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        Chefe da CGU-Regional/MG,
        Em  atendimento à  determinação  contida na  Ordem  de  Serviço
 n.° 224891,  e consoante o estabelecido na  Seção III, Capítulo VII da
 Instrução   Normativa    SFC   n.° 01,  de  06/04/2001,  apresentam-se
 os  resultados   dos   exames   realizados  sobre  o processo anual de
 contas  apresentado  pela  Fundação Universidade Federal de São João
 Del Rei - UFSJ.

 I - INTRODUÇÃO

 2.  Os  trabalhos  de campo conclusivos foram realizados no período de
 25/03/2009  a  31/03/2009, por meio de testes, análises e consolidação
 de informações coletadas ao longo do exercício sob exame e a partir da
 apresentação  do processo de contas pela Unidade Auditada, em  estrita
 observância  às  normas  de  auditoria  aplicáveis  ao Serviço Publico
 Federal. Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames.

 II - RESULTADO DOS TRABALHOS

 3.  Verificou-se  no  Processo  de  Contas da Unidade a existência das
 peças  e  respectivos conteúdos exigidos pela IN-TCU-47/2004 54/2007 e
 pelas DN-TCU-85/2007 e 88/2007, Anexo XI.
 4.  Em  acordo com o que estabelece o Anexo VI da DN TCU-94/2008, e em
 face dos exames realizados, efetuaram-se as seguintes análises:

 4.1 QUALIDADE E CONFIABILIDADE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO
 UTILIZADOS E CONTROLES INTERNOS IMPLEMENTADOS PELA GESTÃO

 Para  mensurar  o  desempenho de sua gestão, a Universidade Federal de
 São  João   del Rei utiliza somente os indicadores previstos nos itens
 8.1  e  8.1.2  Decisão  TCU  nº  408/2002 - Plenário. Por se tratar de
 conteúdo  específico  exigido  no  tópico  "B"  do Anexo VI da Decisão
 Normativa  TCU  nº  94/2008,  a  análise desses resultados encontra-se
 igualmente registrada em item próprio deste Relatório.



 Considerando  os  registros  constantes  da  2a Parte deste Relatório,
 depreende-se  que  os controles internos administrativos implementados
 pela   Universidade   Federal   de   São   João  del  Rei  permitem  o
 acompanhamento   dos   fatos  contábeis,  financeiros  e  operacionais
 realizados  pela Entidade Jurisdicionada, bem como aqueles relativos à
 gestão  de  recursos  humanos.  Contudo,  os  resultados dos exames de
 auditoria  realizados  revelaram  a  necessidade  de aprimoramento dos
 controles   internos   relativos   à  regularidade  das  licitações  e
 contratos,  às  informações  relativas  à  alimentação  de sistemas de
 pessoal e ao controle do cumprimento de obrigações contratuais.
 Cumpre  destacar  que  a  Entidade  informou, em resposta ao Relatório
 Preliminar  de  Audidoria,  que  está  sendo  formada  uma Comissão de
 Acompanhamento  na  elaboração  de editais e contratos, com membros da
 Pró-Reitoria  de  Administração,  Planejamento  e unidade de Auditoria
 Interna, visando o aperfeiçoamento dos métodos de controle interno.

 4.2 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

 No  exercício  de 2008, a Universidade Federal de São João del Rei não
 recebeu  ou concedeu, por meio de transferências voluntárias, recursos
 de/a outros órgãos ou entidades, conforme informações obtidas no SIAFI
 e no Relatório de Gestão da Entidade.

