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_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Senhor Superintendente da CGU-Regional/MG,  

 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 201700860, e consoante 

o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC nº 01, de 

06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de 

contas anual apresentada pela Fundação Universidade Federal de Uberlândia (UFU),  

referente ao exercício de 2016. 

 

1. Introdução 

 
 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 24 a 28 de abril de 2017, 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 Público Federal. 

 

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

 

O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos Trabalhos, 

que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de Auditoria, que 

contêm o detalhamento das análises realizadas. Registra-se que os Achados de Auditoria 

apresentados neste relatório foram estruturados, preliminarmente, em Programas e Ações 

Orçamentárias organizados em títulos e subtítulos, respectivamente, segundo os assuntos 

com os quais se relacionam diretamente. Posteriormente, apresentam-se as informações 

e as constatações que não estão diretamente relacionadas a Programas/Ações 

Orçamentários específicos 

 

Além disso, o Relatório de Auditoria possui dois anexos referentes aos trabalhos de 

auditoria realizados em 2016, quais sejam, os Relatórios nº 201604711 e 201604714, 

respectivamente relativos aos resultados da avaliação da execução do Programa Nacional 
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de Assistência Estudantil (Pnaes) e da avaliação da relação da Universidade com as 

fundações de apoio, bem como os resultados atingidos na Instituição Federal de Ensino 

Superior – Ifes decorrentes dessa parceria. Consiste, dessa forma, em subsídio ao 

julgamento das contas apresentadas pela UFU ao Tribunal de Contas da União (TCU). 
 

 

2. Resultados dos trabalhos 

 
 

De acordo com o escopo de auditoria firmado por meio da Ata de Reunião realizada em 

19 de janeiro de 2017, entre a Controladoria Regional da União no Estado de Minas 

Gerais e a Secretaria de Controle Externo em Minas Gerais / Tribunal de Contas da União, 

foram efetuadas as seguintes análises: 

1. Conformidade das peças apresentadas pela universidade com os normativos e 

orientações do TCU; 

2. Avaliação sobre a execução do Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) 

no âmbito da UFU; 

3. Avaliação da qualidade e suficiência dos controles internos administrativos instituídos 

pela Universidade, em relação à gestão dos instrumentos firmados com as Fundações de 

Apoio; 

4. Avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, em especial quanto: a) 

implementação do Plano estratégico que deve atender às expectativas gerais do Ensino 

Superior b) avaliação das ferramentas e funções de monitoramento/acompanhamento, 

avaliação e revisão do instrumento, bem assim como da transparência dos resultados 

alcançados; 

5. Avaliação da gestão de compras e contratações, especialmente no que diz respeito à: 

a) regularidade dos processos licitatórios e das contratações e aquisições feitas por 

inexigibilidade e dispensa de licitação b) qualidade dos controles internos administrativos 

relacionados à atividade de compras e contratações; 

6. Avaliação da gestão de pessoas contemplando, em especial, sobre: a) Flexibilização da 

jornada de trabalho b) Consistência dos controles internos administrativos relacionados à 

gestão de pessoas c) Pendências de Trilhas de Auditoria d) Pagamento de Retribuição por 

Titulação e) Acumulação funcional f) Pagamento de Adicional de Insalubridade g) 

Pagamento do Vencimento Básico Complementar h) Pendências do Monitor; 

7. Avaliação do cumprimento das determinações/recomendações do TCU; 

8. Avaliação do cumprimento das recomendações da CGU; 

9. Avaliação do cumprimento de prazos de inserção de informações de processos 

instaurados no CGU-PAD; 

10. Avaliação da Ouvidoria da Universidade. 
 

 

2.40 Avaliação da Conformidade das Peças 

Considerando-se a natureza jurídica e o negócio da Universidade, avaliou-se a 

conformidade das peças previstas nos incisos I, II e III do art. 13 da Instrução Normativa 

do TCU nº 63, de 01 de setembro de 2010, quais sejam: o Rol de Responsáveis, o 

Relatório de Gestão e os relatórios e pareceres de órgãos, entidades ou instâncias que 

devam se pronunciar sobre as contas ou sobre a gestão dos responsáveis pela Unidade 

Prestadora de Contas  (UPC), os quais foram encaminhados, por meio do sistema e-

Contas, diretamente ao TCU. Durante o período de elaboração das peças sob sua 

responsabilidade, a Fundação Universidade Federal de Uberlândia solicitou apoio à CGU 
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no sentido de dirimir dúvidas, sendo auxiliada, conforme previsão contida no item 4.2, 

Anexo I, da Portaria SE/CGU nº 500, de 08 de março de 2016.  

 

Quanto ao Relatório de Gestão, a Universidade foi orientada a complementar e detalhar 

alguns itens, o que supriu a ausência de informações e conteúdos. No que se refere à 

elaboração do Rol de Responsáveis, foi orientada a inclusão de agentes que 

desempenharam, durante o período de referência das contas, naturezas de 

responsabilidade definidas, entre outras, no art. 10 da Instrução Normativa TCU nº 

63/2010, com especial destaque para a inclusão de membros de diretoria ou ocupante de 

cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente 

máximo da Unidade, visto a ausência dos responsáveis pelas Pró-Reitorias da 

Universidade. Também se detectou incorreções quanto aos agentes e períodos de gestão 

das naturezas de responsabilidades entre os titulares e os substitutos, oportunidade em 

que se expediu Solicitação de Auditoria no sentido de que a UPC revisasse esses dados, 

fazendo constar do Rol somente períodos em que os agentes efetivamente tivessem 

exercido a titularidade ou substituição, conforme o caso, no exercício de referência das 

contas (2016). Considerando que o Sistema e-Contas já estava fechado para a unidade 

prestadora de contas, a Universidade solicitou ao TCU autorização para substituição das 

informações que compõem o processo de prestação de contas da UFU relativo ao Rol de 

Responsáveis, em observância aos arts. 16 e 17 da Decisão Normativa TCU nº 154, de 19 

de outubro de 2016. A área técnica do Tribunal devolveu essas informações 

suplementares para os ajustes necessários pela UPC, fixando novo prazo para inclusão 

dos dados de seus agentes no Rol de Responsáveis. Dentro do prazo concedido, a UFU 

procedeu às correções e informou à CGU que se utilizou das instruções ministradas pela 

equipe Contas/TCU obtidas no “Fórum - Comunidade de Prestação de Contas” para 

revisão dos dados relativo aos agentes e períodos de gestão das naturezas de 

responsabilidades entre os titulares e os substitutos. A equipe de auditoria fez nova 

verificação quanto aos dados inseridos no e-Contas e constatou que o Rol de 

Responsáveis elaborado pela UFU se apresentava em conformidade com os normativos 

e abrangência estabelecida no Sistema e-Contas. 

 

Ao final, concluiu-se que a Universidade apresentou as peças de acordo com as normas 

do Tribunal de Contas da União para o exercício de 2016, contemplando conteúdos e 

formatos obrigatórios previstos nas Decisões Normativas do TCU nº 154, de 19 de 

outubro de 2016, e nº 156, de 30 de novembro de 2016, bem como na Portaria TCU nº 

59, de 17 de janeiro de 2017. 

  
##/Fato## 

 

 

2.41 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

No âmbito da UFU, compete ao Conselho Universitário (Consun), conforme regimento 

interno, aprovar o Plano Institucional de Desenvolvimento e Expansão da UFU (Pide), 

após ouvir o Conselho Diretor e outros conselhos. O referido plano institucional deverá 

prever as diretrizes estratégicas, as metas, programas e planos de ação para um período 

não inferior a seis anos, com revisão anual. 

 

Tendo em vista que o plano vigente à época abrangia somente até o ano de 2015, por meio 

da Portaria R n° 849, de 1 de janeiro de 2014, foi constituída  uma comissão permanente 

para realizar os trabalhos de elaboração do Pide a vigorar na Universidade de 2016 a 

2021. O trabalho da Comissão, em conjunto com a Diretoria de Planejamento e Divisão 

de Estatísticas e Informações (Diesi/Proplad), contou com o desenvolvimento de um 

software (Sistema de Planejamento – SP) voltado ao suporte do planejamento e 
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acompanhamento do processo de gestão e resultou num documento que contemplou as 

diretrizes e metas apresentadas pela comunidade universitária. A UFU informou que, 

após 3 prorrogações de prazo, com alterações que impactaram na entrega dos resultados, 

um total de 1.766 metas foram tramitadas pelas  unidades acadêmicas e administrativas, 

sendo 1.027 de metas de expansão e 739 de funcionamento, que são aquelas metas que 

refletem a rotina da unidade e não fazem parte do documento final do Pide, mas que 

precisam ser planejadas. O quadro, a seguir, apresenta a quantidade de “metas de 

expansão” propostas, detalhando o quantitativo de metas aprovadas, organizadas por área 

temática: 
 

Quadro - Metas de Expansão propostas por área temática 
Metas por Área Temática Metas de 

Expansão 

propostas 

Metas 

Reprovadas 
Metas de 

Expansão 

Aprovadas 

Ensino a Distância 12 0 12 

Formação no Ensino Básico e Profissional 5 0 5 

Cultura e Artes 11 2 9 

Assistência Estudantil 33 7 26 

Biblioteca, comunicação e T.I. 68 29 38 

Extensão 47 28 19 

Formação Acadêmica na Pós-Graduação 114 41 73 

Pesquisa, Inovação e Empreendedorismo 98 38 59 

Organização e Gestão. 98 43 51 

Gestão de Pessoas 151 8 141 

Infraestrutura, Manutenção e Segurança 258 116 138 

Formação Acadêmica na Graduação 132 20 111 

Total 1027 332 682 

Fonte: Sistema de Planejamento – SP 

 

Destacam-se as boas práticas no planejamento, tendo a Universidade descrito sua 

percepção quanto à evolução na forma de concepção do atual Plano Institucional de 

Desenvolvimento e Expansão 2016-2021, especialmente comparando com aquele 

originalmente previsto para viger entre 2010-2015. Foram citadas melhorias, como (i) 

construção de uma metodologia que atendesse as especificidades da universidade: 

formalização da missão e da visão de futuro, a análise de ambiente (Swot), o Mapa 

Estratégico (derivado do Balanced Scorecard), metas e ações; (ii) realização de dois 

projetos pilotos (1 na unidade acadêmica e 1 unidade administrativa) com o objetivo de 

apresentar a proposta de metodologia, ouvir a opinião dos envolvidos no processo, bem 

como identificar melhorias; (iii) desenvolvimento de um software voltado ao suporte do 

complexo exercício de planejar e também do seu necessário acompanhamento; (iv) 

reuniões com as unidades acadêmicas e administrativas com o objetivo de capacitar os 

envolvidos, apresentar o software; (v) visita às unidades acadêmicas e administrativas 

com o objetivo de auxiliar na elaboração do planejamento; (vi) elaboração do 

planejamento das unidades (tático) alinhado com a  estratégia da UFU; (vii) identificação 

da unidade de medida, meta física, recursos orçamentários necessários e servidores 

responsáveis para cada meta cadastrada; (viii) classificação  das metas em duas 

categorias: Meta Funcionamento (refletem a rotina da unidade) e Meta Expansão (para 

promover a ampliação, melhoria, consolidação e crescimento da unidade); (ix) tramitação 

das metas por Câmaras Temática, Orçamentária e do Pide, compostas por membros 

indicados nos Conselhos, o que permitiu uma maior transparência na avaliação destas 

metas; (x) desenvolvimento de um painel de indicadores (dashboard) voltado para o 

acompanhamento das informações necessárias para alcançar objetivos da instituição. 

 

Contudo, ocorreu que o planejamento estratégico da UFU, contido no Pide (2016-2021), 

não foi aprovado até o final do exercício de 2015, tampouco durante o curso do exercício 

sob exame, motivo pelo qual não foi implementado, executado ou acompanhado, em 
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termos de resultados, quanto ao alcance de metas e objetivos em 2016. Esclarece-se que 

o Plano Institucional de Desenvolvimento e Expansão foi aprovado somente em 09 de 

março de 2017, por meio da Resolução Consun nº 03, não tendo havido apuração dos 

resultados da execução das metas em 2016, conforme detalhamento que será objeto de 

registro de item específico na parte 2 deste Relatório. 

  
##/Fato## 

 

 

2.42 Avaliação da Gestão de Pessoas 

Quanto à remuneração de pessoal estatutário (ativos, inativos e pensionistas), foi 

realizada uma análise censitária no Sistema Integrado de Administração de Recursos 

Humanos – Siape, a partir de ocorrências pré-estabelecidas (cruzamento entre os registros 

no Siape e a legislação de pessoal das unidades). Essas ocorrências foram verificadas 

junto ao gestor durante o exercício de 2016 e estão sintetizadas no quadro seguinte. Todas 

as inconsistências identificadas foram sanadas durante o período de campo.  

 
Quadro – Ocorrências relacionadas à remuneração de pessoal 

Fonte: Sistema Trilhas de Pessoal 

Descrição da ocorrência Quantidade 

Servidores com Desconto de Faltas ao Serviço na Folha, sem o Respectivo Registro no 

Cadastro 
45 

Servidores que Recebem Devolução de Faltas Anteriormente Descontadas 01 

Servidores com Parcela de Devolução ao Erário Interrompida ou Prazo e/ou Valor Alterados 

- Servidor (1 Ano Anterior) 
16 

Servidores com Devolução do Adiantamento de Férias no Último Ano, em Valor Inferior ao 

Recebido (1 Ano Anterior) 
02 

Vantagens Previstas nos Arts. 184, da Lei nº 1.711/1952 e 192, da Lei nº 8.112/1990, Pagas 

com Valores Inconsistentes 
01 

Servidores que Receberam Auxílio Transporte com Valor Superior a 800 Reais e que 

Residem no Mesmo Município onde Trabalham Segundo Cadastro do SIAPE e IRPF 
08 

Contratos Temporários com Base na Lei 8.745/93 e Atualizações que Extrapolam o Limite 

Temporal Máximo. 
01 

Servidores que Obtiveram Devolução de Falta com os Valores Maiores do que o Descontado 

no Último Ano (1 Ano Anterior) 
25 

 

Em análise ao Plano de Providências Permanente da UFU, verificou-se que as 

recomendações emitidas pela CGU no Relatório de Auditoria nº 201503665, referentes 

ao pagamento das vantagens do art. 192, I e II da Lei nº 8.112/90 a determinados docentes 

aposentados da Universidade, foram atendidas, com exceção da implementação do 

ressarcimento dos valores recebidos indevidamente relativos a dois pensionistas. Em 

relação ao descumprimento do regime de dedicação exclusiva por docentes da Faculdade 

de Medicina, a UFU não concluiu os processos administrativos para a apuração dos casos 

elencados. Sobre a regularização da concessão do adicional de insalubridade, a 

Universidade apresentou um cronograma de trabalhos para a atualização dos laudos 

técnicos de todos os setores. Contudo, por não impactar negativamente a gestão de 2016, 

esses assuntos não foram abordados neste Relatório.  

 

Por meio de consultas ao sistema corporativo, foram identificados casos com indícios de 

acumulação de cargos públicos com extrapolação da carga horária semanal de 60 horas, 

o que é vedado pelo Parecer GQ 145/1998 - AGU. Também foi verificada a ocorrência 

de servidores que figuram como sócios-administradores de empresas e casos de possível 

descumprimento do regime de dedicação exclusiva por docentes, em afronta ao artigo117, 

incisos X e XVIII da Lei nº 8.112/90, respectivamente. O assunto está tratado na parte de 

Achados de Auditoria, em item específico deste Relatório. 
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Em relação à flexibilização da jornada de trabalho, verificou-se que a UFU não adota 

jornada de trabalho diferenciada em nenhum setor da Universidade. 

 

Em decorrência do exame da folha de pagamentos da Entidade, foi analisada a 

conformidade legal da concessão da rubrica Retribuição por Titulação a 87 servidores da 

UFU. Os casos remanescentes, onde não foram apresentados os diplomas referentes às 

titulações informadas, foram tratados em item específico deste Relatório. O quadro a 

seguir sintetiza o pagamento da RT aos servidores da UFU: 

 
Quadro – Pagamento de Retribuição por titulação no âmbito da Instituição 

Vínculo 

funcional 

Quantidade de 

docentes que 

recebem a 

vantagem da 

Instituição 

Percentual em 

relação ao total de 

docentes da 

Instituição 

Total de registros 

examinados pela 

equipe de auditoria 

Percentual 

examinado em 

relação ao total de 

registros 

Ativos 1920 51,07% 75 3,9% 

Inativos 696 45,51% 12 1,72% 

Fonte: Siape 

 

No que concerne à avaliação da Universidade sobre a situação da sua gestão de recursos 

humanos, exigida pelo Tribunal de Contas da União, foi aplicado o Questionário de 

Avaliação de Controles Internos na Gestão de Pessoas - QACI, bem como utilizaram-se 

as seguintes técnicas de auditoria: análise de registros e documentos e observação das 

atividades. Essa avaliação buscou contemplar a observação à legislação sobre admissão, 

remuneração, cessão e requisição de pessoal, bem como a concessão de aposentadorias e 

pensões, considerando os elementos do sistema de controles internos administrativos da 

unidade de recursos humanos.  

Quanto à qualidade e consistência dos controles inerentes à Gestão de Pessoas, os 

trabalhos da auditoria tiveram por objetivo avaliar se os controles internos administrativos 

adotados pela UFU, em nível operacional, estão presentes e em efetivo funcionamento. 

Neste sentido, buscou-se averiguar se existem e são executados procedimentos de 

controle que permitam reduzir ou administrar os eventos que possam impactar de modo 

significativo e negativamente a gestão de pessoas. 

 

Os procedimentos e testes de auditoria aplicados durante os trabalhos de campo indicaram 

reduzido número de falhas nos pagamentos efetuados pela Instituição, se comparado ao 

quantitativo de rubricas registradas nas folhas de pagamento. Os exames de auditoria 

indicaram também que a Universidade Federal de Uberlândia dispõe de estrutura 

formalmente estabelecida que executa atividades e procedimentos de controles 

administrativos em nível suficiente para garantir a regularidade das ações no que tange à 

gestão de pessoas, conforme detalhado em item específico deste Relatório.   
##/Fato## 

 

 

2.43 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ 

Com o objetivo de avaliar a consistência dos controles internos administrativos 

relacionados às licitações na Universidade Federal de Uberlândia, bem como a 

regularidade na condução dos procedimentos afetos a compras, contratações e 

pagamentos decorrentes, foram selecionados e analisados dez processos, observando-se 

critérios de materialidade e relevância, cujos valores contratados totalizaram R$ 

10.890.093,18. Os procedimentos adotados estavam compatíveis com a legislação 

aplicável e orientações emanadas pelos órgãos de controle, entretanto foram constatadas 
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algumas impropriedades listadas ao final deste item. Apresenta-se a quantidade amostral 

nos quadros seguintes. 

 
Quadro – Licitações Adjudicadas em 2016 

Descrição 
Quantidade Processos 

Adjudicados em 2016 

Valor Envolvido 

(R$) 

Processos Licitatórios (valor inicial do contrato) 232 59.824.339,44 

Processos Analisados 10 10.044.633,18 

Processos em que foi detectada alguma 

desconformidade * 
5 3.419.579,30 

Fonte: Informação disponibilizada pela Diretoria de Compras e Licitações – DIRCL 

* O valor mencionado na última linha corresponde ao total das aquisições e não indica necessariamente 

a existência de prejuízos 

 
Quadro – Dispensas de Licitação Avaliadas – UGE: 154043 

Descrição Quantidade Processos 

Adjudicados em 2016 

Valor Envolvido 

(R$) 

Processos de Dispensa 436 2.712.720,26 

Processos Avaliados 02 618.000,00 

Processos em que foi detectada alguma 

desconformidade * 
01 108.000,00 

Fonte: Informação disponibilizada pela Diretoria de Compras e Licitações – DIRCL 

* O valor mencionado na última linha corresponde ao total das aquisições e não indica necessariamente 

a existência de prejuízos 

 
Quadro – Inexigibilidades de Licitação Avaliadas 

Descrição Quantidade Processos Valor Envolvido 

(R$) 

Processos de Inexigibilidade 56 5.505.602,18 

Processos Avaliados 01 227.460,00 

Processos em que foi detectada alguma 

desconformidade * 
0 0,00 

Fonte: Informação disponibilizada pela Diretoria de Compras e Licitações – DIRCL 

* O valor mencionado na última linha corresponde ao total das aquisições e não indica necessariamente 

a existência de prejuízos 

 

Com relação aos controles internos administrativos adotados pela Universidade, mediante 

informações obtidas e testes aplicados, constatou-se que a UFU possui setor exclusivo de 

licitação formalmente instituído, a Diretoria de Compras e Licitações (DIRCL), dotado 

de estrutura material adequada e de agentes administrativos suficientes para realização 

dos trabalhos sob sua responsabilidade. Na composição das comissões, os limites legais 

entre os servidores efetivos e comissionados são observados. As contratações da Unidade 

se originam de formalização oficial de demanda pelos demandantes, explicitando a 

necessidade da contratação e este contribui para a regularidade e segurança do processo 

licitatório. A Universidade elabora estudos técnicos preliminares, plano de trabalho e 

termo de referência ou projeto básico e tem utilizado nas contratações diretas. De igual 

modo, tem adotado critérios para realização de pesquisa de preços prévia a realização de 

compras, bem como rotinas de revisão e aprovação, por representante da autoridade 

máxima do órgão, em relação aos estudos técnicos preliminares, planos de trabalho e 

termos de referência ou projetos básicos elaborados na fase de planejamento, sendo estes 

procedimentos adequados e efetivamente aplicados, e tem contribuído para regularidade 

e segurança do processo. Constatou-se que o Órgão disponibiliza as informações 

concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, 

bem como a todos os contratos celebrados, em sítios oficiais na internet, em cumprimento 

a Lei de Acesso a Informação. Observou-se, também, que a Unidade prevê em seus 

editais, realiza consultas durante o certame e anexa ao processo, a verificação de registro 

de penalidades que impedem as empresas de licitar e contratar, tais como o CEIS, 

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa - 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
8 

CNJ e Lista de Inidôneos do TCU. Há controle atualizado das empresas penalizadas pela 

Universidade com declaração de suspensão, inidoneidade ou impedimento e consulta esse 

cadastro durante a realização dos processos licitatórios. Enfim, a Universidade 

acompanha todas as fases do processo licitatório, podendo aprimorar essa rotina com o 

estabelecimento de indicadores de gestão na área de licitação, como tabulação dos 

obstáculos com base em dados que possam impactar no regular andamento da licitação 

ou o tempo médio em cada etapa do processo.  

 

Destacam-se como fatores positivos aos controles internos administrativos na gestão de 

aquisições e contratações o fato da Universidade dispor de controle eletrônico dos 

processos licitatórios realizados no exercício, com a situação atualizada de cada certame, 

refletindo a posição de todos os processos licitatórios realizados. Constatou-se que a 

Entidade também dispõe de controle eletrônico das informações sobre a disponibilidade 

orçamentária e financeira, incluindo informações atualizadas sobre a situação de cada 

contratação (planejada, licitada, contratada) e também sobre os valores empenhados, 

liquidados e pagos, utilizando-se dessa informação para subsidiar o processo de 

contratação e respectivos aditivos contratuais. A designação formal dos agentes que 

devem atuar na fase de gestão do contrato (gestor, fiscal administrativo, etc.) também é 

vista como boa prática, observando-se que os designados para atuar na gestão do contrato 

dispõem de tempo suficiente para executar suas atividades adequadamente. Por fim, a 

Universidade submete à apreciação prévia da assessoria jurídica as minutas dos editais de 

licitação e seus anexos, sendo que os pareceres exarados pela AGU contribuem para a 

conformidade legal do processo. Nesse sentido, a UFU vem adotando, desde agosto/2016, 

editais-padrão sugeridos pela AGU em suas licitações, o que favorece a elaboração do 

edital e anexos em conformidade com as Leis nº 8.666/93, nº 10.520/00 e demais 

normativos. Tal prática, adotada a partir deste último exercício, afasta a realização de 

licitações com editais não padronizados, elaborados ad hoc, levando à multiplicidade de 

esforços para realizar licitações de objetos correlatos (e.g., contratações de serviços de 

limpeza, vigilância e outros, todos serviços de natureza continuada). Por outro lado, evita 

incorrer em falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na avaliação de 

legalidade executada pela assessoria jurídica (pareceres elaborados ad hoc), levando a 

avaliação de itens com baixo risco de ilegalidade e a não avaliação de outros com alto 

risco, com consequente ineficiência (e.g., erros já detectados em outros certames e não 

examinados). Na mesma linha, observou-se que a Universidade vem buscando padronizar 

especificações que são mais comuns (limpeza, vigilância, telefonia, microcomputadores, 

etc.) para aquisição por meio de processos licitatórios, o que deve ser intensificado, 

minimizando o esforço desnecessário para elaborar especificações da contratação (e.g., 

dificuldade de obtenção de preços de referência ante a singularidade das especificações) 

e também minimizando a repetição de erros. 

 

Por outro lado, ressalvam-se as falhas listadas a seguir, que são passíveis de 

aprimoramento e cujos detalhamentos quanto aos riscos de controle na gestão de compras 

e contratações serão objeto de item específico deste Relatório: 

- inexistência de manuais de normas e procedimentos que estabeleçam atividades de 

licitações; 

- não há designação formal de equipe técnica para auxiliar a CPL na análise da 

documentação de habilitação e propostas de preços nas licitações para contratação de 

objetos mais complexos, como obras e tecnologia da informação (TI);  

- não se adotam rotinas para prevenção de fraudes e conluios, a exemplo de análise dos 

endereços das empresas, quadro societário, data de constituição da empresa, análise das 

propostas em relação ao formato, empresas de servidores do Órgão, etc.; 

- carência de adequada capacitação dos servidores designados para exercerem seus papéis 

e atuarem na gestão contratual; 
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- falhas na consulta o Sicaf antes de cada pagamento a ser efetuado para os contratados; 

- adjudicação por preço global em detrimento da divisão por itens; 

- inexistência de cláusulas contratuais e cláusulas desnecessárias em aquisições de 

serviços; 

- descumprimento da legislação na locação de imóveis; 

- aplicação de recursos públicos em propriedade privada. 

  
##/Fato## 

 

 

2.44 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

Visando identificar a existência de determinações/recomendações do TCU à 

Universidade Federal de Uberlândia, que contivessem determinação específica à CGU 

para acompanhamento, a equipe efetuou levantamento de todos os acórdãos nos quais 

houvesse determinação para a Universidade e fosse atribuída à CGU a verificação do 

atendimento da respectiva deliberação. 

 

Após levantamento, constatou-se que, durante o exercício 2016, o Tribunal de Contas da 

União não proferiu nenhuma determinação expressa para a CGU se pronunciar acerca do 

cumprimento das deliberações da Corte de Contas pela UFU.   
##/Fato## 

 

 

2.45 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

Em verificação sobre a rotina de acompanhamento e atendimento das recomendações 

emanadas pela CGU, bem como se existiam recomendações pendentes de atendimento e 

que impactavam a gestão da unidade, a equipe de auditoria adotou metodologia que 

consistiu no levantamento prévio de todas as recomendações efetuadas pelas Unidades 

do Controle Interno da CGU, por meio do Sistema Monitor/CGU, decorrentes das ações 

de controle realizadas, independentemente do exercício em que se originaram, excluindo-

se aquelas atendidas antes do início do exercício sob exame. 

