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PARECER DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

 

PARECER Nº 06/2022 

A Unidade de Auditoria Interna da Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ, 

em atendimento ao disposto contido no art. 15 da Instrução Normativa CGU/SFC nº 05, de 27 
de agosto de 2021 e, cumprindo a atribuição estabelecida no § 6º, do artigo 15, do Decreto nº 

3.591, de 6 de setembro de 2000, com a redação alterada pelo Decreto nº 4.304, de 16 de 

julho de 2002, emite este parecer sobre o Relatório de Gestão referente ao exercício de 2021. 

A Prestação de contas anual da UFSJ, realizada, por meio da apresentação do Relatório 

de Gestão, no formato de Relato Integrado, apresenta os seguintes itens: Mensagem do Reitor; 
Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo; Governança, Estratégia e Desempenho; 

Riscos, Oportunidades e Perspectivas; Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis.  

Em função do que determina o art. 16 da IN nº 05/2021, este parecer foi fundamentado 

com base nos itens elencados abaixo, de modo a expressar opinião geral sobre a adequação 
dos processos de governança, gestão de riscos e controles internos instituídos pela entidade 

quanto: 

I - à aderência da prestação de contas aos normativos que regem a matéria; 

II - à conformidade legal dos atos administrativos; 

III - ao processo de elaboração das informações contábeis e financeiras; 

IV - ao atingimento dos objetivos operacionais. 
  

De acordo com art. 1º da Resolução CONSU nº 19, de 19/10/2020, a Auditoria 
Interna (AUDIT)  é um órgão de apoio e assessoramento, responsável pela execução de 

atividades de avaliação e de consultoria de modo a contribuir para a melhoria da eficácia dos 

processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos no âmbito da 

UFSJ. 

No exercício de 2021 foram realizados os trabalhos elencados abaixo, de acordo com as 
metas previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT), aprovado pela 

Resolução CONDI nº 12, de 02 de dezembro de 2020. Dessa forma, realizou-se avaliações 

dos controles internos de cada área auditada, com a identificação das fragilidades e dos 
aperfeiçoamentos necessários para o aprimoramento desses controles. 

As informações sobre a execução do PAINT/2021 e os seus resultados estão detalhados 

no Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT), disponível em https://ufsj.edu.br/portal2-

repositorio/File/audit/RAINT%202021.pdf  

Nesse sentido, com base nesses trabalhos, expressamos opinião sobre a adequação dos 

processos de governança, de gestão de riscos e de controles internos da Universidade Federal 
de São João del-Rei (UFSJ), tendo como escopo os Incisos II e IV do art. 16 da IN nº05/2021, 

a saber: 
 

https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/audit/RAINT%202021.pdf
https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/audit/RAINT%202021.pdf
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Relatório nº 01-2021- Avaliação da Gestão Documental 
Unidade: Divisão de Prefeitura de Campus-DIPRE/Pró-Reitoria de Administração-PROAD 

 
Após a avaliação dos controles internos relativos à Gestão Documental, gerenciados 

pelo Arquivo Permanente/Setor de Apoio Logístico/DIPRE/PROAD, concluiu-se que a 

unidade necessitava de aprimoramento de seus controles haja vista a ausência de 

normatização interna sobre o tema, de forma padronizar os procedimentos adotados para a 
gestão de documentos na UFSJ, abrangendo tanto os processos físicos quanto eletrônico. 

 

Foi verificado que a unidade auditada observa as normas estabelecidas pelo Arquivo 
Nacional e os Decretos, que regulamentam a matéria de gestão documental, aplicáveis ao 

contexto dos órgãos da administração pública federal, sendo utilizados os instrumentos de 

gestão arquivística aprovados pelo CONARQ, tais como as Tabelas de Temporalidade e 
Destinação de documentos de atividade-fim e meio. Contudo, existem limitações que foram 

evidenciadas, tais como: a necessidade de capacitação da equipe e dos usuários das unidades 

organizacionais, além de necessidade de definição de procedimentos internos de forma a 

facilitar o trabalho dos gestores da unidade e da Comissão de Avaliação de Documentos 
(CPAD).  

 

Na ocasião de realização dos trabalhos de auditoria, foi observado que a Comissão 
havia  apresentado proposta de regimento interno para aprovação pelo Conselho Superior e, 

tinha iniciado o mapeamento dos códigos cadastrados para os processos e documentos na 

UFSJ em utilização pelas unidades organizacionais. Estando previstas dentre as atividades a 
ser desenvolvidas pela CPAD, a elaboração de normas e procedimentos quanto à 

protocolização e tratamento dos documentos. 

