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1. INTRODUÇÃO
Em cumprimento ao Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna aprovado pelo Conselho
Diretor para o exercício 2017, e, ainda, às atribuições da unidade de Auditoria Interna
estabelecidas pelo art. 1º e pelo inciso I do art. 10 da Resolução COUN nº 70, de 25 de
setembro de 2014, que aprova o seu Regulamento, apresentam-se os resultados do trabalho de
levantamento dos principais riscos no desenvolvimento de projetos de pesquisa com fomento,
cujo processo é desenvolvido por diversas instâncias da Fundação Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul (UFMS).
As razões que motivaram este trabalho estão relacionadas à oportunidade, relevância e
materialidade:
a) Oportunidade: a demanda para auditar os Projetos de Pesquisa realizados na UFMS, surgiu
do Relatório de Auditoria Anual de Contas da Controladoria Regional da União no Estado do
Mato Grosso do Sul, Relatório nº 201601492, exercício de 2015;
b) Relevância: o acompanhamento dos controles dos projetos de pesquisa na UFMS torna-se
extremamente relevante, eis que se trata de atividade ligada diretamente ao cumprimento da
missão Institucional, cujos resultados insatisfatórios podem comprometer os serviços
prestados à sociedade e impactar negativamente a imagem da Instituição;
c) Materialidade: os projetos de pesquisa com fomento são fontes importantes de recursos à
fonte 250 (arrecadação própria), por meio do investimento e financiamento de empresas
privadas interessadas na utilização do conhecimento gerado na Universidade, seja por meio do
desenvolvimento de novos produtos e processos, seja pelo incentivo à pesquisa científica e
tecnológica de excelência.
Os trabalhos foram realizados pelo Auditor André Rodrigo Brites de Assunção, e pelo Chefe
da Auditoria Interna, Auditor Kleber Watanabe Cunha Martins, em estrita observância às
normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. Nenhuma restrição foi imposta à
realização dos exames.

2. OBJETIVO E EXTENSÃO DOS TRABALHOS
O presente trabalho teve por objetivo avaliar o gerenciamento e os controles administrativos
na área de Pesquisa desenvolvidas pelas diversas unidades da UFMS, com o intuito de
examinar e comprovar a legalidade e legitimidade dos fatos e atos administrativos e avaliar os
resultados alcançados, quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e economicidade. Em
específico, verificar o cumprimento dos aspectos legais relativos aos contratos e convênios
firmados pela UFMS e Fundação de Apoio e avaliar os controles internos existentes.
A área de Pesquisa foi selecionada por estar estreitamente relacionada à missão da UFMS,
qual seja: “desenvolver e socializar o conhecimento, promovendo a formação e o
aperfeiçoamento do capital humano”.
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Registra-se que os Achados de Auditoria apresentados neste relatório estão parcialmente
relacionados ao Programa/Ação 2032 - Educação Superior-Graduação, Pós-Graduação,
Ensino, Pesquisa.
Descrevemos, abaixo, a legislação que norteou os trabalhos apresentados:


Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994;



Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004;



Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012;



Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010;



Resolução nº 47, de 21 de setembro de 2011: Normas que Regulamentam as atividades
de prestação de serviço no âmbito da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul



Resolução nº 132, de 03 de dezembro de 2015: Normas Regulamentadoras do
Relacionamento da UFMS com as Fundações de Apoio, regularmente credenciada
junto ao Ministério da Educação e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.



Resolução nº 134, de 03 de dezembro de 2015 (CD): Regulamenta o pagamento de
bolsas aos servidores e discentes da UFMS;



Instrução de Serviço nº 101, de 01 de setembro de 2016: Regulamenta a concessão de
bolsa Pesquisador na modalidade Bolsa de Pesquisa pela PROPP;



Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01, de 10 de maio de 2016;



Instrução Normativa nº 01, de 24 de maio de 2016 (PROPLAN): Normatiza os
procedimentos para a formalização, celebração e execução dos Convênios e
Congêneres, disciplinando as orientações técnicas necessárias e disponibilizando os
modelos para sua consecução;



Instrução Normativa nº 02, de 24 de agosto de 2016: Estabelece procedimentos para
cadastro, submissão, análise e vigência de projetos de pesquisa coordenados por
pesquisadores vinculados à UFMS;



Resolução nº 198, de 22 de dezembro de 2016: Aprova as normas para elaboração de
projetos de pesquisa da UFMS.

3. METODOLOGIA ADOTADA
Os procedimentos de auditoria adotados foram testes substantivos, por meio de exame de
normas e documentos, visando confirmar a legalidade no desenvolvimento dos projetos de
pesquisa, e testes de observância, visando à obtenção de razoável segurança de que os
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procedimentos de controle interno estabelecidos pela Administração estão em efetivo
funcionamento e cumprimento.
Foram utilizadas as seguintes técnicas de auditoria:


Análise Documental, por meio das análises às normas internas e legislação
correlata, e demais documentos enviados à Auditoria Interna pelas unidades
competentes;



Exame de Registros, por meio de exame de relatórios gerados por sistema de
informação (Sigproj, Sistema de Gestão de Bolsas, Siscad);



Indagação Escrita, por meio da emissão de Solicitações de Auditoria junto às
unidades auditadas, para a obtenção de dados e informações;



Indagação Oral, por meio de entrevista com os chefes das unidades envolvidas na
celebração e execução dos projetos;



Confirmação Externa, por meio da verificação junto à FAPEC da fidedignidade
das informações obtidas internamente.