 

Conforme previsão contida no item 4.2, Anexo I, da Portaria SE/CGU nº 500, de 08 de 

março de 2016, a Universidade solicitou apoio à CGU no sentido de dirimir dúvidas sobre 

a elaboração das peças sob sua responsabilidade, no que foi atendida. Resultante dessa 

interação, foram inseridas informações no Relatório de Gestão da Unidade, 

compatibilizando-as com aquelas que constam no Plano de Providências Permanente – 

PPP, do Sistema Monitor/CGU. A equipe de auditoria constatou também que a 

Universidade mantém rotina de acompanhamento e atendimento das recomendações 

emanadas pela CGU.  

 

Contudo, importa registrar que existem recomendações pendentes de atendimento e que 

impactam a gestão da Unidade, situação que será objeto de Informação a ser apresentada 

em item específico deste Relatório. 

  
##/Fato## 

 

 

2.46 Avaliação do CGU/PAD 

A Universidade Federal de Uberlândia conta com uma Comissão Permanente de 

Sindicância e Inquérito Administrativo (Copsia/UFU), instaurada pela Portaria-R nº 

1.186, de 11 de novembro de 2005, que conta com 6 servidores ativos, dentre eles um 

presidente, uma secretária e quatro membros, e que instaura os procedimentos legais 
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previstos na Lei nº 8.112/90 após determinação do Magnífico Reitor, que é a autoridade 

máxima competente da Instituição. 

 

Consoante o Relatório de Gestão, em 2016 foram instaurados 34 processos de sindicância 

e 5 processos administrativos disciplinares (PAD) na UFU. Esses processos estão 

registrados no Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD). O sistema 

armazena e disponibiliza informações sobre os procedimentos disciplinares, instaurados 

no âmbito dos órgãos públicos, por meio dos quais se procura apurar possível 

responsabilidade de servidor por infração cometida no exercício do cargo. 

 

Entretanto, restou constatado que a Universidade não vem procedendo ao registro dos 

procedimentos no Sistema CGU-PAD no prazo de 30 dias, estando em desacordo com o 

normativo pertinente, conforme relatado em item específico deste relatório. 

  
##/Fato## 

 

 

2.47 Avaliação - Ouvidoria 

Consistiu em avaliar a relação entre o gestor da Unidade Prestadora de Contas e a 

Ouvidoria, de modo a verificar se as informações provenientes da Ouvidoria são 

utilizadas para proporcionar melhorias na gestão da unidade. 

 

A Ouvidoria-Geral da Universidade, prevista como Órgão Administrativo nos arts. 41 e 

50 do Regimento Interno da Reitoria, aprovada pela Resolução Consun nº 02/2010, é um 

órgão executivo de assessoramento, com a finalidade de empreender ações na defesa dos 

direitos individuais e coletivos da comunidade universitária e o aperfeiçoamento das 

atividades institucionais destinadas a atender às comunidades interna e externa à UFU. 

Nesse sentido, é o setor responsável pelos encaminhamentos de denúncias, reclamações, 

informações, elogios, solicitações e sugestões referentes aos serviços prestados pela 

Entidade. 

 

Segundo afirmou o gestor, em resposta à Solicitação de Auditoria, as manifestações 

recebidas pela Ouvidoria têm servido como subsídios para a tomada de decisão da gestão, 

já que “um dos objetivos da Ouvidoria da UFU é encaminhar as demandas sobre o 

funcionamento administrativo e acadêmico da Universidade, com o fim de contribuir 

para uma gestão institucional mais eficiente, de excelência acadêmica no ensino, 

pesquisa e extensão. Além disso, o Ouvidor tem autonomia para propor medidas de 

aperfeiçoamento da organização dos atos administrativos e das atividades da UFU. 

Inclusive pode propor a edição, alteração e revogação de atos normativos internos”. 

Afirma também que Ouvidoria tem agregado valor à gestão, mantendo-se como o 

principal canal de comunicação da Administração Superior com a comunidade interna e 

externa da UFU, além de ser uma ferramenta importante para a resolução dos conflitos 

de forma dialogada e conciliada, prevenindo a instauração de processos administrativos 

recorrentes. A forma utilizada para gerenciar as demandas da Ouvidoria é através do 

sistema online de registro de demandas, disponível no link: 

http://www.ufu.br/ouvidoria/formulario.php. Tendo em vista a necessidade de envio de 

informações à Ouvidoria Geral da União (OGU), expressa na Portaria OGU nº 3.681, de 

13 de dezembro de 2016, a Ouvidoria da UFU aderiu após o fim do exercício de 2016 ao 

Sistema e-OUV, que é o Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal.  

 

Conforme exposto no Relatório de Demandas da Ouvidoria UFU em 2016, as demandas 

feitas na Ouvidoria UFU são classificadas como solicitação, denúncia, elogio, reclamação 

e sugestão. No ano de 2016 as solicitações e reclamações foram predominantes, conforme 
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número de demandas apresentadas na tabela a seguir, seguido de informações sobre a 

quantidade de demandas pendentes de atendimento e o percentual de demandas 

encerradas:  

 
Tabela – Números de Atendimentos da Ouvidoria – Exercício 2016. 

Tipos de 

demandas 

Quantidade de 

Demandas Recebidas 

% demandas status 

atendimento “encerrado” 

Quant. demandas 

“pendentes” de atendimento 

Solicitações 209 96% 8 

Reclamações 178 74% 46 

Denúncias 83 67% 26 

Sugestões 15 87% 2 

Elogios 4 - - 

TOTAL 489 83,23% 82 

   Fonte: Tabela Demandas/2016, anexo à resposta da Solicitação de Auditoria CGU n° 201700860/12. 

 

Visto a baixa quantidade de demandas relativas a sugestões, o relatório destaca o espaço 

a ser preenchido no diálogo com a comunidade externa e interna, afinal, em um universo 

de quase 30.000 pessoas da comunidade universitária é possível que existam mais 

sugestões para o melhor fornecimento de serviços da UFU. Do total de 489 demandas 

efetuadas em 2016, 406 já se encontram encerradas. A Universidade salientou o esforço 

empreendido no sentido de atender as manifestações dos cidadãos dentro dos prazos 

definidos nos artigos 5° a 8° da IN-OGU nº 01/2014, informando que qualquer dirigente 

da UFU, quando solicitado pela Ouvidoria, deve pronunciar-se em até 10 dias úteis, 

destacando, ainda, que agora, após a adesão ao “e-OUV”, o rígido controle de prazos 

também é monitorado pelo sistema. 

 

O gestor informou que a Ouvidoria não realizou pesquisas de satisfação dos serviços 

prestados pela Universidade, salientando que institucionalmente a UFU faz sua auto 

avaliação por meio da Comissão Própria de Avaliação – CPA.  

 

Entre as principais dificuldades verificadas na interação com a Ouvidoria da Entidade, o 

gestor destacou o alcance do atendimento mais célere das demandas pelos diversos 

setores da UFU, visto que seu universo de atendimento é grande e diverso (comunidade 

universitária de mais de 30.000 pessoas, que se relaciona com uma comunidade no 

entorno que pode chegar a 1 milhão de pessoas, somando os municípios com os quais a 

UFU tem grande ligação e interação). Vale ressaltar que essa equipe da Ouvidoria, além 

do Ouvidor Geral, conta com apenas uma secretária para atendimento de uma comunidade 

universitária composta de 3.256 técnicos administrativos, 1.750 docentes e 23.349 

discentes de graduação presencial. 

  
##/Fato## 

 

 

2.48 Avaliação Sobre a Execução do Programa Nacional de Assistência Estudantil 

- PNAES 

Os trabalhos de avaliação dos resultados da gestão da Universidade Federal de 

Uberlândia, relacionada à execução do Programa Nacional de Assistência Estudantil 

(Pnaes), compõem esta auditoria anual de contas. O trabalho desenvolvido buscou 

identificar em que medida esse Programa está contribuindo para a permanência dos 

estudantes de graduação presencial na Instituição e favorecendo o cumprimento da 

missão institucional.  

 

As questões de auditoria perpassaram pelas seguintes avaliações: se estão adequados, no 

âmbito do setor responsável pela gestão do Pnaes, os mecanismos controles internos da 
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gestão do programa nas fases de planejamento, execução, controle e avaliação; se a 

escolha das áreas de atuação e aplicação dos recursos do Pnaes está de acordo com as 

modalidades previstas no Decreto 7.234/2010 e foram fundamentadas em estudos e 

análises relativas à demanda social; se a divulgação do programa é eficiente, atingindo o 

público alvo da política; se os critérios de seleção estão adequados, atendendo aos 

princípios estabelecidos no referido Decreto, em particular quanto ao critério renda; se a 

Ifes realiza avalição quanto ao resultado do programa; se existem critérios de 

contrapartida, estabelecidos pela Ifes, para a manutenção do benefício.  

 

Em linhas gerais, os mecanismos de controles internos administrativos adotados pela 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), nas fases de planejamento, execução e 

controle do Pnaes foram considerados adequados. Insta salientar que a UFU realiza 

anualmente pesquisas de satisfação dos usuários perante os benefícios assistenciais 

ofertados e controla a evasão como forma de verificação do atingimento dos objetivos 

estabelecidos nos normativos. Considera-se que a instituição adota controles 

administrativos suficientes. Os critérios de seleção estavam adequados, atendendo aos 

princípios estabelecidos no Decreto nº 7.234/2010, em particular quanto ao critério renda.  

Os controles administrativos relativos à seleção de alunos e sobre os pagamentos 

efetuados no âmbito do Pnaes são eficientes, bem como a escolha das áreas de atuação e 

aplicação dos recursos do Programa está de acordo com as modalidades previstas no 

referido Decreto, e foi fundamentada em estudos e análises relativas à demanda social. 

Considerou-se que a divulgação do programa é eficiente, atingindo seu público-alvo, bem 

como realiza avaliação quanto ao resultado do programa, tendo estabelecido índices e 

metas quantificáveis. 

 

Já quanto à suficiência de recursos humanos para a realização das tarefas ligadas às 

atividades de assistência estudantil, a Universidade ponderou que houve alteração do 

perfil dos discentes, com ampliação do número de análises socioeconômicas e a 

quantidade de serviços prestados, o que implica a necessidade de aumento de força de 

trabalho diante da nova conjuntura. 

 

Não houve apresentação de recomendações consideradas relevantes pela equipe de 

auditores do controle federal, restando registro específico apenas de informação quanto à 

insuficiência de recursos humanos na estrutura administrativa relacionada ao Pnaes, no 

que a Reitoria manifestou no sentido de que a equipe que atua na condução do Programa 

é reduzida em relação ao número de atividades a serem executadas, sendo necessários 

mais servidores para o adequado desempenho das atribuições. 

  
##/Fato## 

 

 

2.49 Avaliação da Qualidade e Suficiência dos Controles Internos Administrativos 

Instituídos Pela Universidade em Relação à Gestão dos Instrumentos Firmados 

com as Fundações de Apoio 

Os trabalhos de auditoria realizados em 2016, em atenção aos resultados da gestão, 

buscaram avaliar o relacionamento entre a Universidade e as suas respectivas fundações 

de apoio, bem como os resultados atingidos na UFU, perante os ditames da Lei nº 

8.958/1994 e do Decreto nº 7.423/2010, não integrando o escopo dos trabalhos exames 

pormenorizados das despesas executadas no âmbito de cada projeto. Nesse sentido, foram 

analisados processos de convênios/contratos firmados entre a Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU) e a Fundação de Apoio Universitário (FAU), assim como a Fundação 

de Desenvolvimento Agrário (Fundap). 
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As principais questões avaliadas pela auditoria foram sobre: se a fundação de apoio 

contratada/convenente está registrada e credenciada no Ministério da Educação e no 

Ministério da Ciência e Tecnologia; se os contratos/convênios estão firmados a partir das 

diretrizes estabelecidas pela Lei nº 8.958/94, bem como respeitando seus regulamentos; 

se há anuência expressa da Ifes para que a fundação de apoio capte e receba diretamente 

recursos financeiros sem ingresso na Conta Única do Tesouro, com base nos artigos 1º-

A e 1º-B da Lei nº 8.958/94; se os elementos determinados pela Lei nº. 8.958/94, bem 

como pelos seus regulamentos, no que tange à transparência, acompanhamento e controle 

dos contratos/convênios estão sendo seguidos tanto pela Ifes quanto pelas fundações de 

apoio; e também sobre o atendimento aos dispositivos legais previstos na Lei nº 

8.958/1994 e Decreto nº 7.423/2010, especialmente quanto (i) aos normativos sobre o 

relacionamento entre as Ifes e as fundações; (ii) quanto à participação de servidores nas 

atividades desenvolvidas pelas fundações no âmbito dos projetos e (iii) quanto às bolsas 

a serem pagas pelas fundações aos servidores das Ifes. 

 

Os trabalhos evidenciaram situações em desacordo com a legislação e que demandam 

medidas corretivas, as quais podem comprometer o bom andamento do Programa e 

constituem obstáculos para o atingimento da missão da UFU, como: falta de publicidade 

dos ajustes firmados entre a UFU e as fundações de apoio no sítio eletrônico da 

universidade; falta de controles e rotinas de monitoramento das informações divulgadas 

pelas fundações de apoio; falta de abertura de contas específicas para cada projeto; 

pagamento mediante emissão de cheques; falta de controles pertinentes aos 

ressarcimentos devidos pelas fundações de apoio pelo uso de bens e serviços próprios da 

universidade; falta de publicação no Diário Oficial da União dos extratos de contratos 

firmados entre a UFU e a Fundap. 

 

Quanto à inexistência de registro centralizado pela UFU das informações dos projetos 

executados por suas fundações de apoio, recomendou-se instituir rotinas que assegurem 

a publicação, no sítio eletrônico da UFU, dos dados relativos aos projetos desenvolvidos 

pelas Fundações de Apoio em parceria com a universidade. Em relação ao fato da 

Universidade não possuir controles e rotinas de monitoramento das informações 

divulgadas pelas fundações de apoio, foi recomendado instituir mecanismos de controle 

para avaliar a adequação do conteúdo das informações disponibilizadas no "site" das 

Fundações de apoio da UFU. Tendo em vista que a UFU não verifica se os recursos dos 

projetos estão sendo movimentados em conta específica e individual, recomendou-se 

instituir mecanismos de controle para essa verificação. Considerando a realização de 

pagamento mediante emissão de cheques, foi recomendado instituir procedimentos 

contábeis capazes de impossibilitar a realização de pagamentos em desacordo com a 

legislação. Para elidir a falta de controles pertinentes aos ressarcimentos devidos pelas 

fundações de apoio pelo uso de bens e serviços próprios da universidade, foi recomendada 

a implementação de rotinas ou procedimentos para verificação da completude e 

adequabilidade dos registros contábeis das fundações de apoio da UFU com vistas à 

promoção do ressarcimento pelo uso dos bens e serviços da Universidade.  Por fim, 

visando evitar a falta de publicação no Diário Oficial da União dos extratos de contratos 

firmados entre a UFU e a Fundap, foi recomendado implementar controles internos de 

acompanhamento da formalização dos contratos firmados com a Fundap. 

  
##/Fato## 

 

 

 

2. 11 Ocorrências com dano ou prejuízo  

 

Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário. 
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3. Conclusão 

 
 

O trabalho de auditoria de contas realizado na UFU, para avaliar a gestão do exercício de 

2016, evidenciou que a unidade possui falhas, avaliadas por esta Controladoria, as quais 

estão demonstradas de maneira detalhada em pontos específicos deste Relatório. As 

falhas constatadas revelaram a existência de fragilidades nos controles internos na área 

de gestão de recursos humanos, no acompanhamento das metas do Plano Institucional de 

Desenvolvimento e Expansão, no acompanhamento dos registros do sistema CGU-PAD, 

bem como na condução e nos controles internos administrativos relacionados às 

licitações, demonstrando a necessidade de aprimoramento dos mecanismos de controle 

interno e da instituição de procedimentos capazes de evitar a sua ocorrência. 

 

Dentre as falhas detectadas que possuem maior relevância, pelo seu grau de impacto 

potencial ou efetivo sobre a gestão da unidade, destacam-se aquelas relacionadas: 

- à gestão de recursos humanos, como identificação de servidores da UFU com 

ocorrências de vínculos que indicam extrapolação de carga horária semanal, 

descumprimento do regime de dedicação exclusiva e atuação como sócios-

administradores de empresas; concessão da vantagem Retribuição por Titulação sem 

respaldo do diploma; 

- à condução de procedimentos licitatórios, como realização de certame que possibilitou 

a aplicação de recursos públicos em propriedade privada; utilização de critério de 

julgamento pelo menor valor global em detrimento da divisão do objeto em lotes; 

identificação de inconsistência entre o Projeto Básico e o Contrato de seguro da frota de 

veículos; constatação da inexistência de Cláusula editalícia na contratação de "cuidador" 

para a Eseba; locação de imóvel sem autorização da Secretaria do Patrimônio da União - 

SPU. 

- às fragilidades nos controles internos no acompanhamento das metas do Plano 

Institucional de Desenvolvimento e Expansão da UFU, vista a constatação da inexecução 

deste no exercício de 2016. 

 

As providências corretivas a serem adotadas, quando for o caso, serão incluídas no Plano 

de Providências Permanente ajustado com a Universidade e monitorado pelo Controle 

Interno. Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, 

submetemos o presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a 

emissão do competente Certificado de Auditoria. 

 

Em que pesem as fragilidades apontadas, destacam-se as boas práticas da UFU, onde 

citam-se, como aspectos positivos, o bom desempenho geral da gestão – a despeito de 

restrições orçamentárias impostas – quanto ao atingimento de metas físicas e financeiras, 

assim como a eficiência das rotinas de acompanhamento e tratamento das demandas 

oriundas dos órgãos de controle. 
 

Belo Horizonte/MG. 

 

Relatório supervisionado e aprovado por:  

_____________________________________________________________ 

Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado de Minas Gerais 
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_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201700860 

 

1 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                    

1.1 REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS            

1.1.1 CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS                     

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Controles internos administrativos - Gestão de pessoas 

 

Fato 
 

De acordo com o Regimento Interno da Reitoria, aprovado pela Resolução nº 02/2010, 

do Conselho Universitário da UFU, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), 

anteriormente denominada Pró-Reitoria de Recursos Humanos, é o órgão responsável 

pelo desenvolvimento de atividades de Gestão e Coordenação de Pessoal Docente e 

Técnico Administrativo, Provimento e Acompanhamento das Carreiras, Capacitação e 

Qualificação Profissional, Administração e Movimentação de Pessoal, Controle e 

Registros, Atenção Integral e Qualidade de Vida do Servidor, Segurança no Trabalho e 

Saúde Ocupacional. Em termos organizacionais, a Progep conta atualmente com três 

Diretorias, a saber: Diretoria de Administração de Pessoal (Dirap), Diretoria de 

Provimento, Acompanhamento e Administração de Carreiras (Dirpa) e Diretoria de 

Qualidade de Vida e Saúde do Servidor (DIRQS), cujas competências estão claramente 

definidas nos artigos 36 a 38 do referido Regimento, respectivamente. 

 

A Progep conta com estrutura material e de pessoal suficientes para o cumprimento de 

suas atribuições, sendo que as principais atividades e controles por ela desenvolvidos 

apoiam-se em normas, manuais e check-lists, conforme resoluções disciplinadas pelo 

Conselho Diretor da Universidade, bem como nas orientações oriundas da Secretaria de 

Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho no Serviço Público (SEGRT), do Ministério 

do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Nessa linha, a PROGEP elaborou o Manual 

do Servidor, disponível em http://www.progep.ufu.br/manual-do-servidor, que contém 

instruções, legislação e procedimentos sobre os assuntos de pessoal. 

 

Quanto ao planejamento da gestão de pessoas, a UFU publicou o Plano de Institucional 

de Desenvolvimento e Expansão (Pide) relativo ao período 2016-2021, disponível em 

http://www.proplad.ufu.br/sites/proplad.ufu.br/files/media/arquivo/pide_2016- 

2021_aprovado_pelo_consun.pdf. Às páginas 44 a 55 do Pide, obtém-se informações 

qualitativas e quantitativas acerca do corpo técnico-administrativo e dos docentes e as 

diretrizes a serem observadas no plano de expansão e desenvolvimento de pessoal, cujas 

principais metas para o período estão dispostas nos Apêndices 7.1.14 e 7.1.15 do citado 

documento. 
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No que tange aos processos de pagamento das despesas de pessoal, observou-se que a 

Diretoria de Administração de Pessoal (Dirap) estabelece a segregação de funções entre 

suas respectivas divisões, setores e comissões, desde o reconhecimento do direito até a 

efetiva promoção dos pagamentos. A título de exemplo, à Divisão de Folha de Pagamento 

da citada Diretoria incumbe-se o cálculo e a implementação de rendimentos e descontos 

dos servidores, o fornecimento de documentos relativos às informações financeiras para 

o próprio servidor, o controle, emissão de portarias e realização de pagamentos relativos 

ao quadro de cargos comissionados, a geração de relatórios da folha de pagamento etc., 

enquanto à Divisão de Apoio Judicial imputa-se a responsabilidade pelo 

acompanhamento e execução de decisões judiciais, atendimento direto e prestação de 

informações às Procuradorias, apoio e fornecimento de subsídios à AGU e atendimento 

aos servidores para prestar informações relativas a assuntos judiciais. A despeito dos 

controles mencionados, a Auditoria Interna da Entidade também realiza atividades 

voltadas à verificação da conformidade das folhas de pagamento da Instituição. Esse 

conjunto de ações de controle contribuiu para o número reduzido de ocorrências de 

pagamento indevidos no exercício de 2016, em relação aos assuntos que compuseram o 

escopo desta auditoria, exceto quanto ao pagamento da rubrica Retribuição por Titulação, 

cujas inconsistências identificadas já estão sendo objeto de medidas corretivas. 

 

Ainda quanto ao escopo desta auditoria, verificou-se que a UFU adota rotinas básicas de 

verificação periódica de possíveis acumulações indevidas de cargos, empregos e funções 

públicas dos servidores estatutários da Instituição, a exemplo da exigência de declaração 

negativa de acumulação ou de participação em gerência de sociedades privadas, por 

ocasião da investidura nos cargos ou quando há pedidos de alteração de jornada. A análise 

dos processos de provimento atualmente tem sido feita pela Comissão Permanente de 

Acumulação de Cargos e Salários (Caces). As citadas rotinas de verificação, porém, 

poderiam ser aprimoradas, caso a Universidade tivesse acesso a bancos de dados oficiais 

que permitissem o cruzamento e/ou a conferência dos dados declarados. No que diz 

respeito aos servidores requisitados ou cedidos, a Entidade envia ofícios mensais de 

controle de frequência aos órgãos de origem, no caso do pessoal requisitado, bem como 

os recebe dos órgãos onde os servidores cedidos estão lotados. Em relação ao 

cumprimento das jornadas de trabalho na Instituição, a UFU efetua o controle por meio 

de folha individual de frequência, no caso dos servidores técnico-administrativos, exceto 

aqueles lotados no Hospital de Clínicas, onde se adota o controle eletrônico. Para o caso 

dos docentes, o controle atualmente é responsabilidade das chefias. O Conselho Diretor 

(Condir), porém, está apreciando nova Resolução que disciplina o exercício das 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e de direção, assessoramento, chefia, 

coordenação e assistência inerentes a cada regime de trabalho dos integrantes das 

Carreiras de Magistério Superior e de Magistério do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico. A aprovação desta resolução tem o objetivo de aperfeiçoar o controle da 

atividade docente, bem como o cumprimento da carga horária em todos os regimes de 

trabalho.  

 

Os exames de auditoria também revelaram que a Dirap utiliza o extrator Siape como 

ferramenta para apurar o quantitativo de servidores da Universidade passíveis de 

aposentadoria, sendo este o único indicador relacionado à gestão de pessoas apurado por 

meio eletrônico. Quanto à fidedignidade dos registros funcionais, não foram identificadas 

rotinas específicas para verificar eventuais inconsistências das bases de dados 

disponíveis. 

 

No que diz respeito ao treinamento e desenvolvimento de competências de lideranças, a 

Dirpa, por meio da Divisão de Capacitação de Pessoal, oferece cursos específicos para 

gestores e/ou servidores que desejam aprimorar o desenvolvimento de competências 
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gerenciais. Como exemplo, cita-se o curso “Gerenciamento, auto percepção e liderança”. 

Quanto ao ambiente de trabalho, a Universidade criou uma Ouvidoria específica, no 

âmbito da DIRQS, que serve como um canal aberto de comunicação para os servidores 

da UFU, funcionários das fundações de apoio e respectivos dependentes legais 

encaminharem suas sugestões, reclamações e denúncias. Ademais, a partir das avaliações 

realizadas pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), a DIRQS desenvolve o Programa 

Qualidade de Vida em Ação, cujas ações visam a saúde e a melhoria das condições de 

trabalho dos servidores. 

 

Por fim, salienta-se que a Instituição promoveu, em 2016, um Seminário de Integração, 

com exposições e discussões sobre os seguintes temas: organização administrativa e 

acadêmica da UFU; carreira Docente e Técnico-Administrativo; programa de capacitação 

e qualificação dos servidores; direitos e deveres ao longo da carreira, dentre outros. A 

Universidade, contudo, ainda não instituiu o Comitê de Governança, Riscos e Controle, 

de que trata o artigo 23 da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1, de 10/5/2016, 

que dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder 

Executivo federal. 

  

  
##/Fato## 

1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Servidores da UFU com ocorrências de vínculos que indicam extrapolação de 

carga horária semanal, descumprimento do regime de dedicação exclusiva e 

atuação como sócios-administradores de empresas. 

 

Fato 
 

Com base no cruzamento de dados extraídos do Sistema Integrado de Administração de 

Recursos Humanos – (Siape), da Relação Anual de Informações Sociais – (Rais), 

atualizada em 31 de dezembro de 2015, e consultas aos sistemas corporativos da CGU, 

foram verificados indícios de acumulação indevida de cargos, empregos ou funções 

públicas por servidores da UFU. Em uma análise inicial, verificou-se que, de um total de 

47 servidores que possuíam outros vínculos laborais com órgãos públicos, em 04 casos 

havia indícios de extrapolação da carga horária de 60 horas semanais. Soma-se a isso o 

fato de que os servidores detinham, adicionalmente aos cargos públicos, vínculos 

privados, o que sinaliza que a extrapolação da carga horária semanal de trabalho supera, 

em demasia, as 60 horas semanais. 

A acumulação remunerada de cargos públicos é vedada pela Constituição Federal, em seu 

artigo 37, inciso XVI, ressalvadas algumas situações, conforme a seguir: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

(...) 

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver 

compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (grifo nosso) 

a) a de dois cargos de professor; 

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 

regulamentadas; 

 

Os artigos 117, inciso XVIII, e 118 da Lei nº 8.112/90, tratam sobre o assunto da seguinte 

maneira: 
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Art. 117.  Ao servidor é proibido: 

(...) 

XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função 

e com o horário de trabalho;(grifo nosso) 

Art. 118. 

(...) 

§ 2º. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da 

compatibilidade de horários. (grifo nosso) 

 

Desse modo, a Constituição Federal, em seu artigo 37, incisos XVI, e a Lei nº 8.112/1990, 

em seus artigos 117, inciso XVIII, e 118, § 2º, ao disporem sobre os casos em que é 

permitida a acumulação de cargos e empregos públicos, condicionaram tais situações à 

compatibilidade de horários.  

 

A respeito do tema, a Advocacia-Geral da União (AGU) emitiu o Parecer nº GQ – 145, 

de 16 de março de 1998, posteriormente ratificado pela Nota nº 

114/2010/DECOR/CGU/AGU, de 05 de novembro de 2010, que estabeleceu o limite 

máximo de jornada semanal de trabalho de sessenta horas aos servidores públicos do 

Poder Executivo Federal. Tal posicionamento baseou-se não apenas na condição objetiva 

da compatibilidade de horários entre os cargos acumulados, mas também na requerida 

qualidade do trabalho prestado e na preservação da qualidade de vida do trabalhador, 

requisitos esses que poderiam ser comprometidos devido ao desgaste do indivíduo 

submetido a longas jornadas de trabalho.  