 

Quanto ao sistema informatizado utilizado na UFSJ, foi constatado que o sistema 
SIPAC atende aos padrões necessários para realizar gestão dos documentos, uma vez que os 

parâmetros adotados pelo sistema estão de acordo com as normas arquivísticas. Além disso, 

possibilita a emissão de relatórios de destinação final de processos e possui ferramentas de 
buscas e recuperação de dados e referenciação dos documentos. 

 

Também, verificou-se que atual estrutura organizacional responsável pela gestão 

documental na UFSJ realiza somente a gestão dos documentos produzidos pela área-meio, 
havendo arquivos descentralizados referente aos processos acadêmicos e de pessoal, além de 

outros documentos sob guarda das unidades responsáveis. Foram observadas ainda as 

seguintes fragilidades que impactam a operacionalização das rotinas do Arquivo Permanente, 
tais como: falta de espaço físico para acondicionar os documentos; acúmulo de documentos 

aguardando avaliação; ausência de profissional no cargo de arquivista para apoiar a execução 

das rotinas; ausência de normatização interna e de padronização e necessidade de capacitação 
de sua equipe e das demais unidades organizacionais. 

Dessa forma, a Auditoria Interna apresentou 09 (nove) recomendações de forma a 

mitigar as fragilidades identificadas da avaliação realizada. Sendo comprovada a 

implementação de 04 (quatro) recomendações pelos gestores responsáveis, antes da emissão 
do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT). 

 

Relatório nº 02-2021- Avaliação com tema “Transparência” 
Unidade: Ouvidoria- Gabinete da Reitoria 

 

Após a avaliação realizada pela auditoria interna, concluiu-se que a UFSJ possui 

página específica para divulgar informações em transparência ativa, conforme estabelece a 
Lei de Acesso à Informação (LAI). Contudo, a mesma necessita de aprimoramentos haja vista 

muitas informações encontrarem-se dispersas nas páginas dos setores, dificultando o acesso 
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aos dados pelos cidadãos interessados. Em alguns casos, observou-se ser necessário um 

conhecimento da estrutura administrativa da Universidade para se obter tais informações. 
 

Nesse sentido, foram propostas recomendações com o intuito de se avaliar os itens da 

referida página que não se encontram de acordo com o estabelecido pela legislação aplicável. 

E, também, para que a UFSJ possa divulgar seus atos de forma mais transparente e aderente 
as normas vigentes.  

 

Verificou-se também necessidade de atualização do Plano de Dados Abertos (PDA), 
assim como foi constatada a necessidade de adequação dos conteúdos a ser divulgados na 

Carta de Serviços ao Cidadão. Sendo, assim foram propostas revisões e atualizações por 

grupos de trabalhos, nomeados com a finalidade de divulgar e atualizar os conteúdos, 

aprimorando os procedimentos adotados para a transparência ativa e, consequentemente, 
contribuindo para a melhoria da governança da UFSJ no cumprimento de seu papel junto à 

sociedade. 

 
 Da avaliação realizada foi sugerido, ainda, que outros temas cujos os trabalhos das 

comissões responsáveis e/ou servidores designados encontram-se em andamento sejam 

publicados na página “Acesso à Informação”, na classificação “outros”, tais como: processo 
de revisão normativa institucional em atendimento das disposições do Decreto 10.139/2019; 

procedimentos relativos à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); dentre outros 

julgados relevantes. 

 
 Sobre a implementação das providências pela gestão, informa-se que as unidades 

responsáveis já iniciaram algumas das medidas para atendimento das 06 (seis) recomendações 

propostas pela auditoria interna e o plano de providências firmado possui prazo de 
atendimento durante o exercício de 2022. 

 
Relatório nº 03-2021- Avaliação dos controles da concessão dos auxílios emergencias 

destinados aos alunos de graduação decorrentes das ações de enfrentamento da pandemia 

Unidade: Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis- PROAE 

 

Após a avaliação dos controles internos relativos à concessão dos auxílios 

emergenciais destinados ao enfrentamento da pandemia, gerenciadas pela Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis (PROAE), concluiu-se que a unidade possui controles adequados, porém 
aprimoráveis. 

