores da UFSJ recebem adicionais de insalubridade e periculosidade. Sendo assim, a AUDIT selecionou
para análise uma amostra de 55 processos, representando 31,61% das concessões vigentes.

Quanto a formalização das peças, para a concessão dos adicionais, verificou-se que as disposições da Lei
8.112/90 e Orientação Normativa nº 4, de 14/02/2017- da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho
no Serviço Público -SEGRT/MPDG estão sendo observadas pela unidade responsável, sendo compostas pelos
seguintes documentos: 1) Laudo Interno; 2) Laudo SIASS; 3) Portaria de Localização; 4) Plano de Trabalho no
caso de servidores docentes. Após a verificação atenta da documentação apresentada pela unidade, verificou-se que
os laudos têm sido preenchidos de acordo pelo servidor responsável e embasados segundo os parâmetros exigidos
pela legislação pertinente. Contudo, verificou-se que 13 servidores docentes não apresentaram planos de trabalho,
comprovando as atividades desenvolvidas.

Concluiu-se, após a avaliação dos controles internos relativos à avaliação da concessão de insalubridade e
periculosidade aos servidores da UFSJ, que os procedimentos adotados pelo Núcleo de Segurança do Trabalho-
SEAPS/DIDEP/PROGP estão adequados, porém aprimoráveis. Foram identificadas somente algumas falhas de
natureza formal, tais como, a falta de instrução processual para a nova documentação relativa a revisão dos laudos
de concessão dos adicionais e a ausência de planos de aula de alguns docentes selecionados na amostra auditada.
Nesse sentido, a AUDIT formulou 4 (quatro) recomendações com a finalidade de sanar as fragilidades identificadas
e aprimorar os processos de concessão dos adicionais.

Cabe salientar que o escopo de trabalho adotado pela AUDIT nessa ação restringiu-se, na verificação da
documentação apresentada e das rotinas e controles adotados pela unidade, não sendo consideradas as questões e os
aspectos técnicos utilizados para o mérito de concessão dos adicionais, cuja competência é da equipe de Segurança
do Trabalho e da Comissão de Riscos Ambientais da UFSJ. Deve-se ressalvar também que é fundamental a
realização de inspeções in loco pela equipe de Segurança do Trabalho, sempre que possível, verificando os
ambientes de trabalho e as condições dos servidores, resguardando a UFSJ quanto ao cumprimento das disposições
da Orientação Normativa nº4/2017.
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6.17 Relatório daAvaliação do Cumprimento das Metas Orçamentárias
ÁREAAUDITADA: Setor de Planejamento Orçamentário (SEPLO)/DPLAG/PPLAN

AAUDIT avaliou as metas físicas e financeiras (previsão e execução), relativas ao exercício de 2017 e o
1° semestre de 2018, de acordo com as informações disponibilizadas pela Pró-Reitoria de Planejamento(PPLAN),
sendo solicitada também a apresentação da documentação de monitoramento da execução dessas metas, junto as
unidades executoras, contendo os motivos das variações e possíveis entraves ao seu cumprimento.

Após os exames, observou-se que UFSJ apresentou bom desempenho em relação a execução das metas
físicas e financeiras, no exercício de 2017, a despeito de algumas restrições orçamentárias impostas. Cabe salientar
que, somente, após o encerramento do exercício de 2018 e do devido monitoramento da execução das metas e dos
fatores positivos e negativos que contribuíram para referida execução, seria possível a realização de uma análise
mais robusta dos dados pela AUDIT. Sendo assim, registra-se que o escopo do trabalho teve enfoque nas rotinas e
controles utilizados pela PPLAN no processo analisado, não adentrando-se em questões orçamentárias específicas.

Sobre os controles referentes ao acompanhamento das execução das metas físicas e financeiras,
concluímos que foram estabelecidas rotinas para o acompanhamento das metas, em atendimento de recomendação
da AUDIT no exercício de 2016. A exemplo das planilhas de controle do SEPLO/PPLAN, na qual são registradas
as informações fornecidas pelas Pró-Reitorias/unidades responsáveis pelas ações, de forma a fornecer subsídios
para a tomada de decisão dos gestores quanto ao cumprimento das metas.Cabe ressalvar que a PPLAN, instância
responsável pelo acompanhamento do orçamento da UFSJ, deve sempre que possível solicitar informações
complementares caso necessário, assim como buscar junto a outras unidades/Pró-Reitorias informações que possam
estar relacionadas com o cumprimento das metas de uma dada unidade, de modo a aprimorar o desempenho
orçamentário da Universidade.

7. QUADRO DEMONSTRATIVO DOS BENEFÍCIOS FINANCEIROS E NÃO FINANCEIROS
DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA AO LONGO DO
EXERCÍCIO

A Unidade de Auditoria Interna (AUDIT) tem cumprido o seu papel ao realizar o acompanhamento e
avaliação dos controles existentes nas áreas e unidades da UFSJ, como a emissão de relatórios e pareceres,
contendo recomendações para aprimoramento dos mecanismos de controle e dos procedimentos a serem adotados,
realizando o encaminhamento aos respectivos setores e Pró-Reitorias responsáveis.

Além disso, a unidade presta assessoramento à Reitoria e tem comunicado o resultado dos trabalhos e, as
principais recomendações formuladas pela unidade, ao Conselho Diretor da UFSJ. 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, nos exercícios de 2017 e 2018, as ações da AUDIT identificaram um montante em torno
de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais) referente ao ressarcimento de valores à UFSJ, por meio das análises
realizadas nos trabalhos planejados nos PAINTs.

Contudo, em virtude da última orientação da Coordenação Geral de Planejamento e Monitoramento da
CGU, em atenção à demanda do FONAI-MEC, solicitando dilação do prazo de apresentação/contabilização dos
benefícios financeiros, inicialmente, estabelecido para mês de janeiro de 2019, a Unidade de Auditoria Interna
informa que não apresentará informações consolidadas sobre a contabilização dos benefícios financeiros neste
RAINT. Nesse sentido, após as devidas capacitações e orientações sobre as disposições da IN SFC/CGU nº
04/2018, a AUDIT poderá demonstrar com mais detalhes os benefícios financeiros e não financeiros decorrentes de
sua atuação no âmbito da UFSJ.
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8. ANÁLISE CONSOLIDADA DOS RESULTADOS DO PROGRAMA DE GESTÃO E MELHORIA DA
QUALIDADE - PGMQ

No que se refere aos resultados do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ), cabe mencionar

que a Unidade de Auditoria Interna pretende iniciar a elaboração de manual de auditoria, código de ética da

auditoria interna, buscando atender as disposições das Instruções Normativas SFC/CGU n° 3/2017 e 9/2018,

conforme consta do no item 3.1.5 do PAINT/2019. Contudo, por se tratar de temática nova para a realidade das

auditorias internas das IFES deve-se buscar capacitações específicas, inclusive, junto aos órgãos de controle para

suprir a essa demanda.

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, 14 de fevereiro de 2019.

_____________________________ ___________________________
Simone Rocha Gonçalves Mirella de Barros Diláscio
Assistente emAdministração Auxiliar Administrativo

De acordo:

______________________________
Paulo Fernando Cabral de Ávila
Chefe da Auditoria Interna