 

O TCU, em seu Acórdão nº 1.711/2013-Plenário, ressaltou que, na verificação da 

compatibilidade de horários nos casos da acumulação legal de cargos públicos, devem ser 

considerados “a jornada de trabalho a que o servidor está sujeito por lei (e não aquela 

efetivamente cumprida no órgão), o tempo para repouso, o tempo de locomoção entre um 

emprego e outro, de forma que a qualidade do serviço público prestado não seja 

comprometida”. 

 

Verificou-se, na amostra analisada, sete situações de possíveis descumprimentos do 

regime de dedicação exclusiva por docentes da UFU.  

 

Enquanto submetido ao regime de dedicação exclusiva, o docente fica impedido de 

exercer qualquer outra atividade remunerada, pública ou privada, conforme estabelecido 

no Decreto nº 94.664/1987, art. 14, I, e na Lei nº 12.772/2012, art. 20, § 2º. Em razão 

dessa exclusividade, o professor receberá remuneração diferenciada, que poderá chegar, 

conforme posicionamento na carreira e titulação, a um acréscimo de até 70% em sua 

remuneração em relação ao regime de 40 horas sem dedicação exclusiva, dobrando o 

percentual, se a referência for o regime de 20 horas. Os mencionados dispositivos legais, 

assim estabelecem: 

 

Decreto nº 94.664/87:  
“Art. 14. O Professor da carreira do Magistério Superior será submetido a um dos seguintes 

regimes de trabalho:  

I- dedicação exclusiva, com obrigação de prestar quarenta horas semanais de trabalho em dois 

turnos diários completos e impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou 

privada; 
 

Lei nº 12.772/2012: 
“Art. 20. § 2º O regime de 40 horas com dedicação exclusiva implica o impedimento do exercício 

de outra atividade remunerada, pública ou privada, com as exceções previstas nesta Lei.” 
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Assim, aplica-se aos docentes em regime de dedicação exclusiva a restrição ao exercício 

de outra atividade remunerada, pública ou privada, exceto nas situações previstas no art. 

21 da Lei nº 12.772/2012. 

 

A análise da amostra apontou, também, 15 situações em que os servidores figuravam 

como sócios administradores de empresas, com base nas informações constantes na base 

de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil. A atuação como sócios 

administradores de empresas é vedada ao servidor público, conforme o artigo 117, X, da 

Lei nº 8.112/1990: 

 
Art.117.Ao servidor é proibido: 

X - participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não 

personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário; 
 

No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, para que seja configurado o 

descumprimento da legislação é necessário que o servidor exerça efetivamente atividades 

gerenciais. Assim, se um servidor, ainda que conste formalmente como gerente ou 

administrador de sociedade privada, efetivamente nunca operou enquanto tal, não há que 

se falar em afronta ao artigo 117, X, da Lei nº 8.112/90. 

 

A relação com nomes, respectivos CPFs e a descrição detalhada dos vínculos verificados, 

relativa aos servidores em questão, foi fornecida à UFU, quando da expedição da 

Solicitação de Auditoria nº 201700860/07, que informou a Universidade sobre as 

situações acima relatadas, assim como solicitou informações acerca dos mecanismos 

utilizados pela entidade para a Universidade para identificar e tratar os casos de 

acumulações irregulares de cargos. 

 /Fato##   
##/Fato## 

Causa 
 

Falhas nos controles internos relacionados à identificação de situações de acumulação de 

cargos públicos com extrapolação da carga horária semanal de 60 horas, participação de 

gerência ou administração de sociedade privada ou descumprimento do regime de 

dedicação exclusiva pelos servidores da Universidade 

 

Pró-Reitor de Gestão de Pessoas – deixou de instituir ações de prevenção de situações de 

acumulação de cargos e descumprimento do regime de trabalho em desacordo com a 

legislação. O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, responsável pela elaborar diagnósticos e 

acompanhar as informações funcionais dos servidores da UFU, conforme estabelecido no 

art. 34 do Regimento Interno da Reitoria da UFU, não estabeleceu medidas com vistas à 

identificação de situações de acumulação de cargos públicos com extrapolação da carga 

horária semanal de 60 horas, participação de gerência ou administração de sociedade 

privada ou descumprimento do regime de dedicação exclusiva pelos servidores da 

Universidade. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201700860/07, de 17 de abril de 2017, a UFU, 

por meio do Ofício MI.162/2017- Progep, de 24 de abril de 2017, informou o seguinte: 

 

“Com relação ao item “a” informamos que todos os processos de acumulação dos 

servidores listados serão analisados e, caso não existam no processo subsídios para 

demonstrar a inexistência das supostas acumulações ilícitas, os mesmos serão 
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notificados para que apresentem informações. Tais processos passarão por uma nova 

análise desta Comissão com envio posterior ao Pró-Reitor de Gestão de Pessoas desta 

Universidade, naqueles casos em que forem verificados indícios de ilicitude, sugerindo o 

encaminhamento ao Magnífico Reitor para arquivamento, abertura de sindicância ou 

processo administrativo disciplinar a depender da situação. 

Por outro lado, o posicionamento atual desta Comissão tem sido de considerar o Parecer 

Vinculante AGU nº GQ-145 como aplicável aos casos de acumulação de cargos e 

empregos públicos, já quanto às acumulações com vínculos privados tem sido verificada 

a compatibilidade de horários caso a caso sem vinculação à limitação de jornada 

imposta pelo Parecer. Além disso, consideramos, para os casos de acumulação de cargos 

e empregos públicos, o limite de 60 (sessenta) horas semanais como fator para permissão 

da acumulação. Nesse sentido, caso a Controladoria-Geral da União no Estado de Minas 

Gerais tenha posicionamento divergente neste ponto, solicitamos esclarecimentos com 

intuito de aprimorar os trabalhos desta Comissão. 

Com relação ao item “b” informamos que todos os processos de acumulação dos 

servidores listados serão analisados e, caso não existam no processo subsídios para 

demonstrar a inexistência das supostas atuações como sócio administrador ou 

responsável por empresas, prática vedada pelo art. 117, X, Lei 8.112/1990, os mesmos 

serão notificados para que apresentem informações. Após nova análise desta Comissão, 

os processos serão encaminhados ao Pró-Reitor de Gestão de Pessoas desta 

Universidade, sugerindo o encaminhamento ao Magnífico Reitor para arquivamento, 

abertura de sindicância ou processo administrativo disciplinar a depender da situação. 

Quanto ao item “c” informamos que todos os processos de acumulação dos servidores 

listados serão analisados e, caso não existam no processo subsídios para demonstrar a 

inexistência das supostas quebras do regime de dedicação exclusiva, os mesmos serão 

notificados para que apresentem informações. Após nova análise desta Comissão, os 

processos serão encaminhados ao Pró-Reitor de Gestão de Pessoas desta Universidade, 

sugerindo o encaminhamento ao Magnífico Reitor para arquivamento, abertura de 

sindicância ou processo administrativo disciplinar, além do ressarcimento ao erário a 

depender da situação. 

Ainda, quanto aos itens “a”, “b” e “c” informamos que finalizados os processos de 

apuração junto a esta Comissão serão remetidas à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

desta Universidade as conclusões proferidas para encaminhamento também à 

Controladoria-Geral da União no Estado de Minas Gerais. 

Quanto ao item “d” informamos que tão logo os processos de acumulação dos servidores 

listados sejam desarquivados serão encaminhadas todas as declarações de acumulação 

já assinadas pelos servidores. Solicitamos, portanto, dilação de prazo para envio desta 

documentação até o dia 15 de maio de 2017. 

Quanto aos controles internos existentes na Universidade Federal de Uberlândia para 

tratar desses casos, esclarecemos que eles são exercidos quando do ingresso do servidor 

na Instituição e quando são requeridas alterações de jornada de trabalho, além da 

atuação mediante denúncia ou apontamentos da própria Controladoria-Geral da União 

e do Tribunal de Contas da União”. 

 

Posteriormente, em 15 de maio de 2017, a UFU encaminhou por e-mail as declarações de 

não acumulação de cargos referentes aos servidores elencados. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A UFU informou que irá providenciar a averiguação das situações apontadas relativas aos 

indícios de descumprimento do regime de dedicação exclusiva, de acumulação de cargos 

públicos com extrapolação da carga horária semanal de 60 horas e da participação de 

servidores na gerência e administração de empresas. 
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Com relação ao dever de apurar as ocorrências, cabe à Universidade identificar e tratar as 

acumulações ilegais de cargos, conforme regulamenta o Decreto nº 99.210/1990 em seu 

artigo 2º: 

Art. 2º A responsabilidade pela apuração de casos de acumulação de cargos e empregos federais 

e a desses com outros de Estados, do Distrito Federal ou de Municípios, caberá aos órgãos de 

pessoal das entidades federais, preferencialmente aqueles que realizaram  

Cumpre registrar que, no âmbito dos Relatórios de Auditoria nº 201114287, 201405731 

e 201503665, constam 67 casos com indícios de descumprimento do regime de dedicação 

exclusiva e/ou acumulação indevida de cargos por servidores. A UFU abriu 

procedimentos administrativos para verificar a situação de cada servidor, e o resultado 

dos trabalhos está sendo monitorado pela CGU/Regional MG. 

 

Ressalta-se que, como forma de minimizar a ocorrência de casos de descumprimento da 

legislação no que se refere à acumulação funcional irregular, participação na 

administração de empresas ou à quebra do regime de dedicação exclusiva pelos 

servidores, cabe à Universidade instituir uma rotina de ações para prevenção desses 

eventos, como por exemplo, a atualização anual das declarações de acumulação de cargos.  

 

Adicionalmente, deverão ser instituídas medidas de verificação do cumprimento da carga 

horária no órgão e de avaliação do desempenho funcional dos servidores que apresentam 

acumulação funcional, para assegurar a qualidade dos serviços prestados por eles./AnaliseControleInterno## 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Promover, nos termos do "caput" do artigo 143 da Lei nº 8.112/90, a 

apuração de responsabilidades dos indícios de acumulação de cargos públicos com 

extrapolação da carga horária semanal de 60 horas pelos servidores de CPFs nº 

***.420.206-**, ***.147.448-**, ***.189.246-** e ***.562.526-**. 

 

Recomendação 2: Promover, nos termos do "caput" do artigo 143 da Lei nº 8.112/90, a 

apuração dos indícios de atuação como sócios-administradores de empresas dos 

servidores de CPFs nº ***.635.396-**, ***.090.276-**, ***.582.216-**, ***.706.306-

**, ***.107.726-**, ***.754.246-**, ***.686.340-**, ***.201.248-**, ***.684.016-**, 

***.000.856-*, ***.267.716-**, ***.147.448-**, ***.691.926-**, ***.628.616-** e 

***.426.596-**. 

 

Recomendação 3: Promover, nos termos do "caput" do artigo 143 da Lei nº 8.112/90, a 

apuração dos indícios de descumprimento do regime de dedicação exclusiva dos 

servidores de CPFs nº ***.280.866-**, ***.362.628-**, ***.872.796-**, ***.056.776-

**, ***.877.239-**, ***.514.456-** e ***.479.006-**. 

 

 

1.1.2 VENCIMENTO E REMUNERAÇÃO                       

1.1.2.1 CONSTATAÇÃO 
 

Concessão da vantagem Retribuição por Titulação sem respaldo do diploma. 

 

Fato 
 

A Retribuição por Titulação – RT é uma gratificação devida aos docentes da carreira do 

Magistério Superior em conformidade com a jornada de trabalho, classe, nível e titulação 
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comprovada, independentemente de cumprimento de interstício. A RT está prevista nos 

artigos 16 e 17 da Lei nº 12.772/2012, e integra a base de cálculo dos proventos de 

aposentadoria e das pensões. 

 

Por meio do Ofício Circular nº 818/2016, de 09 de dezembro de 2016, o Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) ratificou a obrigatoriedade da 

apresentação do diploma de conclusão de curso para o pagamento de Retribuição por 

Titulação nas instituições ligadas ao Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal 

– (Sipec). Tal exigência já havia sido prevista nos artigos 17 e 18 da Lei nº 12.772/2012. 

O comunicado foi emitido em virtude do Acórdão nº 11.374/2016, exarado pela 2ª 

Câmara do TCU, que havia ressaltado a exigência do diploma para a concessão do 

benefício e determinado a suspensão imediata do procedimento de autorização de 

pagamento da rubrica Retribuição por Titulação mediante a apresentação de outro 

documento que não o diploma.  

 

Observou-se que, em dezembro de 2016, 2.616 docentes da UFU recebiam tal vantagem, 

entre ativos e inativos. Para fins de averiguação da conformidade do pagamento da 

vantagem, foram analisados 87 processos de concessão de RT pela equipe de auditoria. 

Do total analisado constatou-se que a concessão de Retribuição por Titulação ocorreu 

sem respaldo da documentação exigida na Lei nº 12.772/2012, cópia do diploma, para 35 

servidores, sendo que desses, 19 não haviam apresentado tal comprovante até a data do 

encerramento dos trabalhos de auditoria. 

 

A relação dos servidores que não apresentaram o diploma está informada no quadro a 

seguir: 

 

Quadro - Servidores que recebem RT sem apresentação do diploma: 

Titulação 

pretendida: 

Quantidade de 

servidores 

Efeitos financeiros da 

desconformidade (valores em R$, 

pagos em dezembro de 2016): 

Especialização 01 755,02 

Mestrado 04 8.923,05 

Doutorado 13 73.761,64 

Pós-doutorado 01 10.944,30 

Total 19 94.384,01 
Fonte: Elaboração própria, a partir de consulta ao Sistema Siape 

 

O montante mensal dos valores pagos sem a documentação que suporta o pagamento da 

RT em dezembro de 2016 foi de R$ 94.384,01. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Fragilidade dos controles internos relacionadas ao pagamento da vantagem Retribuição 

por Titulação aos servidores da UFU. 

 

Pró-Reitor de Gestão de Pessoas: - não observou a legislação que condiciona o pagamento 

da Retribuição por Titulação à apresentação do título correspondente. O Pró-Reitor de 

Gestão de Pessoas, que tem a atribuição de supervisionar o registro das informações 

funcionais dos servidores da UFU, conforme o art. 34 do Regimento Interno da Reitoria 

da UFU, não supervisionou a concessão da Retribuição por Titulação aos servidores 

mediante a apresentação do diploma correspondente.  
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##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201700860/11, de 02 de maio de 2017, o gestor, 

por meio do Ofício nº MI. 177/2017/Progep, de 07 de fevereiro de 2017, informou o 

seguinte: 

 

“Com vista a subsidiar os trabalhos de Auditoria de Avaliação da Gestão que estão sendo 

realizado nesta Universidade, exercício 2016, com referência ao Processo nº 

00210.100061/2017-57 e conforme determinação do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão – Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho no 

Serviço Público, expressa no Oficio Circular nº 818/2016-MP, que corrobora o teor do 

Acórdão nº 11374/2016-TCU-2ª Câmara, sobre pagamento de RT, informamos a V.Sª 

que em fevereiro/2017 esta Pró-Reitoria encaminhou MI/CIRC Nº 002/2017/PROGEP 

(anexo), a fim de comunicar aos servidores sobre a decisão do Ministério Público sobre 

e exigência da apresentação do diploma para o recebimento da RT”. 

Por outro lado, os processos de Aceleração da Carreira ou Retribuição por Titulação, 

foram desarquivados com o intuito de verificar a existência dos diplomas. Para aqueles 

processos que não constavam o diploma e mediante solicitação da Auditoria, foram 

encaminhadas notificações, para que no prazo de 180 dias conforme estabelecido pelo 

Acórdão nº 11374/2016-TCU-2ª Câmara, o servidor regularizasse a situação junto à 

UFU, com apresentação do diploma original sob pena de suspensão do pagamento da 

Retribuição por Titulação 

No entanto, até o momento recebemos cópia do diploma, que comprova a titulação, dos 

servidores elencados: 

 

 

CPF Nome do Servidor 

***.376.228-** - 

***.432.106-** - 

***.601.478-** - 

***.243.067-** - 

***.132.926-** - 

***.216.566-** - 

***.967.381-** - 

 

Informamos que os demais servidores estão dentro do prazo para o envio do diploma e 

tão logo seja entregue à PROGEP, enviaremos à Auditoria Geral da UFU.” 

 

Posteriormente, o gestor encaminhou por e-mail, de 22 de maio de 2017, cópias dos 

diplomas referentes a nove servidores. Informou, adicionalmente, o cancelamento da 

pensão gerada por um servidor: 

 

“Informamos ainda que R. C. R., instituidor de Pensão, teve seu dependente de pensão 

excluído por maior idade.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Acerca dos servidores elencados na Solicitação de Auditoria nº 201700860/11, a UFU 

apresentou a cópia dos diplomas relativos a 16 servidores. Quanto ao servidor de CPF nº 

***.903.696-**, o seu pensionista foi excluído do Siape e não existem mais dependentes. 

Quanto aos demais servidores, o gestor informou que foram encaminhadas notificações 
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para que, no prazo de 180 dias, apresentem o diploma original sob pena de suspensão do 

pagamento da Retribuição por Titulação.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Apresentar, no prazo de 30 dias, a cópia dos diplomas que comprove a 

titulação dos servidores de CPFs nº ***.080.716-**, ***.938.516-**, ***.506.196-**, 

***.479.006-**, ***.660.081-**, ***.784.656-**, ***.207.038-**, ***.735.541-**, 

***.485.196-**, ***.004.236-**, ***.869.238-**, ***.299.736-**, ***.718.316-**, 

***.798.466-**, ***.368.096-**, ***.062.576-**, ***.033.078-**, ***.733.626-** e 

***.203.846-, suspendendo o pagamento nos casos de não apresentação dos títulos. 

 

 

2 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

2.1 PROCESSOS LICITATÓRIOS                         

2.1.1 OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO                      

2.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Aplicação de recursos públicos em propriedade privada. 

 

Fato 
 

Em relação ao Processo Administrativo nº 23117.008046/2015-50, Tomada de Preços nº 

009/2015, cercamento da Fazenda Capim Branco, verificamos que a maior parte do 

terreno pertence à Faepu, sendo que os recursos financeiros empregados para o 

cercamento foram integralmente custeados pela Universidade. Nesse sentido a entidade 

foi instada a apresentar entendimentos, jurisprudências ou proposta de compensação 

financeira e/ou técnica que justificasse a ausência de aplicação de recursos da Fundação 

de Apoio na contratação da obra. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Inexistência de procedimentos de controle que garantam o ressarcimento à UFU pelo uso 

de bens e serviços próprios da Universidade pela fundação de apoio. 

 

Pró-Reitor de Planejamento - não elaborou normativo que regulamente e exija o 

ressarcimento previsto no art. 6º da Lei nº 8.958/1994, assim como não procede ao efetivo 

recolhimento deste, conforme as atribuições previstas no art. 37 do Regimento Geral da 

UFU. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

 A entidade por meio de correspondência eletrônica, datada de 10 de maio de 2017, 

remetida pela Auditora Interna e assinada pelo Pró-Reitor da Proplad, assim se 

posicionou:  

“ Realmente a maior parte da fazenda Capim Branco pertence à Faepu, mas conforme 

Memorando Interno do Pró-Reitor de Planejamento à época, anexado à folha 176 do 

Processo, há mais de trinta anos a UFU, utiliza a área da fazenda Capim Branco para 

desenvolver inúmeras atividades de ensino e pesquisa, sem o pagamento de qualquer 

valor para a Faepu. Vários bens patrimoniais da UFU estavam lotados nesta fazenda, 

bem como várias pesquisas encontravam se em andamento, como já tínhamos um 

problema a ser resolvido que era a invasão da Fazenda Glória e os limites a serem 
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cercados, estavam localizados junto a bairros densamente habitados, sendo que já 

estavam ocorrendo algumas invasões do espaço da instituição e mesmo possibilidades 

de roubo ao patrimônio ou danos à experimentos em andamento, tomamos a decisão de 

cercar a fazenda. Não efetuamos a cobrança da Faepu, pois a fazenda está sendo 

utilizada pela UFU há mais de 30 anos. Sem nenhum ônus, não tendo a Fundação 

nenhuma atividade neste local. ” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Conforme declaração do gestor, a fazenda Capim Branco vem sendo utilizada para 

atividades de ensino e pesquisa, com várias pesquisas em andamento, e não se cobrou da 

Faepu, pela obra de “cercamento” da fazenda, em virtude da utilização da mesma, pela 

UFU, há mais de 30 anos, sem nenhum ônus. Entende-se que qualquer atividade e/ou 

projeto de apoio ao ensino e a pesquisa, que conte com a participação da Fundação de 

Apoio, deva ser formalizado, inclusive com relação aos custos. Não se identifica óbice à 

que os projetos contenham rubricas que incorporem os custos dessa utilização, evitando 

assim, questionamentos quanto a aplicação de recursos públicos em propriedades 

privadas. 

 

O fato constatado demonstra que a UFU não possui controles contábeis específicos para 

garantir o ressarcimento de recursos utilizados em projetos da fundação de apoio, 

conforme determina o art. 6º da Lei nº 8.958/1994. Nos termos do art. 4º-D, § 3º da Lei 

nº 8.958/1994, esses controles contábeis devem contemplar os aportes, a utilização dos 

recursos de cada projeto e serem mantidos pelas fundações de apoio. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Apresentar um estudo ou avaliação da possibilidade de incorporação 

dos custos de itens, nos projetos e pesquisas desenvolvidos pela Universidade nas 

dependências da fazenda Capim Branco, que discriminem a utilização do terreno da 

Fundação, inclusive com valoração de custos, permitindo, assim, que os investimentos 

que possam vir a ocorrer na fazenda, por parte da UFU, encontrem contrapartida na cessão 

do terreno, evitando futuros questionamentos sobre a conveniência de se aportar recursos 

públicos em propriedade privada. 

 

 

2.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Critério de julgamento pelo menor valor global em detrimento da divisão do 

objeto em lotes.  

 

Fato 
 

Uma das ideias centrais que nortearam a estruturação do regime jurídico da contratação 

foi a da necessidade de assegurar a mais ampla competitividade entre os agentes que 

atuam no mercado. Isso fez com que o legislador criasse mecanismos que viabilizassem 

a ampliação da disputa, sendo que um desses mecanismos é a divisão do objeto em partes 

(itens e lotes). A divisão do objeto em itens e lotes é um instrumento legal, e decorre do 

§ 1º do art. 23 da Lei 8.666/93. Além disso, a obrigatoriedade de ampliação da competição 

é reafirmada em seu § 7º.  

 

Portanto, é possível afirmar que a norma impõe o dever de dividir o objeto sempre que 

for tecnicamente possível e economicamente viável, não se tratando de faculdade a ser 

exercida pela Administração. Entretanto a UFU, por meio do Processo Administrativo nº 
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23117.08024/2015-90, modalidade Pregão Eletrônico, tipo “Menor Preço Global”, 

efetivado para contratação de serviço de manutenção corretiva de ar condicionado e 

outros equipamentos nas cidades de Uberlândia (2.670 equipamentos), Monte Carmelo 

(43 equipamentos), Patos de Minas (06 equipamentos) e Ituiutaba (120 equipamentos), 

optou por realizar a licitação por preço global em detrimento da divisão em lotes. 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Utilização indevida de critério de julgamento de propostas em processo licitatório. 

 

Pró-Reitor de Planejamento e Administração - priorizou as questões relativas a 

diminuição de custos administrativos e de gerenciamento. Conforme art. 27 da Resolução 

Consun nº 02/2010, o  Pró-Reitor de Planejamento tem como atribuição propor normas e 

coordenar as atividades de licitação. 

 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A entidade por meio de correspondência eletrônica, datada de 10/05/2017, remetida pela 

Auditora Interna e assinada pelo Pró-Reitor da Proplad, assim se posicionou “A 

justificativa para realização do Pregão Eletrônico, tipo “Menor Preço Global” está 

contida no Memorando Interno 145/2015, constante na página 101 do processo, que está 

assim redigida: “Sobre o critério de julgamento que deverá ser pelo menor preço global, 

pois a fragmentação em itens, por campi ou cidades, acarretará perda do conjunto ou da 

economia de escala, ocasionando a excessiva pulverização de contratos ou resultar em 

contratos de pequena expressão econômica, ou ainda haver desinteresse do mercado, 

devido ao baixo valor. A contratação de uma única empresa será mais eficaz 

administrativamente, ocasionando diminuição dos custos administrativos de 

gerenciamento de todo o processo de contratação e operacionalização com maior 

eficácia. Sendo assim pela economicidade é que promovemos a licitação pelo menor 

valor global.”  

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O Tribunal de contas da União editou a Súmula 247, cuja redação é a seguinte: “É 

obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das 

licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja 

divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia 

de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, 

embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da 

totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, 

devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.”  

 

No caso em tela, cujo objeto é ‘Prestação de serviços continuados de manutenção 

corretiva por empresa especializada em centrais de ar condicionado, chiller e self 

contained, aparelhos de resfriamento evaporativo, aparelhos de ar condicionado de janela 

(ACJ), aparelhos de ar condicionado portátil, câmaras frigorificas, aparelhos de ar 

condicionado tipo Split e exaustores, de diversas marcas e modelos, assim como o 

fornecimento parcial de peças a ser executado preferencialmente nas dependências da 

Universidade Federal de Uberlândia, nos campi Uberlândia, Monte Carmelo, Patos de 

Minas e Ituiutaba’, a justificativa apresentada pelo gestor não demonstra, com base nas 
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características de mercado, que a alternativa por contratação por preço global satisfaça 

aos princípios da competitividade, da isonomia e da obtenção da proposta mais vantajosa, 

e que demonstrem os efetivos prejuízos para o conjunto da obra e perda no ganho de 

escala de aquisição de equipamentos com a adoção do modelo de contratação por item, 

tendo em vista tratar-se de licitação cujo objeto pode ser parcelado, e por envolver 04 

locais diferentes. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Adotar, nas licitações para a contratação de obras, serviços e compras, 

onde o objeto for de natureza divisível, sem prejuízo do conjunto ou complexo, a 

adjudicação por itens e não pelo preço global, admitindo-se a adjudicar por preço global 

quando reunir, nos autos do processo, o conjunto probatório de que o parcelamento seria 

inviável.  

 

 

2.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 

Inconsistência entre o projeto básico e o contrato de seguro da frota de veículos. 

 

Fato 
 

O Processo Administrativo nº 23117.00745/2016-32, modalidade Pregão Eletrônico nº 

09/2016, tipo “Menor Preço Global”, efetivado para contratação de seguro de 129 

veículos da frota da UFU, apresenta em seu Edital e Contrato, algumas impropriedades, 

a saber: 

 

O contrato em seu item 4.2. - Da Forma de Pagamento, prevê no subitem 4.2.1, que “O 

pagamento será efetuado, em uma única parcela, de acordo com o serviço realizado e 

atestamento dos documentos fiscais, no prazo de 30 dias corridos, contados da data de 

atestamento do documento fiscal, desde que atendida todas as obrigações previstas neste 

termo, mediante crédito em conta corrente bancária da Licitante Vencedora”. No 

entanto, verificamos que existem subitens editalícios que não coadunam com a previsão 

de pagamento em parcela única no começo do contrato, a saber: 

- subitem 24.7. Edital - Poderá ser deduzida da fatura/nota fiscal o valor das multas 

aplicadas, uma vez adotados os procedimentos administrativos cabíveis; 

- subitem 24.8. Edital - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto 

pendente de liquidação ou qualquer obrigação. 