 

Observou-se que a PROAE apresentava rotinas padronizadas, com fluxo definido 
para cada modalidade, dando transparência aos atos inerentes aos Editais em sua página 

eletrônica, os critérios para seleção dos discentes beneficiados encontravam-se definidos, 

respeitadas as especificidades de cada modalidade e, em consonância com os parâmetros do 

Decreto nº 7.234/2010 do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Sendo 
assim, avaliou-se que os procedimentos adotados pela unidade auditada  atendem os critérios 

de legalidade eficiência, transparência.  

 
Verificou-se que, apesar de não haver um sistema informatizado próprio para o 

gerenciamento das concessões desses auxílios, a Pró-Reitoria buscou se organizar, 

estabelecendo controles por meio de planilhas eletrônicas compartilhadas e utilizando a base 
de dados existentes nos sistemas da UFSJ. Contudo, foram detectadas algumas 

inconsistências de natureza formal para as quais foram apresentadas 02 (duas) recomendações 

para mitigar as ocorrências. Sendo que unidade responsável comprovou a implementação das 

correções necessárias, após a realização dos monitoramentos pela auditoria interna. 
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Relatório 04-2021- Avaliação das rotinas da área de Gestão de Recursos Humanos 
Unidade: Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas - PROGP 

 

Na presente ação, foram verificados 05 processos de concessão de aposentadoria, 03 
processos de instituição de pensão civil e 02 processos de admissão. Além disso, verificou-se 

que os controles da unidade em relação aos processos de exercício anterior e de reposição ao 

erário, assim como foram analisadas as ocorrências registradas no módulo “ Indícios” do 
sistema e-Pessoal e os fluxos existentes para atendimento dessas demandas. 

 

No que se refere ao registro dos atos de pessoal inerentes à concessão de 

aposentadorias e instituição de pensão civil e de admissão, verificou-se que os lançamentos 
tem sido realizados no sistema “e-Pessoal” de acordo com os prazos previstos na legislação. 

Após realizar as análises pertinentes, constatou-se que os processos avaliados apresentaram a 

documentação necessária de forma a fundamentar os atos concessórios e, em consonância 
com a legislação aplicável, sendo avaliados com a situação Regular, sem ressalvas. 

 

Da análise da planilha de controle adotada pela unidade para os processos de 
reposição ao erário,  observou-se a inclusão de novos campos preenchidos pelos responsáveis, 

de forma a melhorar os fluxos desses processos. Contudo, considerando a existência do 

quantitativo de processos de reposição ao erário em aberto, reforçou-se a recomendação 

expedida no exercício anterior, entendendo que deveriam ser adotados mecanismos adicionais 
pela unidade de forma a diminuir o passivo existente, inclusive de anos anteriores, mitigando 

os riscos envolvidos nos processos dessa natureza. 

 
Da verificação das ocorrências registradas no módulo “ Indícios”, constatou-se a 

necessidade de adoção de medidas saneadoras pela unidade de pessoal de forma a se registrar 

as informações solicitadas no sistema, assim como em relação aos prazos estabelecidos por 
esse órgão de controle. Verificou-se a existência de 23 (vinte e três) indícios aguardando o 

esclarecimento no sistema e-Pessoal. Observou-se, que a unidade envidou esforços para fins 

de apresentação dos esclarecimentos ao TCU, no entanto, as ações tomadas pela gestão foram 

iniciadas somente, após notificação da auditoria interna, através de Memorandos Eletrônicos, 
alertando sobre o lançamento de novos indícios no sistema. Assim, restou evidenciado a 

ausência de um procedimento/controle interno administrativo formalizado e instituído na 

gestão, a fim de acompanhar e apresentar as justificativas necessárias para o atendimento dos 
indícios no sistema “e-Pessoal” do TCU. Também, alertou-se a PROGP acerca dos indícios 

classificados pelo TCU como “Em monitoramento”, os quais ainda estão em situação de 

avaliação pelo Tribunal e a qualquer tempo, podem retornar aos status de “Aguardando 

esclarecimento”. Devendo a unidade atuar de forma preventiva uma vez que, em alguns casos, 
os indícios pendentes carecem, ainda, de ações/medidas a serem tomadas pela gestão. 

 

Nesse sentido, após a avaliação dos controles internos relativos à Gestão de Recursos 
Humanos, conclui-se que os procedimentos adotados pela Pró-Reitoria de Gestão e 

Desenvolvimento de Pessoas (PROGP) estão adequados, porém aprimoráveis. Foram 

identificadas algumas fragilidades para as quais a AUDIT apresentou 03 (três) recomendações 
para o aprimoramento dos procedimentos adotados pelas unidades vinculadas à Pró-Reitoria. 