 4.3 REGULARIDADE DAS LICITAÇÕES E CONTRATO

 Em  relação  ao  planejamento,  contratação, execução e supervisão das
 atividades  prestadas  mediante  fornecimento  de  bens  e serviços, a
 análise  dos  processos licitatórios e dos procedimentos de dispensa e
 inexigibilidade  de  licitação,  que  compuseram  a  amostra auditada,
 revelou a ocorrência de falhas que se encontram detalhadas na 2a Parte
 deste Relatório, cujas descrições sumárias listam-se a seguir:
 -  Realização  de  licitação para a contratação de serviços de limpeza
 cujos    critérios   foram   fixados  levando-se  em  conta  apenas  o
 quantitativo da mão-de-obra.
 -   Insuficiência   da   implementação   de   medidas   para  eliminar
 terceirização de cargos da estrutura organizacional da Entidade.
 -   Falha  no  acompanhamento  do  contrato  de  limpeza,  portaria  e
 transporte   quanto  à comprovação do recolhimento previdenciário pela
 empresa contratada.
 -  Falha  no  gerenciamento  de  contrato  de  prestação de serviço de
 Vigilância,  quanto à insuficiência na adoção de medidas de saneamento
 dos   riscos  advindos   do  inadimplemento  da  contratada  com  suas
 obrigações trabalhistas e previdenciárias.
 A  tabela a seguir contém os valores totais empenhados no exercício de
 2008 com respectivos montantes auditados por forma de aquisição:
 

Forma de 
aquisição

Valor no 
exercício
(em R$)

% do valor 
sobre o 
total

Montante 
auditado

% de 
recursos 
auditados

Dispensa 3.381.776,65 10,37 31.890,30 0,94
Inexigibilidade 1.468.722,63 4,50 40.886,40 2,78
Convite 187.268,28 0,57 0,00 0,00
Tomada de Preços 2.513.877,95 7,71 0,00 0,00
Concorrência 15.188.339,89 46,55 9.627.341,20 63,39
Pregão 9.885.107,75 30,30 1.104.852,00 11,18

Total 32.625.093,09 100% 10.804.969,90 -

 



 Em comparação com exercícios anteriores, a tabela a seguir demonstra a
 evolução  percentual, em termos de valores empenhados, de acordo com a
 forma de aquisição dos bens e serviços:
 
Forma de aquisição 2006 2007 2008

Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %
Dispensa 2.697.058,24 6,07 14.199.289,97 23,63 3.381.776,65 4,25
Inexigibilidade 472.745,85 1,06 559.817,47 0,93 1.468.722,63 1,85
Convite 243.842,63 0,55 482.702,31 0,80 187.268,28 0,24
Tomada de Preços 2.223.419,99 5,00 3.968.015,30 6,60 2.513.877,95 3,16
Concorrência 1.342.464,42 3,02 1.480.117,72 2,46 15.188.339,89 19,09
Pregão 2.432.929,91 5,48 3.353.260,90 5,58 9.985.107,75 12,42
Suprimento de fundos 35.801,32 0,08 31.026,32 0,05 37.159,61 0,05
Concurso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Não se aplica 34.986.104,80 78,74 36.028.434,50 59,94 46.907.195,82 58,95

TOTAL 44.434.367,16 100 60.102.664,49 100 79.569.448,58 100

 Na  análise da planilha anterior, pode-se verificar os seguintes fatos
 relevantes:
 -  a concorrência foi a modalidade mais utilizada no ano de 2008. Além
 disso,  houve  um  aumento  significativo  da  referida modalidade com
 relação  aos  demais  exercícios. Isto decorre do fato da Universidade
 estar  em processo de expansão, demandando a construção de novos campi
 fora da sede;
 -  quanto às dispensas realizadas em 2008, nota-se que houve uma queda
 em  relação  aos exercícios passados, tendo apresentado uma redução de
 75% se comparado ao ano de 2007;
 -  em função do disposto no artigo 1º do Decreto 5.504, de 05/08/2005,
 a  modalidade  pregão  teve  um  crescimento  em  relação  aos  demais
 exercícios  analisados, passando a representar um percentual de 12,42%
 do  total dos gastos feitos pela Entidade, ao passo que nos exercícios
 de 2006 e 2007 representava o percentual médio de 5% gasto total.

 4.4 REGULARIDADE NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

 Os  processos de pessoal que compuseram a amostra auditada revelaram a
 ocorrência de falha quanto à legalidade dos atos de admissão.
 A  falha,  cuja  descrição  sumária  lista-se  a  seguir,  encontra-se
 detalhada na 2a Parte deste Relatório:
 Falta  de  cadastramento dos dados relativos a admissões realizadas em
 2008 no SISAC.
 Ressalta-se  que  a gestão de recursos humanos na Universidade Federal
 de  São  João  del  Rei  é  de  responsabilidade  da  Pró-Reitoria  de
 Desenvolvimento e Gestão de Pessoas - PROGP.