 

Ainda sobre o Processo Administrativo nº 23117.000745/2016-32, verificamos que 

inexiste no contrato:  

- Cláusulas que tratam das bonificações típicas dos contratos de seguro, que incidem sobre 

o valor do prêmio dos veículos, na inversa proporção do tempo sem ocorrência de sinistro, 

o que reduziria o valor do Prêmio de seguro; 

- Cláusula que trate da forma de cálculo financeiro, no caso de supressão (alienação ou 

desfazimento) de veículo. 

 

Por outro lado, está previsto no item 7.1.9 do Projeto Básico a obrigatoriedade de vistoria 

prévia dos veículos, com o objetivo de inteirar-se das condições existentes, antes da 

celebração do contrato, sem que houvesse indicativo de quando fazê-lo e como, pois, os 

veículos se encontram em diferentes locais e em uso constante. Além disso fica 

evidenciado que a vistoria não influí no preço do seguro, haja vista, que a mesma ocorre 
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antes da celebração do contrato e a posteriore da abertura da sessão. Também não há 

menção ao “Termo de Vistoria” na fase de habilitação. 

 

Também chama a atenção o alto valor estipulado para a franquia. Como exemplo, citamos 

o carro (item 15 da proposta) Uno Mille Fire, 1.0, Gasolina, 2 portas, ano de fabricação 

2004, cuja franquia é de R$ 3.982,00 e o preço na tabela Fipe é de R$9.000,00.  

 

Verificou-se, ainda, que a pesquisa de preço efetivada pela entidade não serve de 

parâmetro para a administração avaliar a compatibilidade das propostas ofertadas pelos 

licitantes com os preços praticados no mercado e a razoabilidade do valor a ser 

desembolsado, haja vista, a proposta vencedora ter ficado 270% abaixo do preço estimado 

pela UFU para a contratação do seguro (R$ 404.777,68 estimado e R$ 110.000,00 

proposta vencedora). 

   
##/Fato## 

Causa 
 

Falhas na elaboração de editais de licitação. 

 

Pró-Reitor de Planejamento e Administração - não promoveu aprimoramentos no tocante 

à padronização de Editais e a pesquisas de preços. Compete ao Pró-Reitor de 

Planejamento e Administração propor normas, planos de ação e atividades de licitação, 

conforme art. 27 da resolução Consun nº 02/2010. 

 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A entidade, por meio de correspondência eletrônica, datada de 10 de maio de 2017, 

remetida pela Auditora Interna e assinada pelo Pró-Reitor da Proplad, assim se 

posicionou:  

 

“Os nossos editais são padrões e nesta época não estávamos ainda adotando os editais 

no padrão AGU, o que já estamos realizando, mas os itens 24.7 e 24.8 só teriam sua 

aplicabilidade caso a empresa incorresse em alguma irregularidade ocasionada antes 

do pagamento, mas o pagamento é único, pois a apólice de seguro de veículos é paga de 

uma só vez. 

Em resposta aos tópicos: franquia, bônus e forma de cálculo, que não constam do 

contrato, se justifica pelo motivo de que não havia a previsão destes tópicos no Projeto 

Básico, que não é realizado pela área responsável pela elaboração dos editais, mas pelo 

solicitante dos serviços, sendo assim não constam do contrato assinado; quanto à 

obrigatoriedade de vistoria que consta no Projeto Básico, não foi solicitada no edital, 

por estar em desacordo com a legislação. Quanto a diferença entre o orçado e o 

contratado, trata-se de que os orçamentos prévios são feitos pelas corretoras com os 

valores a elas passados pelas seguradoras, as seguradoras não repassam ao órgão o 

valor estimativo do seguro, tudo deve ser feito através de uma corretora, mas as 

corretoras não participam do pregão eletrônico, quem participa são as seguradoras que 

baixam o valor estimado pelas corretoras ao extremo. ” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

 A justificativa do gestor traz em seu bojo um problema futuro para a entidade, haja vista 

que a contratação de seguro veicular foi enquadrada como serviço continuado, podendo 
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ser renovado com base no inc. II do art. 57 da Lei 8.666/93, possibilitando a renovação 

do contrato com o objetivo de obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 

Administração, sendo necessária a aferição da vantajosidade da manutenção da 

contratação, com a devida pesquisa de mercado, que no caso em tela apresentou um valor 

de referência incompatível com o valor de mercado. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Estabelecer prazo para a realização de vistoria técnica em data anterior 

à realização da sessão de abertura, quando essa for condição essencial para o certame e 

possa influir na proposta. 

 

Recomendação 2: Estabelecer rotinas de revisão e aprovação dos artefatos de 

planejamento (plano de trabalho, termos de referência, projeto básico ou edital), além de 

reforçar a atuação da Procuradoria Jurídica e da equipe técnica de apoio à CPL na análise 

da documentação de suas licitações. 

 

 

2.1.1.4 CONSTATAÇÃO 
 

Inexistência de cláusula editalícia na contratação de "cuidador" para a Eseba. 

 

Fato 
 

Em relação ao Processo Administrativo nº 23117.002248/2016-79, modalidade Pregão 

Eletrônico, que objetiva a contratação de mão de obra na especialidade “Cuidador” para 

atender aos alunos da Eseba, solicitamos a entidade que justificasse o aumento de 

quantitativo do objeto superior a 25% (previsto na legislação) em relação ao inicialmente 

contratado, e a ausência de garantia no valor correspondente a 5% do valor total do 

contrato, conforme previsto na Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013. 

 
  
##/Fato## 

Causa 
 

Fragilidade dos controles internos administrativos relacionados à elaboração de editais 

de licitação. 

 

Pró-Reitor de Planejamento e Administração - deixou de promover aprimoramentos nos 

controles internos administrativos relacionados às licitações, permitindo divergência 

entre o edital e o Contrato. Compete ao Pró-Reitor de Planejamento e Administração 

coordenar as atividades de licitação promover aprimoramentos nos controles internos 

administrativos relacionados às licitações, conforme art. 27 da resolução Consun nº 

02/2010.  

 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

 A entidade por meio de correspondência eletrônica, datada de 10/05/2017, remetida pela 

Auditora Interna e assinada pelo Pró-reitor da Proplad, assim se posicionou: 

“Em relação à contratação dos cuidadores o Projeto Básico enviado pela Escola de 

Educação Básica – Eseba em seu subitem 5.3 – Quantidade de funcionários, pagina 20 

do processo, a quantidade de funcionários solicitada é de 11 cuidadores no período de 
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60 meses. Sendo que neste subitem é explicado como se dará a contratação ao longo dos 

60 meses. Todas as empresas que participaram do pregão já estavam informadas de 

como se daria a contratação, portanto não houve superação de 25%, nas folhas 15 a 17 

está a justificativa do porque realizarmos uma contratação de 60 meses e também do 

porque da variação da quantidade ao longo dos anos. 

Quanto à falta da garantia no contrato trata-se de um lapso por parte da área 

responsável pela elaboração do edital, que não constou na minuta do contrato, mas 

constou no item 22 do edital, os responsáveis pela elaboração do contrato não 

observaram a falta da solicitação de garantia, mas já entramos em contato com a 

empresa contratada e iremos elaborar um termo aditivo ao contrato, com a consequente 

cobrança da garantia, a fim de que seja sanado o problema. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Concordamos com as justificativas do gestor quanto a extrapolação do limite de 25% do 

contrato, e quanto à garantia, o mesmo concordou com a falha e se prontificou a 

regularizar a situação. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Verificar, nos procedimentos licitatórios, a conformidade entre os 

editais de licitação que pretende realizar e os contratos, independente da responsabilidade 

normativa da assessoria jurídica sobre a aprovação das respectivas minutas-padrão de 

editais e/ou contratos, aprimorando-se as rotinas de análise e verificação das etapas que 

compõem as contratações de bens e serviços.  

 

 

2.2 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         

2.2.1 CONTRATOS SEM LICITAÇÃO                        

2.2.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Locação de imóvel sem autorização da Secretaria do Patrimônio da União (SPU). 

 

Fato 
 

A Portaria nº 67, de 01 de março de 2016, do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, suspende as contratações relacionadas a locação de imóveis no exercício de 2016, 

e prevê que excepcionalidades pontuais devem ser autorizadas, a saber:  

 
“Art. 2º fica suspensa, em 2016, a partir da Publicação desta Portaria, aos órgãos listados no 

Anexo II, a realização de novas contratações relacionadas a: 

I – aquisição de imóveis; 

II – locação de imóveis; 

III - ...; 

§1º A suspensão prevista no caput não se aplica às hipóteses elencadas no §1º do art. 1º e quando 

se tratar de: 

I - ...; 

II - ...; 

III – prorrogação contratual e/ou substituição contratual, em relação aos incisos II, IV e V, desde 

que respeitados os limites fixados no anexo desta Portaria. 
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Art. 3º Os pleitos referentes a alteração do limite fixado no Anexo II desta Portaria e autorização 

para aquisição e locação de imóveis e para aquisição de veículos deverão ser encaminhados pela 

Secretaria-Executiva do respectivo Ministério à Secretaria-Executiva do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, acompanhados de justificativas fundamentadas quanto à 

projeção de gasto até o término do exercício e dos aspectos de economicidade, relevância e 

urgência. 

§1º ...; 

§ 2º ...; 

§ 3º Após análise e manifestação, caberá, se for o caso, à: 

I - ...; 

II - Secretaria do Patrimônio da União - SPU autorizar, mediante Portaria, a locação e/ou a 

aquisição de imóveis, de que tratam os incisos I e II do art. 2º.  
 
Ocorre que em relação ao Processo Administrativo nº 23117.007547/2016-08, locação de 

imóvel para o setor de transporte do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de 

Uberlândia, não houve qualquer pedido de autorização, conforme previsto na Portaria 67, 

de 1º de maio de 2016. Desta feita, solicitamos a entidade que se manifestasse sobre às 

limitações impostas pela Portaria, por meio da solicitação de Auditoria, tendo em vista a 

efetivação do aluguel. 
  
##/Fato## 

Causa 
 

 Falhas nos controles internos administrativos permitiram a realização de contratação de 

locação sem a observância das formalidades previstas na legislação pertinente. 

 

O Pro-Reitor de Planejamento – deixou de solicitar autorização para locação de imóvel, 

contrariando o disposto na Portaria 67 de 1º de maio de 2016. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

 A entidade por meio de correspondência eletrônica, datada de 10 de maio de 2017, 

remetida pela Auditora Interna e assinada pelo Pró-Reitor da Proplad, assim se 

posicionou: 

 

“Conforme Memorando Interno de nº 645/2016, anexado à folha 03 do processo, a 

contratação trata-se de locação de um imóvel novo em substituição ao do contrato 

002/2012, que foi cancelado. Portanto, por se tratar de uma substituição contratual, a 

justificativa para a contratação é o inciso III do artigo 2º da Portaria 67/2016.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Conforme a própria declaração do gestor, o contrato nº 02/2012 foi cancelado, o que por 

si só já afasta a figura da substituição contratual. Além do mais, um dos motivos da 

solicitação de cancelamento do contrato, pela Procuradoria, se deu em virtude da 

alteração da destinação original do imóvel, objeto do contrato 02/2012. Portanto, seria 

necessária a permissão da SPU para a locação de um novo imóvel. Nesse sentido, vale 

destacar as restrições publicadas na Portaria nº 67/2016, do Ministério do Planejamento, 

que suspende novas contratações de locação de imóvel, observado o disposto no inciso 

II, do § 3º, do art. 3º do referido normativo. 

 

Faz-se necessário, em face de questões duvidosas ou controvertidas, como é o caso do 

termo "substituição contratual", que o gestor submeta consulta à respectiva unidade de 

assessoramento jurídico, de forma a obter parecer abordando essas questões, 

possibilitando assim que as autoridades executivas tenham pleno conhecimento dos riscos 

de determinadas decisões.  
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##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Analisar, quando da contratação de locação de imóvel, se as rotinas de 

revisão e aprovação dos artefatos de planejamento (estudos técnicos preliminares, termos 

de referência, projetos básicos, editais) são suficientes, especialmente, quanto aos 

aspectos legais, normativos, bem como compatíveis com as restrições fixadas pelo poder 

executivo. 

 

 

2.2.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Fragilidades afetas aos controles internos administrativos relacionados às 

licitações. 

 

Fato 
 

A equipe de auditoria encaminhou questionário ao gestor visando proporcionar uma 

avaliação dos sistemas de controles internos da atividade de compras e contratações da 

Universidade. O principal objetivo dessa avaliação seria contribuir com a melhoria da 

gestão na aplicação dos recursos públicos, oferecendo subsídio para implantação, de 

forma efetiva, de controles internos administrativos que proporcionassem incremento de 

informações gerenciais, melhor acompanhamento do alcance das metas estabelecidas e 

melhoria no desempenho da Unidade na prestação dos serviços públicos. 

 

Das respostas encaminhadas pela UPC, foi extraída uma amostra da real situação, com 

indicativos de haver indícios de “riscos de controle” que interfeririam, em maior ou menor 

grau, na gestão de compras e contratações da entidade, merecendo destaque as seguintes 

fragilidades: (i) inexistência de manuais de normas/licitações;  (ii) inexistência de rotinas 

para prevenção de fraudes e conluios; (iii) não há designação de equipe técnica para 

auxiliar CPL; (iv) inadequada capacitação dos servidores; (v) necessidade de 

aprimoramento da verificação da Regularidade Fiscal dos contratados. 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Falta de implementação de mecanismos de controle internos da área de licitações e 

contratos da Universidade. 

 

Pró-Reitor de Planejamento e Administração – deixou de promover aprimoramentos nos 

controles internos administrativos relacionados às licitações, incorrendo em riscos de 

controle dos processos que podem interferir na gestão de compras e contratações da 

entidade. Conforme art. 37 do Regimento Geral da UFU, compete ao Pró-Reitor de 

Planejamento e Administração elaborar diagnósticos, propor normas e coordenar os 

programas, planos de ação e atividades de licitações, compras e administração de 

materiais, conforme art. 27 da Resolução Consun nº 02/2010 (Regimento Interno da 

Reitoria). 

 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em resposta aos questionamentos apresentados por meio de Solicitação de Auditoria, 

relativamente aos Sistemas de Controles Internos da atividade de compras e contratações 
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da Universidade, a entidade respondeu ao Questionário de Avaliação de Controles 

Internos (QACI) proposto pela equipe da CGU, nos seguintes termos: 

 
01 - Existe setor/departamento responsável e servidor designado para realização das atividades 

relacionadas à licitação no Órgão ou Entidade Pública? 

- Sim, há setor de licitação formalmente instituído, dotado de estrutura material adequada e de 

agentes administrativos suficientes para realização dos trabalhos sob sua responsabilidade. 

02 - O Órgão ou Entidade Pública dispõe de controle eletrônico ou manual (planilha) de todos os 

processos licitatórios realizados no exercício, com a situação atualizada de cada processo? 

- Sim e o controle de licitações está devidamente atualizado, refletindo a posição de todos os 

processos licitatórios realizados no exercício. 

03 - As contratações da Unidade originam a partir da formalização oficial da demanda pelo 

beneficiário, explicitando a necessidade da contratação?  

- Sim, existe documento assinado pelo beneficiário explicitando a necessidade de contratação e 

este contribui para a regularidade e segurança do processo licitatório. 

 

04 - O Órgão ou Entidade Pública padronizou as especificações que são mais comuns (limpeza, 

vigilância, telefonia, microcomputadores, etc) para aquisição por meio de processos licitatórios? 

- Sim, o Órgão ou Entidade Pública padronizou as especificações das contratações que são mais 

comuns  e tem utilizado nos processos licitatórios. 

05 - As contratações diretas (dispensa ou inexigibilidade) são elaboradas com os mesmos 

artefatos necessários para as contratações por meio de licitação (estudos técnicos preliminares, 

plano de trabalho e termo de referência ou projeto básico)? 

- Sim, a Unidade elabora estudos técnicos preliminares, plano de trabalho e termo de referência 

ou projeto básico e tem utilizado nas contratações diretas.  

06 - A execução das principais atividades envolvidas na realização de licitações, dispensa e 

inexigibilidade, está apoiada por políticas e procedimentos (normas, manuais e check-list) que as 

formalizam e detalham?  

- Não há manuais de normas e procedimentos que estabeleçam atividades de licitações; 

07 - O Órgão ou Entidade Pública normatizou os critérios para realização de pesquisa de preços 

prévia a realização das licitações, dispensas e inexigibilidade?  

- Sim, os critérios de pesquisa de preços são adequados e efetivamente aplicados, e tem 

contribuído para regularidade e segurança do processo.        

08 - A Unidade dispõe de rotinas de revisão e aprovação dos artefatos do planejamento (estudos 

técnicos preliminares, plano de trabalho e termo de referência ou projeto básico)?  

- Sim, as rotinas adotadas são adequadas e efetivamente aplicadas, e tem contribuído para 

regularidade e segurança do processo.        

09 - A Unidade dispõe de controle manual ou eletrônico das informações sobre a disponibilidade 

orçamentária e financeira, incluindo informações atualizadas sobre a situação de cada 

contratação da organização (planejada, licitada, contratada), sobre os valores empenhados, 

liquidados e pagos, e sobre a dotação disponível?  

- Sim, o Órgão ou Entidade Pública dispõe de controle da disponibilidade orçamentária e 

financeira e utiliza para subsidiar o processo de contratação e respectivos aditivos contratuais. 

10 - São utilizados editais-padrão em suas licitações?  

- Sim, o Órgão ou Entidade Pública utiliza editais-padrão e eles tem contribuído para 

regularidade e segurança do processo.     

11 - O Órgão ou Entidade Pública submete à apreciação prévia da assessoria jurídica as minutas 

dos editais de licitação e seus anexos?  

- Sim, os processos são submetidos à apreciação prévia da assessoria jurídica, e os pareceres 

contribuem para a conformidade legal do processo. 

12 - É designada formalmente equipe técnica para auxiliar a CPL na análise da documentação 

de habilitação e propostas de preços nas licitações para contratação de objetos mais complexos 

(Obras e Tecnologia da Informação – TI, por exemplo)?    

- A Unidade planeja designar formalmente equipe técnica de apoio para os futuros processos 

licitatórios; 

13 - O Órgão ou Entidade Pública publica os avisos de editais de licitação nos meios de 

comunicação previstos no art. 21 da Lei nº 8.6666/93, de acordo com a modalidade de licitação 

adotada e divulga em sítios oficiais na internet, em cumprimento à Lei de Acesso a Informação? 

- Sim, e o Órgão ou Entidade Pública disponibiliza as informações concernentes a procedimentos 

licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos 

celebrados, em sítios oficiais na internet, em cumprimento a Lei de Acesso a Informação.         

14 - Os limites legais para a composição das comissões entre os servidores efetivos e 

comissionados são rigorosamente observados?  
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- Sim, e os servidores designados são capacitados para exercer suas atribuições legais. 

15 - O Órgão ou Entidade Pública adota rotinas para prevenção de fraudes e conluios, a exemplo 

de análise dos endereços das empresas, quadro societário, data de constituição da empresa, 

análise das propostas em relação ao formato, empresas de servidores do Órgão ou Entidade 

Pública e esse controle está evidenciado no processo? 

– Não há rotinas definidas; 

16 - São realizadas consultas durante o certame e anexadas ao processo para verificar a 

ocorrência de registro de penalidades que impedem as empresas de licitar e contratar, tais como 

o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas  - CEIS, Cadastro Nacional de 

Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa - CNJ e Lista de Inidôneos do TCU? 

- Sim, são consultados o CEIS, CNJ e Lista de Inidôneos do TCU e anexado o resultado da 

consulta no processo licitatório. 

17 - A Unidade acompanha todas as fases do processo licitatório, de modo a identificar o tempo 

médio gasto em cada etapa do processo, assim como os obstáculos que possam impactar seu 

andamento regular e dispõe de indicadores de gestão na área de licitações? 

– Não; 

18 - A Unidade dispõe de controle manual ou eletrônico das empresas penalizadas por ela com 

declaração de suspensão, inidoneidade ou impedimento? 

- Sim, o Órgão ou Entidade Pública dispõe de controle atualizado das empresas penalizadas e 

consulta esse cadastro durante a realização dos processos licitatórios.  

19 - A Unidade designa formalmente os atores que devem atuar na fase de gestão do contrato (por 

exemplo, gestor, fiscal beneficiário, fiscal especialista, fiscal administrativo, preposto, etc)? 

 (X) 1- Não, mas tem buscado adotar procedimentos para implementar esse controle;                

 (X) 3- Sim, o Órgão ou Entidade Pública designa formalmente os atores que devem atuar na 

gestão do contrato.  

20 - Os servidores designados para atuar na gestão contratual possuem adequada capacitação 

para exercer seus papéis? 

– Não; 

21 - Os servidores designados para atuar na gestão do contrato dispõem de tempo suficiente para 

executar suas atividades? 

- Sim, os servidores designados para atuar na gestão do contrato do Órgão ou Entidade Pública 

dispõe de tempo suficiente para executar suas atividades adequadamente.  

22 - A Unidade consulta o SICAF antes de cada pagamento a ser efetuado para a contratada, 

verificando se mantém as condições de habilitação e executa os procedimentos previstos no art. 

3º, §4º, da IN-SLTI 4/2013 em caso de irregularidade? 

- Sim, o Órgão ou Entidade Pública consulta ao SICAF antes de cada pagamento e executa os 

procedimentos previstos no art. 3º, §4º, da IN-SLTI 4/2013 em caso de irregularidade.  

 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Com base nas informações preliminarmente recebidas, após respostas ao Questionário de 

Avaliação de Controles Internos (QACI), e a partir da realização da auditoria in loco, 

quando se cotejou as informações prestadas e a efetiva execução da rotina administrativa 

(consubstanciada nos processos licitatórios em curso no ano sob exame), foi possível 

identificar riscos de controle e também obstáculos, falhas e procedimentos passíveis de 

aprimoramento, mencionando-se instrumentos necessários para mitiga-los, conforme 

descritos a seguir: 

 

- inexistência de manuais de normas/licitações:  identificou-se que a execução das 

principais atividades envolvidas na realização de licitações, dispensa e inexigibilidade, 

não se encontra apoiada por políticas e procedimentos (normas, manuais e check-list) que 

as formalizam e detalham. A Auditoria Geral da UFU, por meio do item 2.2.6 do Relatório 

de Auditoria nº 002/2016 registrou constatação semelhante, tendo apresentado 

recomendações pertinentes. Considera-se relevante a elaboração de um manual de normas 

e procedimentos para essas atividades de licitação, prevendo sistemas de autorizações e 

aprovações, linhas de autoridade definidos e o estabelecimento de práticas operacionais 

e de rotinas para o setor de licitação e contratos da Unidade. Entre os principais riscos de 
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controle envolvidos estão a execução errônea das atividades e retrabalho, podendo 

resultar em danos financeiros ou práticas de atos ilegais; 

 

- não há designação de equipe técnica para auxiliar CPL: constatou-se a falta de 

designação formal de equipe técnica para auxiliar a CPL na análise da documentação de 

habilitação e propostas de preços nas licitações para contratação de objetos mais 

complexos (Obras e Tecnologia da Informação – TI, por exemplo), o que pode interferir 

na realização de análise e julgamento dos documentos de habilitação e proposta de preços 

das empresas de forma adequada. Ato de designação formal de equipe de técnica de apoio 

favorece a regular análise da proposta técnica e dos aspectos técnicos da documentação 

(ex.: avaliação dos atestados de capacidade técnica) das empresas licitantes, reduzindo o 

risco de exame inadequado de documentos de habilitação e propostas de preço; 

 

- inexistência de rotinas para prevenção de fraudes e conluios: não se encontra 

evidenciado nos autos a adoção de rotinas para prevenção de fraudes e conluios, a 

exemplo de análise dos endereços das empresas, quadro societário, data de constituição 

da empresa, análise das propostas em relação ao formato, empresas de servidores da 

entidade, etc. Análise é de alta relevância, a fim de identificar possíveis relacionamentos 

que comprometem o caráter competitivo (endereço, sócios, telefone e/ou e-mail comuns; 

sobrenomes comuns de sócios/administradores; área de atuação incompatível; data de 

constituição ou de registro na Junta Comercial próxima da data do certame; sócios com 

parentesco com servidores da unidade); 

 

- inadequada capacitação dos servidores: em entrevista com representante designado para 

atuar na gestão contratual, este revelou que sua equipe não possui adequada capacitação 

para exercer seu papel e atuar na gestão contratual. A falha foi objeto de recomendação 

contida no item 2.2.6 do já mencionado Relatório de Auditoria nº 002/2016 da Auditoria 

Geral da UFU, tendo apresentado recomendações no sentido de elidir a falha. Cumpre 

ressaltar que compete à alta administração formar e manter quadro de servidores com 

capacitação adequada a exercer os vários papéis na gestão contratual e representante da 

administração que for nomeado para atuar na fiscalização ou gestão contratual. Entre os 

principais riscos de controle está o envolvimento de servidores que não possuem as 

competências necessárias para desempenho de tarefas tão importantes, levando a não 

fiscalização adequada dos aspectos sobre os quais não detêm domínio, com consequente 

não detecção de descumprimento de partes da avença e seus desdobramentos; 

 

- necessidade de aprimoramento da verificação da Regularidade Fiscal dos contratados: 

foram identificadas falhas nas rotinas de consulta o Sicaf antes de cada pagamento a ser 

efetuado para os contratados. O fiscal (administrativo) não vem deixando evidenciada a 

execução dos procedimentos do art. 3º, §4º, da IN-SLTI 4/2013, que remetem à consulta 

no Sicaf quanto à manutenção da regularidade fiscal antes de cada pagamento. A equipe 

da CGU observou que a Auditoria Geral da UFU também já havia constatado falha 

semelhante, conforme registro contido no item 2.2.11 do referido Relatório de Auditoria 

nº 002/2016. Entre os riscos de controle estão o fato de a licitante não manter a 

regularidade fiscal da habilitação na fase de execução contratual, levando ao pagamento 

de fornecedor em débito com a fazenda, com consequente impossibilidade de a fazenda 

pública ressarcir-se de valores devidos. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Estabelecer rotinas para verificação de possíveis relacionamentos que 

comprometem o caráter competitivo na realização de licitações (como coincidência de 

endereços, sócios, telefone e/ou e-mail comuns; sobrenomes comuns de 
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sócios/administradores; área de atuação incompatível; data de constituição ou de registro 

na Junta Comercial próxima da data do certame; sócios com parentesco com servidores 

da unidade), em respeito ao princípio da isonomia   

 

Recomendação 2: Estabelecer rotina de verificação da regularidade fiscal da contratada 

antes de cada pagamento, evidenciando no respectivo processo a consulta ao Sicaf antes 

de cada pagamento a ser efetuado para os contratados, de modo a zelar pela realização de 

pagamentos a fornecedores que mantém a regularidade fiscal da habilitação na fase de 

execução contratual. 

 

Recomendação 3: Capacitar servidores para o exercício de fiscalização e gestão 

contratual, garantindo que os nomeados para tais funções reúnam competências 

necessárias para o desempenho das atribuições, evitando descumprimento de partes da 

avença e seus desdobramento. 

 

Recomendação 4: Avaliar a pertinência de: a) elaborar manual de normas e 

procedimentos para a atividade de licitação, dispensa ou inexigibilidade, visando a 

redução de erros que podem resultar em danos financeiros, retrabalho, bem como 

favorecendo a padronização e normatização dessas atividades; b) designar formalmente 

equipe de apoio para auxiliar a CPL na análise das propostas e aspectos técnicos, inclusive 

de documentação de habilitação das empresas licitantes;  

 

 

3 GESTÃO OPERACIONAL                            

3.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

3.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

3.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Inexecução do acompanhamento das metas do Plano Institucional de 

Desenvolvimento e Expansão da UFU no exercício de 2016. 