Após os monitoramentos, registra-se que 01 (uma) recomendação encontra-se atendida , 

restando 02 (duas) recomendações a ser monitoradas durante o exercício de 2022. 

 
Relatório nº 05-2021- Avaliação dos controles internos do Setor de Segurança Institucional 

Unidade: Divisão de Prefeitura de Campus- DIPRE- Pró-Reitoria de Administração - PROAD 

Após a avaliação dos controles internos do Setor de Segurança 

Institucional/DIPRE/PROAD, concluiu-se que a unidade apresenta controles adequados, 

porém aprimoráveis. O SSEGI/DIPRE apresenta rotinas padronizadas, com fluxo definido 

para cada tipo de atividade, dando transparência das informações relativas as atividades de 
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segurança a todos os interessados, na sua página eletrônica. A unidade demonstrou ter 

contribuído no assessoramento da PROAD no que se refere a expedição de normas 
relacionadas às atividades de segurança (Resoluções CONSU  nº 43/2018 e CONDI nº 09 e 

10/2021).   

 

Contudo, foi esclarecido pelos gestores que tais atribuições restringem-se as 
atividades de segurança patrimonial dos campi localizados na Sede. Nesse sentido, observou-

se a necessidade de adoção de providências para a adequação das competências do referido 

setor no que diz respeito a abrangência de suas atividades, assim como  a alteração da 
nomenclatura adotada atualmente, resguardando a unidade de eventuais responsabilizações.  

Além disso, a UFSJ não possui, atualmente, uma política de segurança institucional, pois, 

conforme o exposto, o alcance do atual SSEGI vinculado à DIPRE, não abrange as atividades 

de segurança das demais unidades educacionais da UFSJ. 
 

No que se refere ao planejamento e avaliação de riscos, a unidade demonstrou que as 

ações desenvolvidas na área de segurança buscam contribuir para os objetivos organizacionais 
da UFSJ. Verificou-se que foram realizadas contratações importantes para o funcionamento 

das atividades de segurança patrimonial dos campi da Sede, tais como a contratação de 

serviços de vigilância desarmada, instalação de cancelas automáticas, sistema de 
monitoramento eletrônico, dentre outras. 

 

Da análise do processo de contratação de vigilantes para os campi da sede, observou-

se grande zelo por parte da equipe de fiscalização no acompanhamento mensal das verbas 
devidas aos funcionários, assim como na avaliação do cumprimento do desempenho e 

qualidade dos serviços contratados, sendo verificada a existência de controles adequados por 

parte da equipe de fiscalização do contrato n° 021/2021. Contudo, no que se refere a instrução 
processual dos atos de fiscalização identificou-se oportunidade de aprimoramento no sentido 

de se realizar uma revisão da documentação necessária para composição do processo 

eletrônico, de forma a garantir eficiência e transparência.  
 

Diante do exposto, avaliou-se que os procedimentos adotados pela unidade atendem 

aos critérios de legalidade, eficiência e transparência.  

 
Nesse sentido, de forma a contribuir para o aprimoramento dos controles da unidade 

avaliada foram propostas 04 (quatro) recomendações. Após a realização dos monitoramentos, 

verificou-se que 02 (duas) recomendações foram implementadas pelos gestores responsáveis. 
 

Relatório nº 06-2021- Avaliação da regularidade dos processos licitatórios 
Unidade: Divisão de Materiais e Patrimônio-DIMAP- Pró-Reitoria de Administração - PROAD 

 

A Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ apresentou, no exercício de 2021, 
um total de 105 processos licitatórios, de acordo com informações extraídas na página 

eletrônica de Licitações, até 07/12/2021. Deste total, foram formalizados 34 processos na 

modalidade Dispensa de Licitação, 15 processos de Inexigibilidade, 48 Pregões Eletrônicos, 
06 na modalidade Regime Diferenciado de Contratação- RDC e 02 na modalidade de 

Concursos. Cabendo informar que não houve, no exercício de 2021, contratações inerentes às 

modalidade de Pregão Presencial, Concorrência, Convite, Tomada de Preços e Leilão. Na 

execução da ação nº 06 do PAINT/2021 foram analisados 10 processos de Dispensa de 
Licitação, 07 na modalidade de Inexigibilidade e 10 Pregões Eletrônicos.  