 4.5 CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU

 Considerando  o  escopo  do trabalho de auditoria, detalhado no item 2
 anterior,  verificou-se  que  a  UFSJ cumpriu integralmente 09 das  10
 determinações  e/ou  recomendações  contidas  em  quatro  deliberações
 examinadas, as quais foram exaradas no exercício de 2008 pelo Tribunal
 de Contas da União, conforme detalhado na 2a Parte deste Relatório.

 4.6 ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA

 O  Relatório  Anual  de  Atividades  de  Auditoria  Interna  -  RAINT,
 elaborado  pela  Unidade  de Auditoria Interna da Entidade, apresentou
 compatibilidade  com  as ações planejadas constantes do Plano Anual de



 Atividades de Auditoria Interna - PAINT do exercício de 2008.

 4.7 CONCESSÃO DE DIÁRIAS

 No  exercício  de  2008,  a  Universidade  Federal de São João Del Rei
 realizou  despesas  com  a  concessão de diárias para deslocamentos em
 finais de semana ou feriados. O quadro a seguir relaciona, por tipo de
 concessão, os valores totais pagos pela Entidade no ano em exame:
 

Concessão de diárias no exercício de 2008

Tipo de concessão Valores totais pagos 
no ano (em R$)

% de 
recursos 
auditados

Diárias no país 287.652,46 5,60
Diárias no exterior 3.554,52 0,00

Diárias pagas a colaboradores eventuais 143.201,97 0,00

TOTAL 434.408,95 3,71

 Nota:  O  "% de recursos auditados" foi calculado com base nos valores
 totais despendidos com diárias no ano.
 A  análise  de  amostra  não-probabilística,  relativa a 56 Pedidos de
 Concessão  de  Diárias - PCD para deslocamento de servidores em finais
 de  semana  ou  feriados,  ocorridos  em 2008, revelou a ocorrência da
 falha  que  se  encontra  detalhada  na 2a Parte deste Relatório, cuja
 descrição sumária lista-se a seguir:
 Servidores  detentores  do  cargo  de vigilante exercendo atividade de
 motoristas caracterizando desvio de função.

 4.8 SUPRIMENTO DE FUNDOS - USO DE CARTÕES

 No  exercício  de  2008,  a  Universidade  Federal de São João del Rei
 realizou  despesas  mediante  suprimento  de  fundos  no montante de R
 $37.159,61, por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF,
 regulamentado  pelo  Decreto  nº  5.355/2005  e  pela Portaria MPOG nº
 41/2005.
 Os  exames de auditoria não revelaram falhas relevantes na execução de
 despesas mediante uso do referido Cartão de Pagamento.

 4.9 CONTEÚDO ESPECÍFICO

 A Universidade Federal de São João del Rei apresentou seus indicadores
 de  desempenho  no  Relatório  de Gestão referente às contas anuais do
 exercício de 2008, às folhas 61 a 68 do respectivo processo de contas,
 em  atendimento  ao  previsto  nos itens 8.1 e 8.1.2 da Decisão TCU nº
 408/2002 - Plenário.
 Em  relação  ao  cálculo  e  à  confiabilidade dos indicadores,  foram
 identificadas  algumas  inconsistências, conforme descrito na 2a Parte
 deste Relatório.
 Saliente-se,  contudo,  que  tais  inconsistências não são relevantes,
 permitindo   que   os   indicadores  de  desempenho  examinados  sejam
 suficientes à tomada de decisões gerenciais.



 5. Entre as constatações identificadas pela equipe, não  foi  possível
 efetuar estimativa de ocorrência de dano ao erário.

 III - CONCLUSÃO

      Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação
 aplicável, submete-se o presente relatório à consideração superior, de
 modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de  Auditoria.

                   Belo Horizonte, 19 de Junho de 2009

 NOME                               CARGO     ASSINATURA

 SERGIO AUGUSTO DE LIMA MAYER        AFC      ________________________

 DENISE MATTOS BARBOSA MENDES        AFC      ________________________