 

Fato 
 

A elaboração do Planejamento estratégico da UFU contou com diversas etapas, entre elas 

aquela relacionada às definições estratégicas, que contou com a participação da comissão, 

reitor, pró-reitores, Prefeito e colaboradores de unidades administrativas e acadêmicas; 

apresentação da diretrizes estratégicas e da metodologia de trabalho para as unidades 

acadêmicas e administrativas; visita às unidades acadêmicas e administrativas; 

planejamento das unidades acadêmicas e administrativas; avaliação da viabilidade de 

execução metas pelas câmaras temática, orçamentária, de correção; apresentação das 

metas nos Conselhos Superiores; consulta Pública; etc.  

 

Por alguns motivos, houve atrasos na realização ou entrega dos resultados das discussões 

sobre os temas relevantes para o período de 2016-2021 (atraso na realização da consulta 

pública, na etapa da participação das unidades acadêmicas e administrativas e na 

consolidação e análise do volume expressivo de metas propostas), comprometendo o 

calendário das etapas subsequentes em relação ao prazo estabelecido. Em resposta aos 

questionamentos encaminhados pela equipe de auditoria, a UFU informou que na referida 

etapa, “unidades acadêmicas e administrativas contaram com o envolvimento de todos 

os servidores no processo de planejamento e discussão do que seria relevante para o 

período de 2016-2021, bem como cadastrar esse planejamento no sistema www.sp.ufu.br. 

Originalmente, o prazo previsto para as unidades concluírem seu planejamento 
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encerrava-se em 22/07/2015, mas, em atendimento às solicitações de prorrogação, 

advindas das unidades acadêmicas e administrativas, este prazo foi prorrogado, em um 

primeiro momento, para 21/08/2015 e, devido a novas solicitações de prorrogação, para 

o dia 30/10/2015, o qual ainda se revelou insuficiente para a conclusão dos trabalhos de 

várias unidades que, finalmente, demandaram nova prorrogação para o dia 

05/11/2015”.  

 

Sabe-se que o plano institucional anterior (Pide 2010-2015) tinha previsão de vigência 

até 31 de dezembro de 2015. Diante disso, a equipe de auditoria solicitou “documentação 

de estabelecimento e aferição das metas anuais para a universidade, relativas ao exercício 

de 2016” e a “documentação de monitoramento (descrição e medição), contendo os 

indicadores de gestão do PDI”.  

 

Em resposta, a UFU informou que o Pide anterior (2010-2015) teve sua vigência 

prorrogada até a data da aprovação do atual Pide (2016-2021), que veio ser aprovado 

somente em 09 de março de 2017, por meio da Resolução Consun nº 03/2017. Esclareceu 

que o monitoramento e avaliação do planejamento ainda está por ser implementado, com 

previsão para ocorrer no primeiro semestre de 2017, relativa às metas que tiveram início 

de execução em 2016.  

 

Em outras palavras, o planejamento estratégico da UFU, contido no Pide (2016-2021), 

não foi aprovado até o final do exercício de 2015, tampouco durante o ano seguinte, 

prejudicando a execução e acompanhamento em 2016, objeto desta auditoria, 

inviabilizando assim emitir opinião em termos de resultados ou alcance de metas e 

objetivos. 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Falhas na execução do cronograma de atividades para acompanhamento e avaliação das 

metas anuais. 

 

Pró-Reitor de Planejamento e Administração – incorreu em falhas no planejamento 

adotado pela Proplad, bem como na execução do cronograma de atividades para 

acompanhamento e avaliação das metas anuais, impossibilitando o envio das informações 

para apreciação pelo do Conselho Universitário. Compete ao Pró-Reitor de Planejamento 

e Administração o exercício de atribuições de sua área de atuação, nos termos do art. 37 

do Regimento Geral da UFU, tendo atribuição de elaborar diagnósticos, propor normas, 

coordenar, executar, registrar, documentar os programas, planos de ação e atividades de 

planejamento, assim como orçamentárias, financeiras e contábeis, conforme art. 27 da 

Resolução Consun nº 02/2010 (Regimento Interno da Reitoria). 

 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em resposta aos questionamentos apresentados por meio de Solicitação de Auditoria, 

relativamente à necessidade de apresentar os resultados do exercício anterior (2016) e do 

vigente (2017), a Universidade informou que:  

“O acompanhamento das metas referente ao executado no ano de 2016 e 2017 será 

avaliado em termos de resultados físicos e orçamentários com a justificativa quando 

houver variações em relação à meta inicial prevista. (...) O monitoramento e 

acompanhamento também tem a finalidade de identificar os desvios e a necessidade de 

atualizações e ajustes no planejamento. Participarão do processo de acompanhamento 
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todas as unidades acadêmicas e administrativas que possuem metas propostas e 

aprovadas no sistema de planejamento, ou seja, a reitoria, pró-reitorias, órgãos 

administrativas, órgãos suplementares, unidades acadêmicas e unidades especiais de 

ensino. 

A seguir apresentamos o quadro 1 e o quadro 2 com o cronograma de atividades para 

acompanhamento das metas de 2016 e 2017 respectivamente”. 

 
Quadro – Cronograma de Atividades para Acompanhamento das Metas 2016 

Atividades Data 

Constituir a nova Comissão Permanente de Desenvolvimento e Expansão 

(CPDE) 

Reunião Conselho 

Universitário - 

Maio/2017 

Realizar reunião com a Comissão Permanente de Desenvolvimento e 

Expansão (CPDE) para iniciar o processo de acompanhamento das metas 

do exercício de 2016 

Maio/2017 

Realizar reunião com as unidades administrativas e acadêmicas com o 

objetivo de demonstrar como será feita a fase de acompanhamento e 

revisão das metas 

Maio/2017 

Abrir o sistema de planejamento para as unidades acadêmicas e 

administrativas realizarem o acompanhamento das metas do exercício de 

2016 

Junho/2017 

Constituir novas Câmaras Temática e Orçamentária Julho/2017 

Avaliação do acompanhamento da execução das metas de 2016 pela 

Comissão do Pide 
Agosto/2017 

Avaliação das novas metas pelas Câmaras Temática, Orçamentária e do 

Pide 
Setembro/2017 

Formatação do documento final e envio para apreciação do Conselho 

Universitário. 
Outubro/2017 

Fonte: Diretoria de Planejamento 

 

Quadro – Cronograma de Atividades para Acompanhamento das Metas 2017 

Atividades Data 

Realizar reunião com a Comissão Permanente de Desenvolvimento e 

Expansão (CPDE) para iniciar o processo de acompanhamento das metas 

do exercício de 2017 

Outubro/2017 

Realizar reunião com as unidades administrativas e acadêmicas com o 

objetivo de demonstrar como será feita a fase de acompanhamento e revisão 

das metas 

Novembro/2017 

Abrir o sistema de planejamento para as unidades acadêmicas e 

administrativas realizarem o acompanhamento das metas do exercício de 

2017 

01/12/2017 a 05/01/2018 

Avaliação do acompanhamento da execução das metas de 2017 pela 

Comissão do Pide 
Janeiro/2018 

Avaliação das novas metas pelas Câmaras Temática, Orçamentária e do 

Pide 
Janeiro/2018 

Formatação do documento final e envio para apreciação do Conselho 

Universitário. 
Fevereiro/2018 

Fonte: Diretoria de Planejamento 

 

Em relação à forma como será feita a divulgação interna dos resultados alcançados na 

execução do plano de desenvolvimento institucional e planejamento estratégico, a 

Unidade informou que: 

“A divulgação dos resultados alcançados na execução do plano de desenvolvimento 

institucional se dará no portal do próprio Plano Institucional Desenvolvimento e 

Expansão – Pide - http://www.proplad.ufu.br/pide. Para atender uma ampla divulgação, 

será realizada uma chamada na página principal do portal eletrônico da Universidade 

Federal de Uberlândia – www.ufu.br -  indicando que os resultados da avaliação do 

planejamento foram publicados no portal do Pide. Em complemento, também será 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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enviado, para todas as unidades da UFU, memorando indicando que os resultados da 

avaliação do Pide encontram-se publicados no portal do Pide”. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A UFU informou que pretende dar início ao acompanhamento das metas do exercício 

anterior para, em seguida, passar ao monitoramento das metas do exercício de 2017, 

entretanto é preocupante a situação que se vislumbra diante do cronograma apresentado.  

 

Será necessário que a Pró-Reitoria de Planejamento e Administração priorize as etapas, 

fazendo cumprir fielmente o cronograma proposto, uma vez sua implementação efetiva 

depende de instâncias colegiadas e da interação com as unidades administrativas e 

acadêmicas para assimilação da dinâmica avaliativa e de revisão das metas, de forma que 

a apresentação detalhada dos aspectos relevantes quanto ao cumprimento das metas, 

consubstanciado no Relatório a ser apreciado pelo Conselho Universitário, seja entregue 

em tempo hábil para aprovação anual e utilização dessas informações e conclusões sejam 

agregadas ao Relatório de Gestão Anual, que compõe a prestação de contas apresentada 

pela Fundação Universidade ao Tribunal de Contas da União (TCU). 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Desenvolver mecanismos de acompanhamento da execução do Plano 

Institucional de Desenvolvimento e Expansão, tais como indicadores monitoráveis, de 

forma que a avaliação, revisão e conclusões quanto ao cumprimento das metas seja 

apresentado em tempo hábil para exame e apreciação pelo Conselho Universitário, 

cumprindo seu papel como ferramenta de gestão, bem como essas informações possam 

ser utilizadas na elaboração do Relatório de Gestão, que compõe a prestação de contas 

apresentada anualmente pela UFU ao TCU. 

 

 

3.1.1.2 INFORMAÇÃO 
 

Informações sobre as ações operacionais para a alocação dos recursos previstos na 

composição da Matriz referente às Outras Despesas de Custeio e Capital (ODCC) 

 

Fato 
 

Visando avaliar as competências, responsabilidades, produtos e prazos envolvidos no 

planejamento estabelecido e exame da operacionalidade da gestão estratégica, a equipe 

de auditoria buscou avaliar a implementação do planejamento estratégico, sendo que esta 

análise restou prejudicada pelos atrasos na aprovação e implementação do Pide 2016-

2021, conforme exposto no item 3.1.1.1 deste Relatório. De todo modo, em inspeção 

realizada junto aos integrantes da Diretoria de Planejamento e Divisão de Estatísticas e 

Informações da Universidade, confirmou-se a existência de artefatos necessários à 

promoção da coordenação, divulgação e direção do processo de gestão do planejamento, 

tendo sido estabelecidos indicadores e instrumentos de aferição das metas, em que pese a 

aferição das metas anuais não ter sido apurada pelos entraves já mencionados.   

 

Questionada quanto às iniciativas estratégicas, táticas e ações operacionais, assim como 

resultados alcançados (com referência do exercício de 2016), relacionadas aos parâmetros 

previstos no artigo 4º do Decreto nº 7.233/2010, utilizados para a composição da Matriz 

ODCC, que promove a alocação orçamentária dos recursos do Orçamento-Geral da União 
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para as Ifes, referentes às Outras Despesas de Custeio e Capital, a Universidade informou 

que, “de acordo com os critérios que compõem a Matriz ODCC para alocação 

orçamentária das Ifes, os limites para empenho das dotações consignadas na Lei 

Orçamentária foram liberados na sua totalidade. Entretanto, em uma análise macro 

institucional, com o advento do Reuni e a forte expansão das Ifes nos últimos anos, há 

necessidade de se destinar um maior volume de recursos orçamentários na Matriz de 

ODCC, o que tem sido restringido em função do cenário político e econômico pelo qual 

o País atravessa”.  

 

Diante dos atrasos e da intempestividade das informações que serão geradas com a 

aferição das metas anuais, espera-se que maior firmeza no exercício das responsabilidades 

coletivas e individuais, inclusive a do dirigente máximo em relação à cobrança e avaliação 

de resultados, a serem apresentados anualmente e em tempo hábil para inserção das 

informações no Relatório de Gestão Anual, a ser apreciado pelo TCU e demais órgãos de 

controle. 

  
##/Fato## 

4 CONTROLES DA GESTÃO                           

4.1 CONTROLES INTERNOS                             

4.1.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

4.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Atuação da CGU 

 

Fato 
 

Os registros do Sistema Monitor/CGU evidenciam que durante o exercício sob exame 

nesta auditoria de contas, os seguintes quantitativos de recomendações tiveram 

tratamento ou foram objeto de acompanhamento pela Universidade Federal de 

Uberlândia, sendo pertinente informar, quanto a estas recomendações, o que segue: 

 
Quadro – Recomendações  acompanhadas pela UFU em 2016 

Período do envio 

das 

recomendações 

ao Gestor 

Quant. de 

recomen-

dações 

Atendidas 

no 

exercício 

de 2016 

Pendentes de 

atendimento ao 

final do 

exercício de 

2016 (*) 

(*) Último posicionamento da 

CGU em relação às 

recomendações pendentes 

 

Até 31/dez/2015 

 

60 24 36 Todas reiteradas 

Durante exercício 

de 2016 
64 0 64 

Grande parte reiteradas e 

algumas tiveram seus prazos 

prorrogados 

Pendentes ao final do exercício de 2016 100 (¹)  

Fonte: Sistema Monitor/CGU   

 

 

Dentre as recomendações pendentes(¹) de atendimento ao final do exercício de 2016, 

considerando critérios de criticidade e materialidade, destacam-se algumas referentes à 

condução de licitações e contratações de serviços de engenharia, para as quais a 

Universidade apresentou posicionamentos, conforme quadro sintético a seguir: 
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Quadro – Recomendações Pendentes ao final do exercício 2016 

Nº da 

Recomen

-dação 

Relatório 

de origem 
Síntese da recomendação 

Síntese da 

posição da 

UPC 

Último 

posicionament

o da CGU 

166509 201412534 

Apuração responsabilidade. Nomeação de 

Comissão Permanente de Licitação. Servidor que 

não compunha a Comissão participou do 

julgamento. Eventual direcionamento na escolha 

do vencedor (Concorrência nº 005/2009). 

Recusa de 

implementação 

Recusa não 

aceita.  

Reiteração. 

166510 201412534 

Apuração responsabilidade. Nomeação de 

Comissão Permanente de Licitação. Servidor que 

não compunha a Comissão participou do 

julgamento. Eventual direcionamento na escolha 

do vencedor (Concorrência nº 003/2008). 

Recusa de 

implementação 

Recusa não 

aceita.  

Reiteração. 

166511 201412534 

Apuração responsabilidade. Nomeação de 

Comissão Permanente de Licitação. Servidor que 

não compunha a Comissão participou do 

julgamento. Eventual direcionamento na escolha 

do vencedor (Concorrência nº 006/2009). 

Recusa de 

implementação 

Recusa não 

aceita.  

Reiteração. 

166513 201412534 

Apuração de responsabilidade. Celebração de 

termos aditivos em Contrato com atraso na 

execução do objeto para posterior rescisão 

contratual (Termos Aditivos ao Contrato nº 

001/2010). 

Recusa de 

implementação 

Recusa não 

aceita.  

Reiteração. 

166515 201412534 

Apuração de responsabilidade. Celebração de 

termos aditivos em Contrato com atraso na 

execução do objeto para posterior rescisão 

contratual (Termos Aditivos ao Contrato nº 

012/2009). 

Providências 

acordadas não 

implementadas 

Reiteração. 

166516 201412534 

Ressarcimento ao erário no montante de 

R$1.229.394,75, referente à correção de valores 

não previstos em contrato e no edital (Contrato nº 

045/2010, remanescente do Contrato nº 

001/2010). 

Recusa de 

implementação 

Recusa não 

aceita.  

Reiteração. 

166517 201412534 

Apuração responsabilidade. Falhas na 

formalização do contrato nº 045/2010. 

Remanescente de obra. Iniciadas sem designação 

de fiscal. Irregularidades na correção. Celebração 

de Termos Aditivos após a expiração de vigência 

(Contrato nº 045/2010, remanescente do Contrato 

nº 001/2010). 

Providências 

acordadas não 

implementadas 

Reiteração. 

166519 201412534 

Ressarcimento ao erário o montante de 

R$913.585,60, referente à correção de valores 

não previstos em contrato e no edital (Contrato nº 

043/2010, remanescente do Contrato nº 

012/2009). 

Recusa de 

implementação 

Recusa não 

aceita.  

Reiteração. 

166520 201412534 

Ressarcir ao erário o montante de R$634.811,20, 

referente ao acréscimo de serviços para o mesmo 

objeto (Contrato nº 043/2010, remanescente do 

Contrato nº 012/2009). 

Recusa de 

implementação 

Recusa não 

aceita.  

Reiteração. 

166522 201412534 

Apuração responsabilidades. Correção de valores 

não previstos em contrato e no edital (Contrato nº 

043/2010, remanescente do Contrato nº 

012/2009). 

Informa estar 

analisando 

argumentações 

Prorrogação de 

prazo 

166523 

 
201412534 

Ressarcimento ao erário o montante de 

R$422.310,05 referentes à celebração do 4º, 9º e 

12º Termos Aditivos que extrapolaram o limite 

de 25% a aditivação do Contrato nº 043/2010 

(Contrato nº 043/2010, remanescente do Contrato 

nº 012/2009). 

Providências 

acordadas não 

implementadas 

Reiteração. 

166524 201412534 

Apuração responsabilidades pela celebração do 

4º, 9º e 12º Termos Aditivos que extrapolaram o 

limite de 25% de aditivação do Contrato nº 

043/2010 (Contrato nº 043/2010, remanescente 

do Contrato nº 012/2009). 

Providências 

acordadas não 

implementadas 

Reiteração. 
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Fonte: Sistema Monitor CGU 

 

  
##/Fato## 

4.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Falhas quanto à tempestividade nos registros dos procedimentos administrativos 

disciplinares  

 

Fato 
 

O Relatório de Gestão da UFU trouxe informação de que os resultados dos processos 

sindicantes e disciplinares, desenvolvidos no âmbito da Copsia/UFU, estariam sendo 

lançados, rotineiramente, no sistema CGU-PAD, a fim de que a Controladoria-Geral da 

União (CGU) pudesse acompanhar, desde a instauração, o desenrolar dos trabalhos, de 

modo a fiscalizar e a dar sugestões ao gestor da instituição em prol do alcance do interesse 

público indisponível.  

 

Nesse sentido, a equipe de auditoria da CGU procedeu inspeção na sede da Copsia com 

o objetivo de avaliar se a Unidade Prestadora de Contas estaria registrando as informações 

referentes aos procedimentos disciplinares instaurados no Sistema CGU-PAD, sobretudo 

respeitando-se os preceitos e a tempestividade determinada na Portaria CGU n° 

166527 201412534 

Ressarcimento ao erário o montante de 

R$479.509,90, referente à correção de valores 

não previstos em contrato e no edital (Contrato nº 

044/2010, remanescente do Contrato nº 

107/2009). 

Questiona 

implementação 
Reiteração. 

166539 201412534 

Apuração de responsabilidades dos servidores 

que atuaram no processo de condução da 

Concorrência nº 007/2009. Contratação irregular 

de empresa (Concorrência nº 007/2009). 

Recusa de 

implementação 

Recusa não 

aceita.  

Reiteração. 

166545 201412534 

Reparação de falhas construtivas: bloco 1JCA 

(Moradia Estudantil da UFU). Em caso de não 

atendimento, abster-se de emitir o termo de 

recebimento definitivo das obras. Sanções  

contratuais  cabíveis (remanescentes do Contrato 

nº 107/2009). 

Concorda e 

sinaliza futura 

adoção de 

medidas 

Prorrogação de 

prazo 

166547 201412534 

Reparação de falhas construtivas: bloco 5RSM 

(Sala de aulas). Em caso de não atendimento, 

abster-se de emitir o termo de recebimento 

definitivo das obras. Sanções  contratuais  

cabíveis (remanescentes do Contrato nº 

012/2009). 

Concorda e 

sinaliza futura 

adoção de 

medidas 

Prorrogação de 

prazo 

166548 201412534 

Reparar as falhas construtivas: bloco 8JCU (sala 

de aulas de uso comum  e anfiteatro). Em caso de 

não atendimento, abster-se de emitir o termo de 

recebimento definitivo das obras. Sanções 

contratuais cabíveis  

Concorda e 

sinaliza futura 

adoção de 

medidas 

Prorrogação de 

prazo 

166550 201412534 

Reparar as falhas construtivas: bloco 1AMC 

(Monte Carmelo/MG). Em caso de não 

atendimento, abster-se de emitir o termo de 

recebimento definitivo das obras. Sanções  

contratuais  cabíveis. 

Concorda e 

sinaliza futura 

adoção de 

medidas 

Prorrogação de 

prazo 

166551 201412534 

Reparar as falhas construtivas: bloco 3PSM 

(C.Administrativo/Reitoria). Em caso de não 

atendimento, adotar de imediato, as sanções  

contratuais  cabíveis, comprovando a efetividade 

das ações adotadas ( remanesc. Contrato nº 

001/2010). 

Concorda e 

sinaliza futura 

adoção de 

medidas 

Prorrogação de 

prazo 
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1.043/2007, no que diz respeito ao prazo de 30 dias para inserção no Sistema CGU-PAD 

dos processos disciplinares instaurados no Instituto.  

 

Dos 39 procedimentos instaurados em 2016, a equipe selecionou por amostragem não 

probabilística 14 deles para verificação, tendo observado o seguinte número dias para 

registro no Sistema CGU-PAD: 
 

Quadro – Procedimentos cadastrados no CGU-PAD após 30 dias da publicação do ato instaurador  

Tipo de 

Processo 

Nº do Processo Publicação do Ato 

de Instauração 

Registro no Sistema 

CGU-PAD 

Nº de dias 

PAD 23117.000225/2016-20 04/03/2016 12/08/2016 161 

PAD 23117.003118/2016-53 27/05/2016 12/08/2016 77 

PAD 23117.003318/2016-14 20/05/2016 03/08/2016 75 

PAD 23117.004311/2016-10 27/05/2016 12/08/2016 77 

PAD 23117.006868/2016-87 14/10/2016 17/02/2017 126 

Sindicância 23117.000235/2016-65 20/05/2016 11/08/2016 83 

Sindicância 23117.002488/2015-92 08/04/2016 11/08/2016 125 

Sindicância 23117.003117/2016-17 20/05/2016 11/08/2016 83 

Sindicância 23117.003119/2016-06 20/05/2016 11/08/2016 83 

Sindicância 23117.003120/2016-22 20/05/2016 09/08/2016 81 

Sindicância 23117.003122/2016-11 20/05/2016 11/08/2016 83 

Sindicância 23117.004224/2016-54 27/05/2016 12/08/2016 77 

Sindicância 23117.006873/2016-90 30/09/2016 13/02/2017 228 

Sindicância 23117.006875/2016-89 23/12/2016 17/02/2017 136 

Fonte: Registros do Sistema CGU-PAD, acessados em 22/02/2017, na sede da Copsia/UFU. 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Falhas nos controles internos administrativos relativos à inserção de informações nos 

sistema CGU-PAD. 

 

Pró-Reitora de Gestão de Pessoas – deixou de se certificar do cumprimento de obrigações 

relacionadas aos controles internos administrativos relativos à inserção de informações 

no sistema CGU-PAD, que dá transparência aos atos dos processos administrativos 

disciplinares e sindicâncias instauradas no âmbito da UPC. Conforme art. 37 do 

Regimento Geral da UFU, compete ao Pró-Reitor de Planejamento e Administração 

elaborar diagnósticos, coordenar, executar, registrar, documentar e expedir certidões dos 

programas, planos de ação e atividades de planejamento, conforme art. 34 da Resolução 

Consun nº 02/2010 (Regimento Interno da Reitoria). 

 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em resposta aos questionamentos apresentados por meio de Solicitação de Auditoria, 

relativamente à responsabilidade pela coordenação da gestão do Sistema CGU-PAD no 

âmbito da unidade, bem como informações sobre os processos administrativos 

instaurados na unidade (PAD´s e Sindicâncias), a Universidade remeteu informações por 

meio da Auditoria Interna, mediante correspondência eletrônica. Nesse sentido, foi 

encaminhado o Memorando nº 038/2017, de 03/04/2017, da Copsia/UFU, no qual foram 

prestadas as seguintes informações: 

 

“Na condição de Presidente da Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito 

Administrativo (COPSIA) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e Coordenador 

responsável pela gestão do Sistema CGU-PAD, venho, por meio deste, apresentar a 

relação de processos administrativos disciplinares e de sindicâncias referentes ao 
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exercício de 2016, conforme documentos anexos, considerando o procedimento de praxe 

já adotado nos anos anteriores quanto às informações prestadas. Atenciosamente, A. B. 

O. 

. Relatório Geral de Processos Copsia-UFU 

. Relatório de PAD's Instaurados – 2016 

. Relatório de Sindicância Abertas -2016 

. Relatório de Sindicância Julgadas 2016 

. Relatório de PAD's Julgados – 2016 

. Relatório de Penalidades Aplicadas – 2016.” 

 

Por ocasião da realização da reunião de busca conjunta de soluções, o gestor apresentou, 

por meio do Ofício MI/191/2017/COPSIA/UFU, de 31 de julho de 2017, os seguintes 

esclarecimentos adicionais: 

 

“A Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo (COPSIA) 

reconhece as falhas quanto à inserção atualizada de dados no Sistema CGU-PAD, no 

entanto, esclarece que não há má-fé do gestor e tampouco negligência no lançamento 

dos dados, eis que a alegada morosidade e o descumprimento do prazo máximo de 30 

(trinta) dias, contados da ocorrência do fato ou ato de que tratam, ocorrem, infelizmente, 

em razão da estrutura organizacional deste Colegiado que não dispõe de pessoal 

suficiente para atender com presteza o prazo estipulado e, ao mesmo tempo, não 

prejudicar os processos em curso. 

No Exercício de 2016, a Comissão contava com apenas 06 (seis) servidores, sendo 1 (um) 

Coordenador, 4 (quatro) Membros e 1 (uma) Secretária para atender as demandas de 

todos os Campi da Instituição, distribuídos nas cidades de Uberlândia (04), Ituiutaba 

(01), Monte Carmelo (01) e Patos de Minas (01), incluindo não só os processos 

administrativos disciplinares instaurados, mas também rotinas administrativas, com a 

emissão de declarações, envio de documentos, esclarecimentos de dúvidas de servidores, 

protocolos internos e outros procedimentos de praxe. 

A partir de abril de 2017 houve a entrada de mais 01 (um) Membro e 01 (uma) Secretária 

para contribuir com as apurações, entretanto o quantitativo ainda é insuficiente e a 

Secretária ingressante em breve gozará de licença maternidade. A Instituição tem 

promovido realização de Cursos de Capacitação, inclusive em parceria com a CGU, 

para formação de cadastro de servidores para atuarem em processos, a fim de permitir 

maior eficiência nas instaurações e regularizar o cumprimento dos prazos. 

Desde 2013 este Colegiado busca junto a Administração Superior a adoção de medidas 

para aumento do quadro de pessoal e otimização das apurações. Em contrapartida, a 

gestão tem adotado atualmente estratégias para futura participação de novos servidores 

nos processos, bem como estima que a adoção do Sistema Eletrônico de Informações 

(SEI) a partir de agosto de 2017, com implemento de processos via meio eletrônico, deve 

aprimorar a tramitação dos processos. 