 

 Após a avaliação dos controles internos relativos à regularidade dos processos 
licitatórios, concluiu-se que tanto os autos quanto os procedimentos adotados estão adequados, 

porém aprimoráveis. Observou-se melhorias quanto aos procedimentos adotados nas 
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contratações, destacando-se a padronização e disponibilização de modelos específicos para 

cada tipo de contratação. Em que pese terem sido verificadas melhorias nas ações, faz-se 
necessário buscar um planejamento mais amplo das necessidades de todos os campi da UFSJ, 

conforme apontado pela Auditoria Interna em avaliações anteriores. Da análise das 

contratações do exercício de 2021, observou-se novamente a existência de demandas pontuais 

na UFSJ, para atender a determinado Campus, sem levar em consideração se a mesma pode 
contemplar os demais Campi da Instituição. 

 

Sendo assim, com base no documento Plano Anual de Contratações (PAC), a área 
responsável pela execução das contratações deve buscar a adoção de novos mecanismos de 

forma que as contratações sejam planejadas para toda a UFSJ, evitando a pulverização e 

discrepância nas licitações dos diversos Campi. Além disso, entende-se que através da 

padronização das regras haverá melhoria nos controles, propiciando à Administração uma 
consecução mais econômica e vantajosa de seus fins, servindo como instrumento de 

racionalização da atividade administrativa, redução de custos e otimização da aplicação de 

recursos. Nesse sentido, foi apresentada 01 (uma) recomendação de forma a aprimorar os 
procedimentos adotados pela unidade avaliada. 

 

Por fim, destaca-se que a atuação da Comissão de Planejamento da Contratação 
(COPLAC) vem contribuindo, também, para as melhorias verificadas nos processos 

licitatórios da UFSJ, através da realização do acompanhamento dos estudos preliminares e do 

gerenciamento de riscos de cada processo licitatório apresentado pelas áreas demandantes. 

 
 

Especificamente, quanto ao Inciso I da IN nº 05/2021, que trata da avaliação da 

aderência da  prestação de contas aos normativos que regem a matéria, informamos que a 
AUDIT promoveu análise do documento Relatório de Gestão - exercício de 2021, 

apresentando alguns pontos relevantes para fins de avaliação pela Pró-Reitoria de 

Planejamento (PPLAN) na revisão final do referido documento, com base no anexo II da 
Decisão Normativa TCU 187/2020, Instrução Normativa TCU nº 84/2020, a qual estabelece 

normas para a Prestação de Contas e no documento “Guia para elaboração do Relatório de 

Gestão- versão de 2020”. 

 
 Após verificação da nova versão do Relatório de Gestão-2021, a AUDIT verificou 

que as sugestões constantes do anexo ao Memorando n° 44/2022-AUDIT, de 10/03/2022 

(Pontos Relevantes) foram atendidas. Sendo assim, por meio do Memorando Eletrônico 
nº53/2022-AUDIT, de 22/03/2022, emitiu-se opinião favorável quanto ao prosseguimento da 

tramitação necessária para fins de aprovação do referido documento pelos Conselhos 

Superiores da UFSJ e publicação do documento no portal da "Transparência e Prestação de 

Contas", conforme estabelecido pela Instrução Normativa TCU nº 84/2020. 
 

 

Referente ao Inciso III da IN nº5/2021, a Auditoria Interna esclarece que não constou 
do PAINT/2021 ação específica de avaliação do processo de elaboração das informações 

contábeis e financeiras, não sendo possível emitir opinião geral sobre a adequação dos 

processos de governança, gestão de riscos e controles internos atinente a tais informações. 
 

A avaliação realizada pela auditoria restringiu-se a verificação da publicação das 

Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei 4.320/1964 e se as informações financeiras 

apresentadas no Relatório de Gestão/2021 estavam dentro dos parâmetros estabelecidos pela 
Decisão Normativa 187/2020 (Anexo II) e pela Instrução Normativa nº 84/2020, aplicáveis ao 

processo de prestação de contas anual. 
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CONCLUSÃO 

Em nossa opinião, o processo de Prestação de Contas Anual da Universidade Federal de 

São João del – Rei – UFSJ, relativo ao exercício de 2021, está adequado e de acordo com a 
legislação pertinente, devendo ser encaminhado aos Conselhos Superiores para aprovação e, 

publicação na página “Transparência e Prestação de Contas”, de acordo com a previsão 

contida na Instrução Normativa TCU nº 84-2020. 

 

São João del-Rei, 07 de Abril de 2022 

______________________________ 

Simone Rocha Gonçalves 

Chefe da Auditoria Interna - UFSJ 
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