Portanto, a Instituição busca medidas para aperfeiçoamento e este Colegiado aguarda a 

entrada de novos servidores para compor processos e também para auxílio nas 

atividades da secretaria, eis que é a somatória de funções que compõem o todo para o 

regular funcionamento das atividades apuratórias e o fiel cumprimento do citado prazo 

de 30 (trinta) dias, o qual tem sido mais uma vez verificado internamente desde 03 de 

julho de 2017 para necessária atualização.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Os dados apresentados no quadro constante do campo “Fato” desta Constatação revelam 

que a Universidade não vem procedendo ao registro dos processos administrativos 
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disciplinares e sindicâncias instauradas em observância à tempestividade determinada 

pelo art. 1º, § 3º, da Portaria CGU n° 1.043/2007, conforme segue: 

 
Art. 1º, § 3º - “As informações deverão ser registradas no CGU-PAD no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, a contar da ocorrência do fato ou ato de que tratam. (...)". 
 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Proceder ao registro, no CGU-PAD, dos processos administrativos 

disciplinares e sindicâncias instauradas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da 

ocorrência do fato ou ato de que tratam, em observância à tempestividade determinada 

pelo art. 1º, § 3º, da Portaria CGU n° 1.043/2007. 
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RELATÓRIO Nº 201604714 
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Unidade Auditada: Fundação Universidade Federal - Uberlândia 

Exercício: 2016 

Processo: 00210.100031/2017-41 

Município: Uberlândia - MG 

Relatório nº: 201604714 

UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE 

MINAS GERAIS 

 

 
 

_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Senhor Superintendente da CGU-Regional/MG,  

 
 

Por meio deste Relatório, apresentam-se os resultados dos trabalhos de Avaliação dos 

Resultados da Gestão na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), realizados 

conforme os preceitos contidos na Ordem de Serviço nº 201604714 e em atendimento ao 

inciso II do art. 74, da Constituição Federal de 1988, de acordo com o qual cabe ao 

Sistema de Controle Interno: “comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à 

eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 

entidades da administração federal”. 

 

 

 

1. Introdução 

 
 

O presente trabalho foi realizado no campus sede da Universidade, em Uberlândia/MG, 

no período de 30/01 a 02/02/2017. Nenhuma restrição foi imposta à realização dos 

exames.  

 

1.1 Objetivos e questões de auditoria 
 

As verificações objetivaram avaliar o relacionamento entre a Universidade e as suas 

respectivas fundações de apoio, conforme a Lei nº 8.958/1994, alterada pelas Leis nº 

12.349/2010 e nº 12.863/2013, e o Decreto nº 7.423/2010, sob os seguintes aspectos: 
 

- existência de projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, 

científico e tecnológico ou estímulo à inovação, como condição à celebração de convênios 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
48 

e contratos com as fundações para dar apoio a tais projetos, inclusive na gestão 

administrativa e financeira necessária à execução deles; 
 

- aprovação dos projetos pelas instâncias competentes da Universidade; 
 

- formalização dos processos de celebração de convênios e contratos; 
 

- existência de plano de aplicação dos recursos e sua compatibilidade com o objeto do 

projeto; 
 

- contabilização dos recursos dos projetos geridos pelas fundações de apoio; 
 

- controles adotados pela Universidade relativos aos projetos executados com a 

colaboração das fundações de apoio; 
 

- prestação de contas dos recursos dos projetos geridos pelas fundações de apoio e a 

respectiva aprovação posterior pela Universidade; e 

 

- publicação das informações relativas aos projetos executados com a colaboração das 

fundações de apoio na internet. 

 

Para tanto, o órgão central do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-

Geral da União definiu questões específicas de auditoria, reproduzidas no item 2 deste 

Relatório, acompanhadas das respectivas respostas. 

 

Ressalta-se que não integraram o escopo dos trabalhos exames pormenorizados das 

despesas executadas no âmbito de cada projeto. 
 

1.2 Metodologia 

 

Foram analisados oito processos de convênios/contratos, sendo cinco firmados entre a 

Universidade Federal de Uberlândia - UFU e a Fundação de Apoio Universitário – FAU, 

e três firmados com a Fundação de Desenvolvimento Agrário - Fundap. 

 

O critério para aferir a adequação de práticas, procedimentos e normatizações adotadas 

pela Universidade deu-se com base na legislação regente da matéria: Lei nº 8.958/1994 e 

seu regulamento, Decreto nº 7.423/2010. 

 

As questões eventualmente entendidas como impropriedades ou oportunidades de 

melhorias na gestão foram objeto de Solicitação de Auditoria para que houvesse 

manifestação da área auditada. 

 

A versão preliminar deste Relatório foi submetida à apreciação dos gestores, por meio do 

Ofício nº 6744/NAC/MG/Regional/MG-CGU, de 16/04/2017. Em resposta, mediante 

Ofício nº OF/R/UFU/183/2017, de 04/05/2017, o gestor ratificou o conteúdo do Relatório 

Preliminar. 

 
 

 

2. Resultados dos trabalhos 

 
 

Neste tópico serão apresentadas informações acerca das fundações de apoio vinculadas à 

UFU, da normatização interna e das respostas às questões de auditoria. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
49 

 

 

2.1 Questões de Auditoria 

2.2.1 Em que medida os normativos sobre o relacionamento entre a Ifes e as 

fundações, sobre a participação de servidores nas atividades desenvolvidas pelas 

fundações, no âmbito dos projetos, e sobre as bolsas a serem pagas pelas fundações 

aos servidores das Ifes, atendem aos dispositivos legais previstos na Lei nº 8.958/1994 

e no Decreto nº 7.423/2010? 

 

A Universidade Federal de Uberlândia - UFU apresentou os seguintes normativos 

expedidos pelo Conselho Universitário – Consun e pelo Conselho Diretor - Condir que 

são aplicados em sua relação com as fundações de apoio: Resolução Condir nº 01/1996; 

Resolução Consun nº 03/2002; Resolução Consun nº 04/2002; e Resolução Consun nº 

11/2003. 

 

A Resolução Condir nº 01/1996 trata principalmente dos procedimentos de proposição de 

projeto, formalização de contrato e protocolo de intenções. A Resolução Consun nº 

03/2002 regulamenta a participação da universidade e de seus servidores em cursos de 

especialização, aperfeiçoamento e extensão. A Resolução Consun nº 04/2002 refere-se à 

participação da universidade e de seus servidores em atividades relacionadas à prestação 

de serviços laboratoriais, de consultoria e assessorias, bem como atividades artístico-

culturais. Já a Resolução Consun nº 11/2003 é o normativo da Universidade Federal de 

Uberlândia - UFU que dispõe diretamente sobre as relações desta com as fundações de 

apoio.  

 

No entanto, não foram definidas: as hipóteses de concessão de bolsas e os valores; os 

critérios para a participação de servidores da universidade nas atividades realizadas pelas 

fundações de apoio; a obrigatoriedade em abrir conta específica para cada projeto a ser 

desenvolvido; as questões relacionadas à divulgação dos dados, documentos, relatórios e 

pagamentos referentes aos contratos firmados com a UFU, em sítio na rede mundial de 

computadores – internet; a forma de acompanhamento e controle da UFU sobre os 

contratos firmados com as fundações de apoio; das atribuições e das responsabilidades 

do coordenador do projeto; das obrigações das fundações de apoio e da UFU; 

detalhamentos sobre a prestação de contas dos contratos/convênios firmados como 

documentos a serem apresentados bem como os prazos; e os critérios e valores referentes 

ao ressarcimento pelas fundações de apoio pelo uso de bens e serviços da UFU. 

 

Por meio do ofício OF/R/UFU/043/2017, de 31/01/2017, a UFU informou que “Já está 

em fase final de elaboração minuta de Resolução para regular o relacionamento da 

Universidade com suas fundações de apoio, que esperamos aprová-la no Conselho 

Diretor em até 90 dias, em substituição às ora em vigor, tendo em vista que houve 

substancial alteração na legislação federal que rege o relacionamento com as fundações 

de apoio. Outra medida adicional será a aprovação de Resolução para regular cada 

regime de trabalho docente no âmbito da Universidade, como forma de aprimorar a 

gestão de pessoas e empreender controle e transparência ao exercício das atividades de 

ensino, pesquisa, extensão e gestão administrativa inerentes ao corpo docente da 

instituição.  

Essas duas resoluções irão possibilitar o controle das atividades docentes por intermédio 

das fundações de apoio e o pagamento de bolsas e retribuição pecuniária advinda da 

execução dos projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, 

científico e tecnológico e estímulo à inovação, bem como imprimir a indispensável 

transparência nessas ações acadêmicas.” 
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2.2.2 A fundação de apoio contratada/convenente está registrada e credenciada no 

Ministério da Educação e no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações? Em caso positivo, está dentro da validade de dois anos? 

 

Em relação às quatro fundações de apoio vinculadas à UFU, constatou-se a regularidade 

dos respectivos credenciamentos, nos termos do artigo 3º do Decreto nº 7.423 de 31 de 

dezembro de 2010, conforme detalhado a seguir: 

 

- Fundação de Apoio Universitário - FAU, CNPJ nº 21.238.738/0001-61, Portaria 

Conjunta do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

– MEC/MCTIC nº 56, de 14 de outubro de 2015, processo nº 23000.008644/2015-36;  

 

A Fundação de Desenvolvimento Agropecuário - Fundap, CNPJ 22.225.692/0001-09, 

Portaria MEC/MCTIC nº 69, de 19 de setembro de 2016, processo nº 

23000.012727/2015-20; 

 

Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia - Faepu, CNPJ 

25.763.673/0001-24, Portaria MEC/MCTI nº 27, de 12 de maio de 2016, processo nº 

23000.012728/2015-74;  

 

Fundação Rádio e Televisão da UFU - RTU, CNPJ 22.225.247/0001-49, Portaria 

MEC/MCTIC nº 87, de 12 de dezembro de 2016, processo nº 23000.010376/2015-12. 

 

2.2.3. Em que medida os contratos/convênios são firmados a partir das diretrizes 

estabelecidas pela Lei nº 8.958/1994, bem como nos seus regulamentos? 

 

Esta questão está desdobrada nos itens 2.2.3.1 a 2.2.3.5, a seguir. 

 

2.2.3.1. Os contratos e convênios são firmados a partir da existência prévia de 

projeto? 

 

Todos os processos de contratação ou de convênio analisados foram firmados a partir do 

respectivo projeto, sendo este o elemento essencial para sua autuação, em obediência ao 

art. 1º da Lei nº 8.958/1994. 

 

2.2.3.2 Há aprovação do projeto pelos órgãos acadêmicos da Ifes relacionados? 

 

Todos projetos analisados submeteram-se à aprovação dos colegiados da universidade.  

 

2.2.3.3 Os contratos e convênios são por tempo determinado? 

 

Todos os projetos e os contratos ou convênios decorrentes, celebrados com fundação de 

apoio, examinados pela equipe de auditoria, restringiram-se a um prazo determinado, 

sendo essa uma das condições necessárias à aprovação pelas instâncias competentes da 

Universidade, em consonância com o art. 1º da Lei nº 8.958/1994. 

 

2.2.3.4 Os contratos e convênios contêm clara descrição do projeto, dos recursos 

envolvidos, além de adequada definição quanto à repartição de receitas e despesas 

deles oriundas, bem como das obrigações e responsabilidades de cada uma das 

partes? 

 

Os termos de contratos contêm descrição suficiente dos requisitos de formalização.  
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2.2.3.5 Os contratos e convênios possuem cláusula expressa sobre prestação de 

contas? 

 

Os contratos e convênios firmados entre a UFU e as fundações de apoio, analisados pela 

equipe, possuem cláusula específica com determinação da contratada de prestar contas do 

projeto, com base no art. 11 do Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010. 

 

 

2.2.4 Há anuência expressa da Ifes para que a fundação de apoio capte e receba 

diretamente recursos financeiros sem ingresso na Conta Única do Tesouro, com base 

nos artigos 1º-A e 1º-B da Lei nº 8.958/1994? 

 

Os projetos financiados por entidades de fomento à pesquisa, desenvolvimento e 

inovação, como Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig 

e outros, são celebrados pela UFU mediante Termos de Outorga e/ou Convênios, onde 

fica subentendida a anuência expressa da Universidade para que os correspondentes 

recursos sejam gerenciados pelas fundações de apoio fora da Conta Única do Tesouro 

Nacional, em linha com a permissão nesse sentido conferida pelo § 1º do art. 3º da Lei nº 

8.958, de 20 de dezembro de 1994, conforme verificado no Termo de Convênio nº 5.247, 

de 01 de março de 2015, firmado entre Fapemig e UFU, tendo como gestora a Facepe. 

 

2.2.5 Em que grau os elementos determinados pela Lei nº 8.958/1994, bem como 

pelos seus regulamentos, no que tange à transparência, acompanhamento e controle 

dos contratos/convênios, estão sendo seguidos tanto pela Ifes quanto pelas fundações 

de apoio? 

 

Esta questão está desdobrada nos itens 2.2.5.1 a 2.2.5.9, a seguir. 

 

2.2.5.1 A Ifes possui registro centralizado referente a todos os dados relativos aos 

projetos? Há ampla publicidade desses dados em boletins internos e na internet? 

 

A entidade apresentou os controles aplicados à tramitação, aprovação e prestação de 

contas dos projetos. Contudo há restrições em relação à publicidade das informações, 

conforme descrito no item 1.1.1.1 do presente relatório.  

 

2.2.5.2 A Ifes possui controle no sentido de monitorar se as fundações de apoio 

divulgam em site próprio as informações constantes no art. 4º-A da Lei nº 

8.958/1994? 

 

A UFU não realiza o monitoramento das informações divulgadas pelas fundações de 

apoio no que diz respeito à execução dos projetos avençados entre eles. O item 1.1.1.2 

trata especificamente dessa questão.  

 

2.2.5.3 O órgão colegiado superior da Ifes possui sistemática de gestão, controle e 

fiscalização de convênios/contratos? 

 

O Consun é o órgão superior de deliberação coletiva da UFU, em matéria de 

administração financeira e política universitária, a quem compete formular a política 

global da instituição, conforme previsto no artigo 12 e seguintes do Estatuto da 

Universidade, aprovado pelo referido conselho em 18/12/1998. Desse modo, as ações 

promovidas pelas várias instâncias da organização para contratar ou conveniar com as 

fundações de apoio, consubstanciadas no rito de aprovação e controle dos projetos, são 
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decorrentes de delegação de competência conferida pelo Consun, bem como da estrutura 

de governança da Universidade. 

 

2.3.5.4 A Ifes possui sistemática de acompanhamento, no sentido de verificar se os 

recursos dos projetos são utilizados em finalidade diversa e se há subcontratação 

total ou parcial que delegue a execução do objeto do contrato/convênio? 

 

As Fundações realizam a gestão dos recursos conforme Plano de Trabalho Aprovado. No 

âmbito da UFU, os aspectos observados quanto ao acompanhamento e avaliação da 

execução dos projetos são direcionados ao objeto descrito no projeto/plano de trabalho, 

suas metas, fases, vigência, eventuais reformulações (por meio de documentos formais 

com os órgãos concedentes envolvidos) e principalmente com base nos diversos relatórios 

gerenciais que são consultados via SIE/SG. 

 

Além de designar responsável para realizar a gestão e acompanhar a execução dos 

projetos, a execução do objeto dos projetos não é terceirizada, a não ser por meio de 

contratação para auxiliar os professores responsáveis pelo projeto como serviços de 

terceiros em geral. 

 

2.3.5.5 A Ifes verifica se a fundação abriu e realiza a movimentação dos recursos dos 

projetos em conta única e individual e se a movimentação de recursos ocorre 

conforme art. 4º-D da Lei nº 8.958/1994? 

 

O gerenciamento administrativo e financeiro dos projetos é efetuado sem abertura de 

conta específica, em desacordo com o § 2º do art. 4º-D da Lei nº 8.958, de 20/12/94, 

conforme relatado no item 1.1.1.3 deste Relatório. 

 

A movimentação dos recursos dos projetos não é realizada exclusivamente por meio 

eletrônico, mediante crédito de conta corrente de titularidade dos fornecedores e 

prestadores de serviço devidamente identificados. Alguns pagamentos e créditos de 

titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços são pagos por meio de cheques 

nominais, conforme relatado no item 1.1.1.4 deste Relatório.  

 

2.3.5.6 A Ifes verifica se a fundação de apoio adota controle contábil específico dos 

recursos aportados e utilizados em cada projeto para fins de ressarcimento à 

Universidade? 

 

Não há controle específico dos recursos aportados e utilizados em cada projeto para fins 

de ressarcimento à Universidade, conforme descrito no item 1.1.1.5 do presente relatório. 

 

2.3.5.7 A Ifes recebe ressarcimento da fundação de apoio pelo uso de bens e serviços 

próprios da Universidade? 

 

Não foram comprovados os ressarcimentos das fundações de apoio pelo uso de bens e 

serviços próprios da Universidade, conforme descrito no item 1.1.1.5 deste relatório. 

 

2.3.5.8 Em que medida os controles ou rotinas utilizados pela Ifes para análise das 

prestações de contas dos contratos/convênios são suficientes para certificar o 

cumprimento dos requisitos previstos nos §§ 1º e 2º do art. 11 do Decreto nº 

7.423/2010 (prestação de contas pelas fundações)? 

 

A UFU vem utilizando o Sistema de Informação para o Ensino - SIE, que reúne 

informações necessárias ao acompanhamento e controle da execução e/ou prestação de 
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contas dos Convênios/Termos de Cooperação, bem como disponibiliza relatórios que 

fornecem dados para a formatação de um relatório gerencial que demonstram valores 

liberados, valores empenhados, as notas de empenho relacionadas a cada convênio, itens 

de um processo de licitação, itens empenhados por gestora e período.  

 

2.3.5.9 A Ifes tem elaborado relatório final de avaliação dos projetos, conforme 

estabelece o § 3º do art. 11 do Decreto nº 7.423/2010? 

 

Da amostra analisada pela equipe da CGU, os projetos concluídos apresentavam relatório 

final elaborado pelo respectivo responsável. 

  
##/Fato## 

 

 

 

3. Conclusão 

 
 

Restaram evidenciadas as seguintes situações em desacordo com a legislação e que 

demandam medidas corretivas, as quais podem comprometer o bom andamento do 

Programa e constituem obstáculos para o atingimento da missão da UFU: falta de 

publicidade dos ajustes firmados entre a UFU e as fundações de apoio no sítio eletrônico 

da universidade; falta de controles e rotinas de monitoramento das informações 

divulgadas pelas fundações de apoio; falta de abertura de contas específicas para cada 

projeto; pagamento mediante emissão de cheques; falta de controles pertinentes aos 

ressarcimentos devidos pelas fundações de apoio pelo uso de bens e serviços próprios da 

universidade; falta de publicação no Diário Oficial da União dos extratos de contratos 

firmados entre a UFU e a Fundap. 
 

 

Belo Horizonte/MG, 01 de junho de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 

Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado de Minas Gerais 
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_______________________________________________ 
Ordem de Serviço nº 201604714 

 

1 Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão 

1.1 Funcionamento das Universidades Federais  

1.1.1 Gerenciamento de processos operacionais   

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Falta de publicidade dos ajustes firmados entre a UFU e as fundações de apoio no 

sítio eletrônico da universidade. 

 

Fato 
 

O Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010, em seu art. 12, § 2º, estabelece que os 

dados relativos aos projetos, incluindo sua fundamentação normativa, sistemática de 

elaboração, acompanhamento de metas e avaliação, planos de trabalho e dados relativos 

à seleção para concessão de bolsas, devem ser objeto de registro centralizado e de ampla 

publicidade pela instituição apoiada, tanto por seu boletim interno quanto pela internet. 

 

Não foram localizados, no sítio eletrônico da universidade, os dados relativos aos projetos 

desenvolvidos em parceria com suas fundações de apoio que se encontram em andamento. 

Da mesma maneira, não houve divulgação dos projetos por meio de boletins internos. 

Tais fatos contrariam o disposto no § 2º, do art. 12, do referido decreto. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Falta de implantação de mecanismos de controles internos, pela Universidade, visando à 

efetiva publicidade, no sítio eletrônico da universidade, dos ajustes firmados com as 

fundações de apoio. 

 

Pró-Reitor de Planejamento e Administração – incumbido do acompanhamento de 

contratos não adotou as medidas administrativas necessárias ao registro das informações 

dos projetos no sítio eletrônico da UFU. O inciso II do artigo 27 do Estatuto da UFU 

dispõe que compete à Pró-Reitoria de Planejamento e Administração – Proplad “elaborar 

diagnósticos, propor normas, coordenar, executar, registrar, documentar e expedir 

certidões dos programas, planos de ação e atividades orçamentárias, financeiras e 

contábeis”. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em resposta ao questionamento da equipe de auditoria, a Universidade enviou 

correspondência eletrônica institucional, no dia 03/03/2017, manifestando-se nos 

seguintes termos:  
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“Com a advento do Sistema – SEI, a perspectiva é que essa demanda será amplamente 

contemplada em cumprimento ao Decreto nº 8.539, de 08/10/2015 que dispõe sobre o 

uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos 

órgãos e das entidades da administração pública federal, direta, autárquica e 

fundacional com prazo estabelecido até final de 2017 para sua efetiva implantação. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Considerando que próprio sítio eletrônico da UFU informa que o “Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI! UFU) está disponível para servidores da Universidade Federal de 

Uberlândia que tenham email institucional @ufu.br”, não é possível vislumbrar como se 

dará a publicidade dos registros, diante da restrição de acesso do sistema. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Instituir rotinas que assegurem a publicação, no sítio eletrônico da 

UFU, dos dados relativos aos projetos desenvolvidos pelas Fundações de Apoio em 

parceria com a universidade. 

 

 

1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

A Universidade não possui controles e rotinas de monitoramento das informações 

divulgadas pelas fundações de apoio.  

 

Fato 
 

Verificou-se que a Universidade não possui controles e rotinas de monitoramento das 

informações divulgadas pelas fundações de apoio que devem, conforme disposto no 

artigo 4º-A da Lei nº 8.958 de 20 de dezembro de 1994, disponibilizar em sítio mantido 

na rede mundial de computadores – internet, as seguintes informações: 

 

a) Termos dos contratos firmados e mantidos pela fundação de apoio com as Instituições 

Federais de Ensino Superior - IFES; 

b) Relatórios semestrais de execução dos contratos; 

c) Relação dos pagamentos efetuados a servidores ou agentes públicos de qualquer 

natureza, bem como a pessoas físicas e jurídicas, em decorrência dos contratos/convênios; 

d) Prestações de contas. 

 

Ainda, o Decreto nº 7.423/2010, em seu art. 12, § 2º, estabelece que os dados relativos 

aos projetos, incluindo sua fundamentação normativa, sistemática de elaboração, 

acompanhamento de metas e avaliação, planos de trabalho e dados relativos à seleção 

para concessão de bolsas, devem ser objeto de registro centralizado e de ampla 

publicidade pela instituição apoiada, tanto por seu boletim interno quanto pela internet. 

Logo, a falta acompanhamento de metas dos projetos desenvolvidos pelas fundações de 

apoio constitui fragilidade que afeta diretamente o registro centralizado das informações 
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pela universidade. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Falhas nos controles internos administrativos quanto ao monitoramento sistemático da 

publicação na internet pelas fundações de apoio da execução do objeto dos contratos 

firmados e mantidos com a UFU, nos termos da Lei nº 8.958, de 20/12/1994. 

 

Pró-Reitor de Planejamento e Administração – incumbido do acompanhamento da 

execução financeira e orçamentária do objeto dos contratos firmados com as fundações 

de apoio não adotou as medidas administrativas necessárias ao monitoramento do registro 

das informações dos projetos no sítio eletrônico das mesmas. A pró-reitoria limita-se à 

aplicação de procedimentos de formalização e análise da prestação de contas dos ajustes 

firmados com as fundações de apoio. O inciso II do artigo 27 do Estatuto da UFU dispõe 

que compete à Pró-Reitoria de Planejamento e Administração – Proplad “elaborar 

diagnósticos, propor normas, coordenar, executar, registrar, documentar e expedir 

certidões dos programas, planos de ação e atividades orçamentárias, financeiras e 

contábeis”. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em resposta ao item 6 da Solicitação de Auditoria 201604714/01, de 17/01/2017, a UFU 

encaminhou o ofício R/UFU/043, de 31/01/2017, informando que   

 

“O monitoramento do site das fundações de apoio é realizado de maneira esporádica, 

não havendo efetivamente uma rotina proposta para esse tipo de monitoramento, que na 

maioria das vezes é realizada via e-mail e/ou via fone. Uma das medidas de melhorias 

para otimizar o acompanhamento mais efetivo frente a tantas demandas é que a 

Universidade deverá desenvolver um Sistema para Controle e Acompanhamento das 

rotinas”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Universidade reconhece a falta de monitoramento das informações da execução do 

objeto dos projetos firmados com as fundações de apoio. Já a avaliação da efetiva 

implementação do sistema proposto pela Universidade, deve ser objeto de 

acompanhamento do controle interno. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Instituir mecanismos de controle para avaliar a adequação do conteúdo 

das informações disponibilizadas no "site" das Fundações de apoio da UFU, com a 

finalidade de atender ao disposto no art. 4º-A da Lei nº 8.958/1994. 

 

 

1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 

A UFU não verifica se os recursos dos projetos estão sendo movimentados em 

conta específica e individual. 

 

Fato 
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O § 2º do art. 4º-D da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994 determina que os recursos 

provenientes de convênios e contratos que envolvam recursos públicos gerenciados pelas 

fundações de apoio sejam mantidos em contas específicas abertas para cada projeto. 

 

Foi constatado na execução dos Contratos nº 003/2014, nº 023/2015, nº 005/2015 e 

001/2016 que a Fundação de Apoio Universitário – FAU e a Fundação de 

Desenvolvimento Agropecuário - Fundap não abriram conta única e individual específica 

para os respectivos projetos, contrariando o disposto no referido dispositivo legal. Os 

recursos dos projetos referentes a esses contratos foram movimentados na mesma conta 

bancária, tanto na conta nº 5.191-8, quanto na conta nº 6.902-7, ambas da agência 2918-

1 do Banco do Brasil S.A. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Falta de implementação de controles internos para acompanhamento da abertura e 

movimentação das contas correntes específicas dos convênios firmados com a Fundap. 

 

Pró-Reitor de Planejamento e Administração – não definiu os controles internos relativos 

à abertura e movimentação das contas correntes específicas dos convênios firmados pela 

Fundap. O inciso II do artigo 27 do Estatuto da UFU dispõe que compete à Pró-Reitoria 

de Planejamento e Administração – Proplad “elaborar diagnósticos, propor normas, 

coordenar, executar, registrar, documentar e expedir certidões dos programas, planos 

de ação e atividades orçamentárias, financeiras e contábeis” 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em resposta à solicitação feita sobre a movimentação de recursos financeiros sem a 

abertura de conta específica para os respectivos projetos, a Universidade expediu e-mail 

no dia 03/03/2017, manifestando-se nos seguintes termos: 

 

“Contratos 003/2014, 005/2015 e 001/2016 - A conta bancária utilizada para 

movimentação dos recursos é uma conta única, porém o gerenciamento desses recursos 

são (sic) realizados por número de projeto. 

 

Contrato 023/2015 - Este contrato foi firmado atendendo as exigências da Resolução 

01/96 (Conselho de Diretor da UFU) que não indica necessidade conta específica. 

 

Considerando as melhorias necessárias propostas a serem realizadas a curto prazo, 

ressalta-se o esforço da instituição em (re) adequar as resoluções internas. Para tanto, 

a nova gestão assumida em janeiro de 2017, propôs como META 0 para os próximos 100 

dias do primeiro ano em exercício, a atualização dessas resoluções, onde as mesmas 

serão unificadas em uma única resolução, facilitando o entendimento e o cumprimento 

dos parâmetros legais. 

 

Em que pese o aspecto da abertura de conta corrente bancária específica para cada 

projeto, será um dos aspectos obrigatórios para conclusão dos atos de formalização do 

instrumento contratual que envolva a fundação de apoio.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A UFU confirmou a utilização de uma mesma conta bancária para a movimentação dos 

recursos dos Contratos 003/2014, 005/2015 e 001/2016, sendo o gerenciamento desses 

recursos realizado por número de projeto. 
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Quanto ao Contrato 023/2015, a universidade cita a Resolução Condir 01/96 que “Dispõe 

sobre a participação da Universidade Federal de Uberlândia na execução de projetos 

desenvolvidos por fundações de apoio” para alegar que não indica necessidade de conta 

específica, mas não sinaliza qual dispositivo da norma ampara essa condição. 

 

Por fim, ficam as expectativas das melhorias necessárias propostas a serem realizadas, na 

atualização das resoluções e o cumprimento dos parâmetros legais, conforme informado 

pela UFU. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Instituir mecanismos de controle para verificar se os recursos dos 

projetos executados com a colaboração de fundação de apoio estão sendo movimentados 

em conta específica e individual.  

 

 

1.1.1.4 CONSTATAÇÃO 
 

Pagamento mediante emissão de cheques. 

 

Fato 
 

Em relação ao Contrato n.º 050/2016, foram realizados pagamentos por meio de emissão 

de cheques, contrariando o disposto no art. 4º-D da Lei nº 8.958, de 20/12/94, que 

determina o pagamento mediante crédito em conta corrente de titularidade dos 

fornecedores e prestadores de serviços devidamente identificados. 

 
Quadro – Pagamentos mediante a emissão de cheques 

. 
Contrato nº 050/2016 - Apoio administrativo para execução do Programa Nacional do Livro 

Didático - PNLD 2018 – Química. 

Documento/Favorecido Cheque conta 75.686-5 ag 2918-1 BBSA 

CPF Data Valor (R$) Nº Data Valor 

***.297.790-** 06/05/2015 619,50 850001 05/05/2015 619,50 

***.197.943-** 18/06/2015 442,50 850020 15/06/2015 442,50 

***.774.586-** 22/06/2015 112,10 850022 19/06/2015 112,10 

***.346.506-** 05/08/2015 435,00 850025 05/08/2015 435,00 

***.683.856-** 05/10/2015 132,00 850028 05/10/2015 132,00 

***.683.856-** 16/11/2015 1.200,00 850032 16/11/2015 1.200,00 

***.683.856-** 15/01/2016 1.200,00 850034 15/01/2016 1.200,00 

Fonte: Prestação de Contas do Processo nº 050/2016. 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Falhas nos procedimentos contábeis que possibilitaram a realização de pagamentos em 

desacordo com a legislação. 

 

Pró-Reitor de Planejamento e Administração – incumbido do acompanhamento da 

execução financeira e orçamentária do objeto dos contratos firmados com as fundações 

de apoio não adotou as medidas administrativas necessárias ao controle dos pagamentos. 

A pró-reitoria limita-se à aplicação de procedimentos de formalização e análise da 

prestação de contas dos ajustes firmados com as fundações de apoio. O inciso II do artigo 

27 do Estatuto da UFU dispõe que compete à Pró-Reitoria de Planejamento e 
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Administração – Proplad “elaborar diagnósticos, propor normas, coordenar, executar, 

registrar, documentar e expedir certidões dos programas, planos de ação e atividades 

orçamentárias, financeiras e contábeis”. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em resposta ao questionamento da equipe de auditoria, a Universidade enviou 

correspondência eletrônica institucional, no dia 03/03/2017, manifestando-se nos 

seguintes termos: 

 

“O referido contrato teve a conta movimentada no Banco do Brasil e transferências para 

outras agências tem custo muito elevado, optando pela emissão de cheques. Os 

pagamentos citados ambos os beneficiários possuem contas de outras agências bancárias 

e por este motivo a emissão de cheques. 

 

A partir da aprovação da nova Resolução, não serão mais realizados pagamentos em 

cheque”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Embora a entidade reconheça a falha e informe as providências que já estariam em 

andamento, por se tratar de fato consumado, a regularização da situação só poderá ser 

confirmada em futuras auditorias. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Instituir procedimentos contábeis capazes de impossibilitar a 

realização de pagamentos em desacordo com a legislação. 

 

 

1.1.1.5 CONSTATAÇÃO 
 

Falta de controles pertinentes aos ressarcimentos devidos pelas fundações de apoio 

pelo uso de bens e serviços próprios da universidade. 

 

Fato 
 

Não foram identificados os controles pertinentes aos ressarcimentos devidos pelas 

fundações de apoio pelo uso de bens e serviços próprios da universidade. Ainda, nos autos 

dos processos dos Contratos de nº 003/2014; nº 023/2015; nº 005/2015 e nº 001/2016, 

não constavam os comprovantes dos valores referentes aos ressarcimentos devidos pela 

Fundação de Desenvolvimento Agrário – Fundap, o que configura descumprimento do 

disposto no artigo 6º da Lei nº 8.958/1994. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Falha na implementação de procedimentos relativos aos ressarcimentos devidos pelas 

fundações de apoio à UFU.  

 

Pró-Reitor de Planejamento e Administração – incumbido do acompanhamento de 

contratos não adotou as medidas administrativas necessárias à realização dos devidos 

ressarcimentos devidos à UFU pela Fundap. O inciso II do artigo 27 do Estatuto da UFU 

dispõe que compete à Pró-Reitoria de Planejamento e Administração – Proplad “elaborar 

diagnósticos, propor normas, coordenar, executar, registrar, documentar e expedir 
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certidões dos programas, planos de ação e atividades orçamentárias, financeiras e 

contábeis”. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em resposta ao questionamento da equipe de auditoria, a Universidade enviou 

correspondência eletrônica institucional, no dia 03/03/2017, manifestando-se nos 

seguintes termos:  

 

“Contratos 003/2014, 005/2015 e 001/2016 - A FUNDAP tem repassado todas as taxas 

do Fundo Institucional para a UFU. Contrato 023/2015 - A Fundação somente 

administrou a gestão administrativa e financeira dos recursos do projeto cujo objeto é 

executado pela Universidade, ou seja a Fundação não utilizou e nem utiliza bens ou 

serviços da UFU”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Quanto aos Contratos de n.º 003/2014, n.º 005/2015 e n.º 001/2016, a UFU informou que 

a Fundap tem repassado todas as taxas do Fundo Institucional para a universidade, mas 

não apresentou os documentos comprobatórios dos valores ressarcidos. Com relação ao 

Contrato n.º 023/2015, há previsão de percentual para a UFU no valor de R$ 168,00 (12% 

de R$ 1.400,00) conforme item “08. Descrição Orçamentária” do Anexo I do Termo de 

Contrato (Projeto de Atividade de Pesquisa ICIAG). Da mesma forma, o comprovante de 

ressarcimento não foi apresentado. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Implementar rotinas ou procedimentos para verificação da completude 

e adequabilidade dos registros contábeis das fundações de apoio da UFU com vistas à 

promoção do ressarcimento pelo uso dos bens e serviços da Universidade.   

 

 

1.1.1.6 CONSTATAÇÃO 
 

Falta de publicação no Diário Oficial da União dos extratos de contratos firmados 

entre a UFU e a Fundap. 

 

Fato 
 

Não foram localizadas, nos autos dos processos dos contratos nº 003/2014, nº 023/2015; 

nº 005/2015 e nº 001/2016, as cópias da publicação no Diário Oficial da União dos 

extratos dos ajustes. Caso não tenham sido publicados no DOU, resta configurada a 

inobservância do disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/1993. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Falta de controles internos de acompanhamento da formalização dos contratos firmados 

com a FUNDAP, culminou com a inobservância do disposto no parágrafo único do art. 

61 da Lei nº 8.666/1993. 

 

Pró-Reitor de Planejamento e Administração – não instituiu controles internos para 

acompanhar a formalização dos contratos firmados com as fundações de apoio da UFU. 

O inciso II do artigo 27 do Estatuto da UFU dispõe que compete à Pró-Reitoria de 

Planejamento e Administração – Proplad “elaborar diagnósticos, propor normas, 
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coordenar, executar, registrar, documentar e expedir certidões dos programas, planos 

de ação e atividades orçamentárias, financeiras e contábeis”. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em resposta ao questionamento da equipe de auditoria, a Universidade enviou 

correspondência eletrônica institucional, no dia 03/03/2017, manifestando-se nos 

seguintes termos: 

 

“Considerando que os contratos citados acima, não cumpriram efetivamente a via de 

regra de aprovação na área competente à formalização no âmbito da UFU e apesar das 

tratativas realizadas terem sido diretamente efetuadas entre a Unidade Acadêmica e a 

própria Fundação de Apoio, essa fragilidade, ocasionou portanto a ausência de 

publicação no D.O.U–Diário Oficial da União. A UFU, ciente dessa fragilidade, tem 

como proposta o (re)alinhamento dos procedimentos de formalização dos projetos que 

culminam ou não em instrumentos contratuais (convênios, contratos, termo de 

cooperação e congêneres); para que essa ação tenha efetivo acompanhamento da área 

competente. Assim, torna-se necessário o cumprimento fiel do rito de tramitação dos 

projetos no âmbito da instituição”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A UFU confirmou que não houve a devida publicação no Diário Oficial da União dos 

contratos indicados. 

 

Em que pese a alegação de que não houve aprovação na área competente e das tratativas 

serem realizadas diretamente entre a Unidade Acadêmica e a Fundap, há assinatura do 

Reitor em todos os contratos relacionados acima, evidenciando que a UFU tinha ciência 

dos projetos. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Implementar controles internos de acompanhamento da formalização 

dos contratos firmados com a FUNDAP, em observância ao disposto no parágrafo único 

do art. 61 da Lei nº 8.666/1993. 
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Unidade Auditada: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

UBERLANDIA 

Exercício: 2016 

Processo: 00210.100003/2017-23 

Município: Uberlândia - MG 

Relatório nº: 201604711 

UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE 

MINAS GERAIS 

 

 
 

_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Senhor Superintendente da CGU-Regional/MG,  

 
 

Por meio deste relatório, apresentam-se os resultados do trabalho de avaliação da gestão 

na Universidade Federal de Uberlândia, realizado de acordo com os preceitos contidos na 

Ordem de Serviço nº 201604711 e em atendimento ao inciso II do art. 74 da Constituição 

Federal de 1988, de acordo com o qual cabe ao Sistema de Controle Interno: “comprovar 

a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração 

federal”. 

 

1. Introdução 

 
 

O presente trabalho foi realizado na sede da Controladoria Regional da União no Estado de 

Minas Gerais, com o objetivo de avaliar a gestão da unidade relacionada à execução do 

Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes). O macroprocesso foi selecionado 

por estar estreitamente relacionado à missão institucional da Entidade, qual seja 

“desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão de forma integrada, realizando a função 

de produzir e disseminar as ciências, as tecnologias, as inovações, as culturas e as artes, 

e de formar cidadãos críticos e comprometidos com a ética, a democracia e a 

transformação social”. 
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Para este trabalho de avaliação, buscou-se identificar em que medida o macroprocesso 

está contribuindo para a permanência dos estudantes de graduação presencial na 

Instituição e favorecendo o cumprimento da missão institucional. O Pnaes tem como 

finalidade ampliar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública 

federal e tem como público-alvo, estudantes carentes. Ademais, tem por objetivo 

contribuir para a promoção da inclusão social pela educação, o que vai ao encontro da 

missão da universidade de buscar a construção de uma sociedade mais justa, soberana e 

democrática.  

 

Com a criação do sistema de seleção adotado pelo Sistema de Seleção Unificada - Sisu, 

a universidade tem recebido estudantes de diversas regiões do país, o que tem aumentado 

a demanda por ações de assistência social e, permitido com isso, a possibilidade de acesso 

à educação superior de qualidade em regiões carentes. 

Os trabalhos foram realizados no período de 06 de janeiro de 2017 a 10 de fevereiro de 

2017, em Belo Horizonte/MG, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis 

ao Serviço Público Federal. 

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

A versão preliminar deste Relatório foi submetida à apreciação do gestor, por meio do 

Ofício nº 4042/2017/NAC/MG/Regional/MG-CGU, de 16/03/2017. Em resposta, 

mediante Ofício nº 114/2017, de 20/03/2017, o gestor ratificou o conteúdo do documento. 
 

 

2. Resultados dos trabalhos 

 
 

Apresentam-se, a seguir, os resultados dos trabalhos decorrente da realização dos 

procedimentos de auditoria, em que se objetivou responder às seguintes questões, 

referentes à avaliação do Programa Nacional de Assistência Estudantil: 

  

 

2.1 Os mecanismos de controles internos administrativos nas fases de 

planejamento, execução, controle e avaliação, no âmbito do setor responsável pela 

gestão do Programa Nacional de Assistência Estudantil - Pnaes, estão adequados? 

Os mecanismos de controles internos administrativos adotados pela Universidade Federal 

de Uberlândia – UFU, nas fases de planejamento, execução e controle do Pnaes foram 

considerados adequados. 

 

A execução da política de assistência estudantil na UFU está a cargo, desde 29 de abril 

de 2016, da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil – Proae. Anteriormente, essas 

atividades eram exercidas pela Diretoria de Assuntos Estudantis da Pró-Reitoria de 

Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis - Dires/Proex, conforme Resolução nº 06/2016, 

de 29 de abril de 2016 do Conselho Universitário.  

 

Quanto ao planejamento, a Divisão de Assistência e Orientação Social – Diase, 

subordinada à Diretoria de Inclusão, Promoção e Assistência Estudantil – Dires, 
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desenvolve planos, programas e projetos da política de Assistência Estudantil que 

viabilizam a permanência do estudante na UFU, na perspectiva de inclusão social, 

qualidade de vida e melhoria de desenvolvimento acadêmico. Essa Divisão tem como 

uma das atribuições fazer a gestão de bolsas de Assistência Estudantil e é responsável 

pela avaliação socioeconômica utilizada como critério para concessão de auxílio nas áreas 

de moradia estudantil, alimentação, transporte, creche, apoio pedagógico e acesso, 

participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. 

 

Como forma de acompanhamento e avaliação, a universidade dispõe de banco de dados 

em planilhas eletrônicas, em que se monitoram semestralmente os bolsistas, bem como 

realiza verificação do cumprimento das condicionalidades do programa por meio de 

sistema informatizado (não exclusivo do Pnaes) da Divisão de Administração e Registro 

Escolar, procedendo à suspensão do benefício nos casos pertinentes (estudantes que se 

encontram nas situações de formados, desistentes, trancamentos, jubilamentos etc.). 

Ressalta-se que está em fase de implantação um sistema informatizado específico à 

Assistência Estudantil, baseado em modelos da Universidade Federal de Ouro Preto e do 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. 

 

Outro mecanismo de acompanhamento e monitoramento ocorre por meio do plantão 

social, semanalmente, e do recadastramento bienal, em que são feitas alterações 

necessárias na base de dados atinentes à realidade socioeconômica e acadêmica dos 

estudantes.  

 

Quanto à avaliação, insta salientar que a UFU, além de realizar anualmente pesquisas de 

satisfação dos usuários perante os benefícios assistenciais ofertados, adota controle das 

taxas de evasão e retenção, como formas de verificação do atingimento dos objetivos 

estabelecidos no art. 2º do Decreto nº 7.234/2010. Ademais, a UFU já desenvolveu 

indicadores, os quais, segundo o gestor, estão em via de ser implementados, conforme 

resposta à Solicitação de Auditoria nº 201604711/01. 

 

Considerando-se que a Entidade apresentou, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 

201604711/01, de 05/01/2016, relação de estudantes e das despesas efetuadas (em 

alimentação, moradia, entre outros), consoante o Decreto retromencionado, considera-se 

que a instituição adota controles administrativos suficientes.  

 

2.1.1 O setor responsável pela execução da política pública no âmbito da UFU está 

devidamente estruturado, com estabelecimento de normas, de responsabilidades e 

de qualificação para as atividades inerentes? 

A UFU executa o Pnaes no âmbito da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil - Proae, que 

se encontra estruturada em duas Diretorias para atendimento às áreas de atuação previstas 

no art. 3º, §1º do Decreto nº 7.234/2010, a saber: 

 

- Diretoria de Inclusão, Promoção e Assistência Estudantil (Dires), com as divisões de 

Assistência e Orientação Social (Diase) e Divisão de Promoção de Igualdades e apoio 

Educacional (Dipae), responsáveis pelo atendimento, monitoramento e avaliação dos 

itens: I –moradia estudantil (física e bolsas); II – alimentação (bolsas); III – transporte 

(bolsas); VI – cultura; VIII - creche; X – acesso, participação e aprendizagem de 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e 

superdotação (bolsas) e IX - apoio pedagógico, do art. 3º, §1º do Decreto nº 7.234/2010. 
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- Diretoria de Qualidade de Vida do Estudante (Dirve), com as divisões de Esporte e Lazer 

Universitário (Diesu); Divisão de Restaurantes Universitários (Divru) e Divisão de Saúde 

(Disau), responsáveis pelo atendimento, monitoramento e avaliação dos itens II – 

alimentação (Restaurantes Universitários); IV – atenção à saúde e VII – esporte do art. 

3º, §1º do Decreto nº 7.234/2010. 

 

Outros setores da Universidade auxiliam no atendimento das demais questões, por meio 

de recursos específicos, tais como: 

 

- Prefeitura Universitária ao item I – moradia (manutenção da Moradia Estudantil), III – 

transporte (intercampi) e V – inclusão digital (Vila Digital) do art. 3º, §1º do Decreto nº 

7.234/2010, via distribuição de recursos internos do orçamento da Universidade; 

 

- Cepae (Centro de Ensino, Pesquisa, Extensão e Atendimento em Educação Especial) e 

Prefeitura Universitária (instalações físicas) ao item X - acesso, participação e 

aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades e superdotação do art. 3º, §1º do Decreto nº 7.234/2010, com recursos 

do PROGRAMA INCLUIR e também via distribuição de recursos internos do orçamento 

da Universidade; 

 

- Dicult (Diretoria de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura) ao item VI – Cultura. 

 

Quanto à suficiência de recursos humanos para a realização das tarefas ligadas às 

atividades de assistência estudantil, a Universidade ponderou que houve alteração do 

perfil dos discentes e, consequentemente, novas demandas, sobrecarregando as equipes 

da assistência estudantil de todo o país, bem como a ampliação do número de análises 

socioeconômicas e a quantidade de serviços prestados, o que implica a necessidade de 

aumento de força de trabalho diante da nova conjuntura, assunto a ser tratado 

especificamente no item 1.1.1.1 deste Relatório.  

 

Em relação à qualificação dos recursos humanos, verificou-se que os servidores alocados 

na área apresentam as formações acadêmicas necessárias para o desempenho das 

respectivas atividades do programa. 

 

No que se refere aos recursos tecnológicos, a Universidade utiliza um banco de dados em 

planilhas eletrônicas, com registro manual para o monitoramento dos bolsistas semestrais, 

além de plantão social semanal e recadastramento a cada dois anos em que são feitas as 

alterações necessárias na realidade socioeconômica e acadêmica dos estudantes. Em 

dezembro de 2016, após várias reuniões entre Equipe Diase/Dires/Proae e TI da Prograd, 

foi entregue o Projeto do Sistema Informatizado, que se encontra em apreciação e análise 

de viabilidade pela Nova Gestão Proae/UFU para verificar a possibilidade de 

implementação no período de 2017- 2020.  

 

Com relação ao acompanhamento dos estudantes atendidos, em outubro de 2014 foi 

criada a Comissão de Acompanhamento Psicossocial e Pedagógico na Diase. Cumpre 

esclarecer que a implementação do sistema informatizado para gestão de Programas de 

Ensino e Programas de Assistência Estudantil, a ser utilizado pelas Pró-Reitorias de 

Graduação e de Assistência Estudantil, proporcionará maior eficiência e tempestividade 

no desempenho de todas as suas atividades e gestão de seus programas institucionais, 

tendo em vista a escassez de recursos humanos já relatada. 
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Quanto à formalização das atribuições, foram apresentados diversos normativos que 

regulam as concessões e acompanhamento dos benefícios, conforme descrito no quadro 

a seguir: 

 

Quadro: Normativos referentes à concessão e acompanhamento de benefícios - Pnaes 

 
Normativo Objeto 

Resolução 2009 nº 15 Consun UFU Política de Assistência Estudantil da UFU 

Resolução 2012 nº 01 Consun UFU Estrutura Organizacional UFU 

Resolução 2013 nº 01 Cindir UFU Regimento Interno da Moradia Estudantil 

Resolução 2013 nº 03 Consex UFU Bolsas de Assistência Estudantil (Alimentação, Moradia e 

Transporte) 

Resolução 2014 nº 01 Consex UFU Regimento Interno dos Restaurantes Universitários 

Resolução 2014 nº 03 Condir UFU Regimento Interno da Moradia Estudantil 

Resolução 2014 nº 22 Consun UFU Plano de Gestão UFU 2013-2016 

Resolução 2015 nº 01 Consex UFU - Bolsa Acessibilidade 

Resolução 2015 nº 02 Consex UFU Normas da Moradia Estudantil 

Resolução 2015 nº 03 Consex UFU Normas do Atendimento Psicológico; 

Resolução 2015 nº 04 Consex UFU Bolsa Creche 

Resolução 2015 nº 05 Consex UFU Bolsa Mobilidade 

Resolução 2016 nº 01 Consex UFU Bolsa Proae 

Resolução 2016 nº 03 Consex UFU Regimento Interno do Centro Esportivo Universitário 

Resolução 2016 nº 06 Consun UFU Criação da Proae 

Fonte:  

 

Resolução 2009 nº 15 Consun UFU - Política de Assistência Estudantil da UFU; 

Resolução 2012 nº 01 Consun UFU - Estrutura Organizacional UFU; Resolução 2013 nº 

01 Cindir UFU - Regimento Interno da Moradia Estudantil; Resolução 2013 nº 03 Consex 

UFU - Bolsas de Assistência Estudantil (Alimentação, Moradia e Transporte); Resolução 

2014 nº 01 Consex UFU - Regimento Interno dos Restaurantes Universitários; Resolução 

2014 nº 03 Condir UFU - Regimento Interno da Moradia Estudantil; Resolução 2014 nº 

22 Consun UFU - Plano de Gestão UFU 2013-2016; Resolução 2015 nº 01 Consex UFU 

- Bolsa Acessibilidade; Resolução 2015 nº 02 Consex UFU - Normas da Moradia 

Estudantil; Resolução 2015 nº 03 Consex UFU - Normas do Atendimento Psicológico; 

Resolução 2015 nº 04 Consex UFU - Bolsa Creche; Resolução 2015 nº 05 Consex UFU 

- Bolsa Mobilidade; Resolução 2016 nº 01 Consex UFU - Bolsa Proae; Resolução 2016 

nº 03 Consex UFU - Regimento Interno do Centro Esportivo Universitário; Resolução 

2016 nº 06 Consun UFU - Criação da Proae.  

 

Ressalte-se que os regimentos, estatutos, normas e resoluções também estão disponíveis 

em http://www.proae.ufu.br/legislacoes. Em 2016, houve a transição da Diretoria de 

Assuntos Estudantis da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis 

(Dires/Proex) para a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Proae), o que esclarece a 

diferença de nomenclatura em termos de organograma encontrada nos diversos 

documentos anteriores a 29 de abril de 2016. Com vistas à adequação ao novo 

organograma, toda documentação será revisada em Conselho Superior competente 

(Consex). 

 

2.1.2 Os controles administrativos relativos à seleção de alunos e sobre os 

pagamentos efetuados no âmbito do Pnaes são eficientes? 

 

Os controles administrativos utilizados pela Proae na seleção dos alunos a serem 

beneficiados pelas bolsas, bem como sobre os pagamentos efetuados no âmbito do 

Programa foram considerados eficientes. 
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De acordo com a Resolução nº 03/2013, do Conselho de Extensão, Cultura e Assuntos 

Estudantis da UFU, de 28 de agosto de 2013, há regramentos específicos para a concessão 

de bolsas de alimentação, moradia e transporte, escolha dos beneficiários, bem como as 

condicionalidades para sua manutenção e as hipóteses de cancelamento. Por sua vez, a 

Resolução nº 04/2015, do Conselho de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis da UFU, 

de 25 de novembro de 2015, dispõe sobre a concessão, escolha dos beneficiários, 

condicionalidades para manutenção e as hipóteses de cancelamento de Bolsa Creche para 

discentes com filhos(as) na UFU. A Resolução nº 03/2015 do Conselho de Extensão, 

Cultura e Assuntos Estudantis da UFU, de 25 de novembro de 2015 dispõe acerca das 

normas relativas ao atendimento psicológico do Setor de Atendimento Psicológico da 

Divisão de Assistência ao Estudante da Universidade Federal de Uberlândia.  

 

Saliente-se que, em relação às áreas de atuação de cultura e esporte, as ações voltadas 

para os discentes da UFU são amplas e focam áreas como: treinamento esportivo, 

atividades físicas visando à melhora da qualidade de vida dos praticantes e eventos 

esportivos, além de eventos culturais (em parceria com a Dicult- Diretoria de Cultura). 

Essas áreas não fazem distinção dos participantes por nível socioeconômico, visto que o 

esporte e a cultura possuem caráter social, integrador e de formação do cidadão. 

 

A fim de verificar se os controles administrativos atinentes aos critérios de seleção das 

demais áreas são eficientes, foi selecionada amostra com 10 processos de concessão de 

bolsas de assistência estudantil. Os exames realizados possibilitaram aferir que os 

critérios de seleção foram atendidos e embasados em documentação comprobatória.  

 

No início de cada semestre são publicados os editais para o processo de seleção dos 

estudantes candidatos às bolsas de assistência estudantil, especificamente das áreas de 

moradia estudantil, alimentação, transporte, creche, apoio pedagógico e acesso, 

participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. Os editais são divulgados no site 

www.diase.ufu.br, que, a partir do segundo semestre de 2016, foi substituído pelo site 

www.proae.ufu.br. O resultado do processo de seleção é divulgado no mesmo site através 

de listas consecutivas até a conclusão das análises. Os estudantes que têm suas bolsas 

liberadas assinam Termo de Responsabilidade de cada uma delas e recebem orientações 

quanto à sua utilização. 

 

Os mecanismos utilizados para o processo de Avaliação Socioeconômica para as áreas de 

alimentação, moradia, transporte, creche, apoio pedagógico e acesso, participação e 

aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades e superdotação, seguem as orientações do Fonaprace  – Fórum Nacional 

de Pró-Reitores de Assuntos Estudantis, órgão assessor da Andifes – Associação Nacional 

dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, na perspectiva  de construção 

de uma metodologia de avaliação socioeconômica, a Regional/SE criou um Grupo de 

Trabalho sobre Metodologia de Avaliação Socioeconômica, o qual definiu indicadores 

mínimos a serem considerados no processo, os quais fazem parte da metodologia adotada 

pela UFU. 

 

Para a realização das avaliações socioeconômicas dos estudantes de graduação, a equipe 

de serviço social da Proae não possui ferramenta informatizada que auxilie na execução 

e gestão dos programas de assistência estudantil. Nesse sentido, está em discussão um 

projeto de Gestão de Programas de Ensino e Assistência Estudantil. Isso porque a Proae 

necessita de um sistema informatizado e que esteja disponível na internet, de forma que 

os estudantes consigam ter acesso às informações necessárias para participação nos 

programas de assistência estudantil, além de permitir a inserção da documentação 
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digitalizada no sistema de maneira fácil, e, ainda, acompanhar os requerimentos 

realizados. Almeja-se que o referido sistema auxilie na análise das solicitações, 

permitindo a validação dos dados e documentos dos solicitantes, cálculo da classificação 

socioeconômica e organização das análises, e também a divulgação e gestão dos 

programas de assistência estudantil, possibilitando a aplicação das políticas da UFU, 

cruzamento de dados, controle de recursos, relatórios e entre outras funcionalidades que 

serão ainda levantadas durante a execução do projeto. Alie-se a esse fato a escassez de 

recursos humanos, bem como a demanda crescente por programas assistenciais no âmbito 

da UFU, haja vista a mudança do perfil dos discentes.  

 

Em relação a área de atenção à saúde, a Disau - Divisão de Saúde, desenvolve programas 

e projetos que atendem à comunidade discente da UFU, em suas necessidades de saúde e 

seus reflexos na vida pessoal e acadêmica, por meio da realização de atendimentos, ações 

preventivas e de promoção da saúde, que contribuem para o desenvolvimento das 

potencialidades do estudante e da sua qualidade de vida. A seleção de beneficiários do 

programa é norteada pela Resolução nº 03/2015 do Conselho de Extensão, Cultura e 

Assuntos Estudantis, de 25 de novembro de 2015, que dispõe sobre as normas que 

regulamentam o atendimento psicológico do Setor de Atendimento Psicológico da 

Universidade Federal de Uberlândia.   

 

Oportuno ressaltar que o processo de avaliação socioeconômica na UFU é realizado por 

profissionais de Serviço Social, devidamente formados em curso de graduação superior, 

sendo uma de suas competências a realização de estudo e avaliação socioeconômica. Os 

instrumentos para coleta de dados que subsidiam a execução do processo são: 

 

- Formulário socioeconômico, onde estão relacionados os documentos comprobatórios a 

serem apresentados pelos candidatos de acordo com sua situação;  

 

- Entrevista e visita domiciliar, sempre que necessário, com o objetivo de esclarecer 

informações, conhecer a dinâmica familiar do estudante e para checar os documentos 

apresentados, de acordo com as informações prestadas no formulário socioeconômico; 

 

- Ainda durante o processo de análise, lança-se mão de consultas a vários sites para 

verificação de informações prestadas pelos candidatos, tais como:  Portal da 

Transparência de Municípios, Estados e Federação, Receita Federal do Brasil, Detran, 

Ministério da Previdência Social, Ministério do Trabalho, dentre outros.  

 

No que se refere aos controles administrativos atinentes aos pagamentos efetuados sob a 

rubrica do Pnaes, verificou-se que estes são eficientes. Em resposta à Solicitação de 

Auditoria nº 201604711/01, de 05 de janeiro de 2017, houve detalhamento do fluxo de 

pagamentos: 

 

“No âmbito da Pró-reitoria, segue o seguinte fluxo: 

1. Solicita-se a abertura de empenho para Diror (Diretoria de Orçamento) a partir 

do momento em que há descentralização do recurso Pnaes para Universidade; 

2. A Diror efetiva a abertura dos empenhos no Siafi e informa a Pró-reitoria a sua 

numeração para acompanhamento. 

3. 02 cópias das listas seguem para Asaex para elaborar a solicitação de despesa, 

que é assinada pelo Pró-reitor (a) da Proae e 01 cópia fica arquivada na DIASE. 

4. No decorrer do exercício, a Pró-reitoria encaminha SD´s (solicitações de 

despesas) juntamente com planilha dos alunos a serem pagos, com assinatura do 

diretor ou responsável. 
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5. Diraf (Diretoria de Administração Financeira) recebe as solicitações de despesa 

(SDE) contendo relação dos bolsistas a serem pagos bem como o valor de cada 

auxílio e as encaminha para a Diexo; 

6. Diexo (Divisão de Execução Orçamentária) com base nas informações das SDE 

elabora a folha de pagamento de cada auxílio, no sistema Siafi, por meio de lista 

de credores (LC). Em seguida, monta o processo de despesa contendo a SDE, 

cópia da nota de empenho, documento de liquidação de despesa e capa. 

7. O processo é encaminhado para a Dicon; 

8. Dicon (Divisão de Contabilidade) executa a liquidação da despesa por meio de 

registros contábeis no Siafi. O processo é encaminhado para Difin; 

9. Difin (Divisão Financeira) registra a liquidação da despesa no Simec e aguarda 

COF/MEC liberar, por meio de limite financeiro, o recurso para pagamento da 

SDE; 

10. Uma vez liberado limite financeiro, a Difin executa o pagamento da despesa, por 

meio de ordem bancária de pagamento. O crédito é efetuado na conta do bolsista 

dois dias úteis após a elaboração da ordem bancária. 

11. Após pagamento, o processo é arquivado na Dicon. 

12. Eventualmente, Difin e Dicon processam ajustes em ordens de pagamento 

devolvidas pelos bancos em função de incorreções, seja nos dados bancários, seja 

nas contas correntes dos bolsistas. 

13. A Diror realiza os lançamentos nos sistemas de controle interno CEE (Controle 

de empenhos estimativos) e SIE (Sistema Integrado para o Ensino). 

14. Após os lançamentos, o processo é enviado à Diraf para emissão da ordem 

bancária - OB. 

 

No âmbito das diretorias e divisões, segue o seguinte fluxo: 

1. Assinatura do Termo de Responsabilidade do Estudante Bolsista; 

2. Elabora-se a lista de pagamento dos novos bolsistas a cada mês é monitorado os 

demais SIE/UFU. 

3. São impressas 03 cópias das listas de pagamento que são devidamente conferidas 

e assinadas pelo responsável da Coordenação da Diase e da Dires. 

4. Uma cópia da lista de cada tipo de bolsa é enviada por e-mail para o setor 

financeiro (Proplad) para pagamento”.  

 

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201604711/01, de 05 de janeiro de 2017, foi 

enviada a execução orçamentária do Pnaes referente ao exercício de 2015, tendo sido 

verificada a suficiência dos recursos alocados para as ações de assistência estudantil. 

 

  
##/Fato## 

 

 

2.2 A escolha das áreas de atuação e aplicação dos recursos do Pnaes está de 

acordo com as modalidades previstas no Decreto nº 7.234/2010 e foi fundamentada 

em estudos e análises relativas à demanda social? 

Com base na resposta apresentada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) à 

Solicitação de Auditoria nº 201604711/01, encaminhada em 06/01/2017, e nos 

documentos apresentados pela entidade, a equipe constatou que a UFU adota critérios de 

avaliação socioeconômica, de maneira a avaliar a situação de cada aluno que pleiteia 

benefício no âmbito do Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes).  
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Para fundamentar a escolha das áreas de atuação, a universidade adotou as seguintes 

iniciativas: 

 

 Realização da Pesquisa de Perfil de Discentes (Piloto UFU). Trata-se de um 

estudo da situação discente na UFU, com dados coletados em 2014. Finalizada 

em maio de 2015, a pesquisa contribuiu para subsidiar as ações executadas no 

exercício de 2016. Realizou-se, adicionalmente, uma versão nacional dessa 

pesquisa, com dados referentes a 2014 e 2015, a qual foi concluída em julho de 

2016. Tais levantamentos abordaram dezenas de critérios, por exemplo: renda per 

capita familiar, participação financeira do candidato na renda familiar, 

procedência escolar (se o aluno é originário de escola pública ou particular), 

demanda por serviços, inclusive atendimento na área de saúde, considerando-se, 

também, a existência de necessidades especiais (deficiência física, maternidade 

etc.). Os estudantes concorrentes ao Programa de Assistência Estudantil foram 

classificados, por meio de avaliação socioeconômica, em perfis que vão de 0 a 

100, permitindo-se inferir o grau de vulnerabilidade daqueles.  

 

 Atuação da Comissão Própria de Avaliação da Universidade Federal de 

Uberlândia (CPA/UFU). Essa promove a autoavaliação da instituição, com base 

nos princípios do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) 

e tem, entre seus membros, representante do corpo discente. O resultado 

consolidado da autoavaliação subsidia ações para correção ou aprimoramento da 

execução do Pnaes. 

 

 Levantamento da necessidade de instrumental (material didático). Feita pela Pró-

Reitoria de Assistência Estudantil (Proae), tal sondagem contou com a 

participação das coordenações de curso em junho de 2016, as quais apresentaram 

suas demandas. 

 

Por último, cumpre mencionar que as áreas de atuação da assistência estudantil na 

universidade configuram modalidades previstas no parágrafo primeiro do artigo 3° do 

Decreto n° 7.234/2010, e são as seguintes: 

 

I - moradia estudantil: moradia estudantil e bolsas moradia; 

 II - alimentação: restaurantes universitários e bolsas alimentação; 

III - transporte: bolsas para transporte urbano e intermunicipal, edital de apoio para 

deslocamentos estudantis; 

IV - atenção à saúde: ações de rodas e supervisão; 

VI - cultura: calourada e apoio a demais ações culturais estudantis; 

VII - esporte: centros esportivos universitários, academias e eventos esportivos; 

VIII - creche: bolsa creche; 

IX -  apoio pedagógico: bolsas mobilidade; 

X - acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação: bolsa acessibilidade. 

 

  
##/Fato## 
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2.3 A divulgação do programa é eficiente, atingindo o público alvo da política? 

As informações sobre o Programa de Assistência Estudantil da UFU podem ser obtidas 

por meio de pesquisa ao endereço eletrônico da entidade, onde são encontrados os editais 

publicados, comunicados e normativos. Mesmo após o encerramento do prazo de 

inscrição, os editais permanecem disponíveis na página eletrônica.  

 

Além disso, têm sido empregados outros recursos para divulgação. No que se refere ao 

exercício de 2016, citam-se como exemplo: o Panfleto Proae 2016/2, distribuído à ocasião 

do evento “Vem pra UFU”, os Guias Acadêmicos UFU 2016, os Anuários UFU, 

impressos e distribuídos, por curso e por campus, a todos os estudantes ingressantes na 

graduação, as Cartilhas de Assistência Estudantil, impressas e distribuídas em 2014 e 

2015 quando da recepção dos ingressantes em todas as coordenações de cursos e, em 

2016, também disponíveis no site da universidade. 

 

Quanto ao posicionamento do gestor relativo à política de divulgação, por meio de 

documento não numerado, encaminhado pela UFU em 19/01/2017, em resposta à 

Solicitação de Auditoria nº 201604711/01, de 06/01/2017, a universidade apresentou a 

seguinte manifestação:  

 

“Considera-se satisfatória a divulgação das ações sobre a Assistência Estudantil, visto 

que, possuímos uma demanda crescente de procura pelos serviços oferecidos. 

Com a criação da Comissão de Recepção de Ingressantes e distribuição das cartilhas, 

além da criação do site, alimentado pela equipe com as principais notícias e informações 

sobre as atividades, foi verificado uma melhoria significativa na divulgação.”    
##/Fato## 

 

 

2.4 Os critérios de seleção estão adequados, atendendo aos princípios estabelecidos 

no Decreto nº 7.234/2010, em particular quanto ao critério renda? 

Os critérios de seleção foram considerados adequados e estão em consonância com os 

princípios estabelecidos no Decreto nº 7.234/2010.  

 

As bolsas de assistência estudantil foram regulamentadas por resoluções aprovadas pelo 

Conselho Universitário (Consun) e pelo Conselho de Extensão, Cultura e Assuntos 

Estudantis (Consex) da UFU, as quais estabeleceram critérios de concessão para os 

estudantes de graduação. Dentre os normativos, citam-se os seguintes:   

 Resolução nº 15 do Consun, de 26/06/2009;  

 Resolução nº 03 do Consex, de 28/08/2013; 

 Resolução nº 01 do Consex, de 27/05/2015; 

 Resolução nº 04 do Consex, de 25/11/2015. 

A seleção dos beneficiários considerados vulneráveis é feita por critério de pontuação, 

obtida na avaliação socioeconômica, a qual, além do critério renda per capita, considera 

aspectos tais como a procedência escolar (da rede pública ou privada), a situação de 

moradia do aluno e de sua família, entre outros fatores.    
##/Fato## 

 

 

2.5 A UFU realiza avaliação quanto ao resultado do programa? 
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O Decreto nº 7.234/2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência 

Estudantil, prevê, como um dos seus objetivos, reduzir a taxa de retenção e evasão dos 

jovens na educação superior pública federal. 

 

Conta para isso, com o apoio das instituições federais de ensino superior, as quais deverão 

executar ações de assistência estudantil, visando contribuir para a melhoria do 

desempenho acadêmico e agir, preventivamente, nas situações de retenção e evasão 

decorrentes da insuficiência de condições financeiras. 

 

Nesse sentido, o citado Decreto prevê, por meio do Art. 5º, parágrafo único, inciso II, que 

as instituições federais de ensino superior deverão fixar mecanismos de controle e 

avaliação do Pnaes. 

No âmbito da Universidade Federal de Uberlândia, verificou-se que são realizadas 

pesquisas de satisfação dos usuários da atenção à saúde e dos restaurantes universitários 

(com relação a estes últimos, nos campi de Uberlândia).  

Além disso, no que se refere à metodologia de avaliação, cabe informar que a UFU 

identificou pontos críticos e elaborou soluções a serem adotadas, tendo sido propostos 

possíveis indicadores à ocasião do Seminário de Planejamento de 2015. Em março de 

2016, foi desenvolvido um piloto com uma série de indicadores a serem testados, 

conforme apresentado no quadro a seguir: 

 

Quadro de indicadores - piloto construído pela Proae 

 

Proporção de discentes em nível socioeconômico C, D e E em relação ao total de 

discentes (série histórica). 

Proporção de evasões entre discentes com vulnerabilidade socioeconômica e demais 

(série histórica). 

Proporção de retenções entre discentes com vulnerabilidade socioeconômica e demais 

(série histórica).  

Proporção de discentes negros em relação ao total de discentes (série histórica). 

Proporção de evasões entre discentes negros em relação ao total de discentes (série 

histórica). 

Proporção de retenções entre discentes negros em relação ao total de discentes (série 

histórica). 

Proporção de discentes mães e pais em relação ao total de discentes (série histórica). 

Proporção de evasões entre discentes mães ou pais em relação ao total de discentes 

(série histórica). 

Proporção de retenções entre discentes mães ou pais em relação ao total de discentes 

(série histórica). 
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Proporção de discentes que fazem uso abusivo de drogas em relação ao total de 

discentes (série histórica). 

Proporção de evasões entre discentes que fazem uso abusivo de drogas em relação ao 

total de discentes (série histórica). 

Proporção de retenções entre discentes que fazem uso abusivo de drogas em relação 

ao total de discentes (série histórica). 

Proporção de discentes vítimas de violências em relação ao total de discentes (série 

histórica). 

Proporção de evasões entre discentes vítimas de violências em relação ao total de 

discentes (série histórica). 

Proporção de retenções entre discentes vítimas de violências em relação ao total de 

discentes (série histórica). 

Proporção de discentes vítimas de preconceitos e discriminações em relação ao total 

de discentes (série histórica). 

Proporção de evasões entre discentes vítimas de preconceitos e discriminações em 

relação ao total de discentes (série histórica). 

Proporção de retenções entre discentes vítimas de preconceitos e discriminações em 

relação ao total de discentes (série histórica). 

Proporção de discentes pessoas com deficiência em relação ao total de discentes (série 

histórica). 

Proporção de evasões entre discentes pessoas com deficiência em relação ao total de 

discentes (série histórica). 

Proporção de retenções entre discentes pessoas com deficiência em relação ao total de 

discentes (série histórica). 

Fonte: Planilha eletrônica elaborada pela Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Proae).  

Os itens do quadro anterior foram construídos a partir dos dados disponíveis na pesquisa 

de perfil discente da UFU de 2014 e dos dados da Pró-reitoria de Graduação UFU 

(Prograd), e as simulações estão disponíveis em planilha arquivada nos documentos da 

Proae. Não foi possível consolidar o trabalho, mas avançou-se na construção dos 

indicadores e a próxima etapa será a validação dele nos próximos anos. 

Por último, destaca-se que a universidade realiza controle de taxas de evasão e retenção 

do quadro geral de discentes.  

  
##/Fato## 

2.6 Existem critérios de contrapartida, estabelecidos pela Ifes, para a manutenção 

do benefício (exemplo: desempenho acadêmico mínimo, frequência mínima)? 
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A UFU estabelece critérios de contrapartida específicos para os alunos assistidos, em 

consonância com o Decreto nº 7.234/2010, como forma de manutenção dos benefícios do 

Pnaes.  

 

A Resolução nº 15/2009 do Conselho Universitário, que estabelece a Política de 

Assistência Estudantil da Universidade Federal de Uberlândia, estipula o seguinte em seu 

Art. 5º, § 3º: 
 
“Os programas e projetos destinados a cada grupo de estudantes, regulares ou especiais, 

serão definidos na normatização desta política no Conselho de Extensão, Cultura e 

Assuntos Estudantis (CONSEX), contemplando o rendimento acadêmico como critério 

básico para permanência.” 

 

Há diversas resoluções do Consex, as quais abordam diferentes tipos de assistência 

(moradia, transporte, alimentação, entre outros) e detalham os requisitos de contrapartida 

em cada área de atuação assistencial. Os citados normativos têm em comum a exigência 

de o beneficiário estar matriculado, bem como ter frequência e rendimento estudantil 

mínimos. 

 

Cumpre destacar que o cumprimento das condicionalidades é monitorado semestralmente 

pela Divisão de Assistência ao Estudante (Diase), por meio de sistema informatizado da 

Divisão de Administração e Registro Escolar e/ou pelo acompanhamento da vida 

acadêmica do aluno. 

  
##/Fato## 

 

3. Conclusão 

 
 

Verificou-se, por meio do presente trabalho, que o Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (Pnaes) apresenta os seguintes aspectos que contribuem para o alcance dos 

objetivos da unidade:  

1) Os mecanismos de controles internos administrativos adotados pela Universidade 

Federal de Lavras – Ufla, nas fases de planejamento, execução e controle do Pnaes foram 

considerados adequados. 

 

2) Os controles administrativos relativos à seleção de alunos e sobre os pagamentos 

efetuados no âmbito do Pnaes são eficientes. 

3) A escolha das áreas de atuação e aplicação dos recursos do Pnaes está de acordo com 

as modalidades previstas no Decreto nº 7.234/2010, e foi fundamentada em estudos e 

análises relativas à demanda social. 

4) A divulgação do programa é eficiente, atingindo o público-alvo da política. 

5) A Ufla realiza avaliação quanto ao resultado do programa, e estabeleceu índices e 

metas quantificáveis. 
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6) Os critérios de seleção estão adequados, atendendo aos princípios estabelecidos no 

Decreto nº 7.234/2010, em particular quanto ao critério renda.   

 

Belo Horizonte/MG, 22 de março de 2017. 

 

 

 

 

Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 

Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado de Minas Gerais 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 
Ordem de Serviço nº 201604711 

 

1 GESTÃO OPERACIONAL                            

1.1 Avaliação dos Resultados da Gestão  

1.1.1 Avaliação dos Resultados da Gestão  

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Insuficiência de recursos humanos na estrutura administrativa relacionada ao 

Pnaes.  

 

Fato 
 

A Pró-Reitoria de Assitência Estudantil – Proae tem por missão contribuir com o acesso, 

a permanência e a conclusão de curso da comunidade estudantil na Universidade Federal 

de Uberlândia (UFU), por meio da implementação da Política de Assistência Estudantil 

voltada para inclusão social, produção de conhecimentos, formação ampliada, melhoria 

do desempenho acadêmico e da qualidade de vida, garantindo o direito à educação aos 

discentes. 

 

A Praec, para melhor execução de suas atribuições, está implantando sistema integrado 

com as Pró-Reitorias de Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, o que irá 
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facilitar a gestão do Programa de Assistência Estudantil, obtendo-se mais celeridade nos 

levantamentos e avaliações de desempenho dos estudantes, uma vez que as atividades 

acadêmicas exercidas pelo estudante poderão ser obtidas diretamente por meio desse 

sistema.  

 

De acordo com informações prestadas pela Pró-Reitoria, em resposta à Solicitação de 

Auditoria nº 201604711/02, de 31 de janeiro de 2017, a equipe é reduzida em relação ao 

número de atividades a serem executadas. Para o desempenho adequado das atividades 

seriam necessários mais servidores, tendo em vista a alteração do perfil dos discentes e 

as novas demandas consequentes, que sobrecarregam as equipes da assistência estudantil 

de todo o país, da ampliação do número de análises socioeconômicas à quantidade de 

serviços prestados, requerendo que a distribuição de vagas para servidores seja sensível 

à nova conjuntura. A quantidade de servidores em 2016 é a mesma para atender um 

público maior do que aquele registrado em 2010 (de acordo com a III e IV Pesquisa do 

Perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação das IFES Brasileiras), uma 

vez que a UFU aderiu desde 2013 à reserva de 50% de suas vagas ao sistema de cotas. 

 

O quadro de servidores é um dos maiores gargalos da assistência estudantil na UFU. Com 

o crescimento exponencial da necessidade por serviços, a equipe tem encontrado 

limitações para responder à demanda apresentada, em especial: carência de assistentes 

administrativos, ausência de técnico em desporto nos campi fora de sede; ausência de 

médico psiquiatra e clínico, além de técnicos em enfermagem e carência de assistentes 

sociais, nutricionistas e psicólogos. É importante destacar que, para vários cargos 

extintos, após as aposentadorias, não houve reposição do quadro de pessoal. 

 

  
##/Fato## 
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Secretaria Federal de Controle Interno 

 

 

Certificado: 2017000860 

Unidade Auditada: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 

Ministério Supervisor: Ministério da Educação 

Município (UF): Uberlândia (MG) 

Exercício: 2016 

 

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2016 e 

31/12/2016 pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no 

artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010. 

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do 

trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à 

legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os 

resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre 

a gestão da unidade auditada. 

3. A seguinte constatação subsidiou a certificação dos agentes do Rol de 

Responsáveis: 

- Inexecução do acompanhamento das metas do Plano Institucional de Desenvolvimento 

e Expansão da UFU no exercício de 2016. (item 3.1.1.1) 

 

4. Diante dos exames realizados e da identificação de nexo de causalidade 

entre os atos de gestão de cada agente e as constatações mencionadas, proponho que o 

encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja conforme 

indicado a seguir: 

 

CPF do agente 

público 

Cargo ou 

função 

Avaliação do 

órgão de 

Controle 

Interno 

Fundamentação da 

avaliação do Controle 

Interno 

***.697.368-** 

Pró-Reitor de 

Planejamento e 

Administração 

Regular com 

Ressalva 

Item 3.1.1.1 do Relatório nº 

201700860 

Demais 

integrantes do 

 

Regularidade 

Considerando o escopo do 

Relatório de auditoria, não 

foram identificadas 

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
79 

Rol de 

Responsáveis 

irregularidades com 

participação determinante 

destes agentes. 

 

 

5. Ressalta-se que dentre os responsáveis certificados por Regularidade há 

agentes cuja gestão não foi analisada por não estar englobada no escopo da auditoria de 

contas, definido conforme art. 14, § 2º, da Decisão Normativa TCU nº 156/2016. 

Belo Horizonte (MG), 04 de agosto de 2017. 

 

O presente certificado encontra-se amparado no relatório de auditoria, e a opção pela 

certificação foi decidida pelo: 

 

Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado de Minas Gerais 
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Secretaria Federal de Controle Interno 

 

Parecer: 201700860 

Unidade Auditada: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

Ministério Supervisor: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Município (UF): UBERLÂNDIA/MG 

Exercício: 2016 

Autoridade Supervisora: José Mendonça Bezerra Filho 
 

1.  Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do 

exercício de 2016 da Fundação Universidade Federal de Uberlândia, expresso a seguinte 

opinião acerca dos atos de gestão com base nos principais registros e recomendações 

formulados pela equipe de auditoria. 

2.  Para o escopo do trabalho de auditoria foram selecionados processos e 

fluxos considerados estratégicos para a universidade, dentre os quais destaco, 

especialmente, os controles internos vinculados à gestão dos instrumentos firmados com 

fundações de apoio e a execução do Programa Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES). Avaliou-se também de forma prioritária os resultados quantitativos e 

qualitativos da gestão, em especial quanto ao cumprimento dos objetivos estratégicos e 

tópicos específicos da gestão de pessoas. Em complementariedade, analisou-se também 

a regularidade e os controles internos relacionados à compras e contratações; o 

cumprimento das recomendações da CGU; e avaliação da conformidade dos registros do 

Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD). 

3.  No que se refere aos controles instituídos pela universidade para a gestão 

de instrumentos firmados com fundações de apoio, cinco quesitos de conformidade foram 

avaliados: regulação geral do processo, registro e credenciamento, contratualização, 

execução e acompanhamento e fiscalização. Os trabalhos evidenciaram situações em 

desacordo com a legislação e que demandam medidas corretivas, especialmente em 

relação aos procedimentos relativos à formalização e ao acompanhamento da execução 
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dos projetos, bem como quanto à transparência dos ajustes firmados entre a universidade 

e suas fundações de apoio.  

4.  Quanto ao PNAES, a avaliação abarcou seis quesitos: controles do ciclo 

de gestão, priorização e conformidade da aplicação dos recursos, divulgação aos 

potenciais beneficiários, seleção de beneficiários, contrapartida dos beneficiários e 

avaliação dos resultados. Identificou-se que, de forma geral, os controles relativos às 

fases de planejamento, execução e controle das ações do PNAES são adequados. 

Destacam-se como aspectos positivos o controle da evasão, bem como o estabelecimento 

de índices e metas quantificáveis a fim de avaliar o atingimento dos objetivos do 

programa. 

5.  Quanto à avaliação do cumprimento dos objetivos estratégicos, constatou-

se a existência de artefatos necessários à promoção da coordenação, divulgação e direção 

do processo de gestão do planejamento, tendo sido estabelecidos indicadores e 

instrumentos de metas. Não obstante, identificou-se que o Plano Institucional de 

Desenvolvimento e Expansão para o período de 2016 a 2021 foi aprovado somente em 

março de 2017, o que impossibilitou a avaliação em termos de resultados ou alcance dos 

objetivos e metas relativos ao exercício de 2016. Dessa forma, ressalta-se a necessidade 

de aprimoramento da sistemática de planejamento estratégico de forma a viabilizar a sua 

implementação em tempo hábil e a consequente inclusão dos resultados na prestação de 

contas à sociedade. 

6.  Sobre o foco dado ao escopo da gestão de pessoas, verificou-se que a 

concessão da retribuição por titulação tem ocorrido sem a apresentação do diploma, 

requisito estabelecido pela Lei n.º 12.772/2012. Em relação à flexibilização da jornada 

de trabalho, constatou-se que a UFU não adota a jornada de trabalho flexibilizada em 

nenhum setor da universidade. 

7.  No âmbito dos demais itens do escopo, observou-se que de forma geral a 

universidade possui mecanismos de controle adequados para o desempenho das 

atribuições relacionadas à área de compras e contratações, ressalvando-se, no entanto, a 

necessidade de melhorias dos procedimentos adotados na instrução processual a fim de 

mitigar a ocorrência das falhas formais identificadas nos processos examinados. Ressalto 

que a regularidade das compras e contratações evidenciada se refere à amostra analisada, 

não sendo possível, por razões metodológicas, afirmar se essa regularidade se estende 

aos demais processos. 
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8.  Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da 

Lei n.º 8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso 

VI, art. 13 da IN/TCU/N.º 63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a 

conclusão expressa no Certificado de Auditoria. Desse modo, o Ministro de Estado 

supervisor deverá ser informado de que as peças sob a responsabilidade da CGU estão 

inseridas no Sistema e-Contas do TCU, com vistas à obtenção do Pronunciamento 

Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de 

Contas da União por meio do mesmo sistema. 

 

Brasília/DF, 25/08/2017. 

 

 

Diretor de Auditoria de Políticas Sociais I Substituto 
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