4. ÁREA DE EXAME: AÇÕES DE PESQUISA
4.1 Assunto: Recomendações dos órgãos de controle
4.1.1 Informação: Fragilidades apontadas em Relatórios da CGU/MS no exercício de
2016.

Auditoria Interna – AUD/Coun/UFMS
Av. Costa e Silva, s/nº - Bairro Universitário
Fone: 67 3345-7976 | 79070-900 | Campo Grande | MS

5

Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Relatório de Auditoria Anual de Contas da CGU/MS nº 201505097, consolidado no Relatório
nº 201601492.
ITEM

CONSTATAÇÃO

RECOMENDAÇÃO

SITUAÇÃO (com base nas respostas
encaminhadas à CGU)

Implementar controle centralizado
de contratos e convênios firmados
com fundamento na Lei 8.958, de 20
de dezembro de 1994, a ser
realizado por um único setor da
FUFMS, bem como providenciar
melhorias no Sistema de Convênios
– SICON de forma a facilitar o
acompanhamento de cada projeto,
assegurando ampla publicidade das
informações nele registradas.

NÃO ATENDIDA: estuda-se centralizar
as informações de convênios e contratos,
que possuem gestão em sistemas
independentes, aumentando o controle de
todos os instrumentos celebrados pela
UFMS. Com relação às melhorias do
SICONV, a AGETIC está em processo de
desenvolvimento de novas ferramentas e
funcionalidades para aumentar o controle
e a transparência, com previsão de
conclusão no fim de 2017.

Ausência de registro
centralizado de dados
que permita a consulta
detalhada
das
informações
relativas
1.1.1.1 aos
projetos.
E
(4.1.1.1) sistemática inadequada
dos
controles
e
acompanhamento
dos
Providenciar a divulgação de todas
contratos/convênios
firmados
com
a as informações referentes a projetos
desenvolvidos em parceria com as
fundação de apoio.
fundações de apoio em seus boletins
internos e em seus sistemas
informatizados.
Ausência de anuência
expressa da FUFMS
para que a fundação de
1.1.1.2 apoio capte e receba
(4.1.1.2) diretamente
recursos
financeiros sem ingresso
na Conta Única do
Tesouro.

Adotar as providências necessárias
para que sejam elaborados manuais
estabelecendo as rotinas a serem
observadas
pela
Universidade
quando for concedida autorização
para as suas fundações de apoio
receberem ou captarem diretamente
recursos financeiros sem ingresso na
Conta Única do Tesouro.

Pagamentos realizados
com
cheques
em
1.1.1.3 desacordo com o artigo
(4.1.1.3) 4º-D da Lei nº 8.958, de
20 de dezembro de
1994.

Incluir
nos
termos
de
contrato/convênio a previsão de que
o pagamento aos fornecedores e
prestadores
de
serviços
exclusivamente por meio eletrônico,
mediante crédito em conta corrente
de sua titularidade as quais deverão
estar devidamente identificados,
cumprindo o que dispõe o artigo 4ºD da Lei nº 8.958, de 20 de
dezembro de 1994.

PARCIALMENTE ATENDIDA: a
DIPC/CRI/PROPLAN, unidade que agora
está vinculada à CGC/AGINOVA,
divulga em sua página da internet as
informações gerenciais sobre os convênios
e acordos celebrados.
ATENDIDA:
A
Pró-Reitoria
de
Planejamento elaborou Manual de
Convênios e Acordos, conforme Instrução
Normativa nº 01/2016, de 24 de maio de
2016, que normatiza os procedimentos
para a formalização, celebração e
execução dos convênios e congêneres,
disciplinando as orientações técnicas
necessárias e disponibilizando os modelos
para sua consecução.
ATENDIDA: No âmbito dos convênios, a
fundação de apoio credenciada é orientada
acerca da observância da legislação
vigente sobre pagamentos das despesas,
sobretudo de que os pagamentos a
fornecedores/credores ocorram por via
eletrônica, mediante crédito em conta
corrente, e que os modelos de Convênios
adotados preveem o cumprimento da
legislação neste sentido, conforme pode
ser observado no Modelo 11 –
CONVÊNIO, da Instrução Normativa nº
01/2016, de 24 de maio de 2016, que
normatiza os procedimentos para a
formalização, celebração e execução dos
convênios e congêneres, disciplinando as
orientações técnicas necessárias e
disponibilizando os modelos para sua
consecução.
Quanto aos contratos celebrados, a
DICT/PRAD incluirá Cláusula obrigando
a movimentação dos recursos
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exclusivamente por meio eletrônico,
conforme Art. 4º-D da Lei nº 8.958/1994.

Ausência de segregação
1.1.1.4
de funções entre gestor e
(4.1.1.4)
coordenador do projeto.

Ausência
de
1.1.1.5 transparência dos dados
(4.1.1.5) relativos às prestações
de contas dos convênios.

Proceder à criação, no âmbito da
estrutura da FUFMS, de um setor
que seja responsável pelos contratos
e
convênios
firmados
com
fundamento na Lei 8.958, de 20 de
dezembro de 1994, cujas atribuições
incluam a fiscalização periódica da
atuação da Fundação de Apoio,
principalmente no que se refere à
aplicação dos recursos, analisando
todos os documentos emitidos no
período e respectivas prestações de
contas.
Adotar as medidas necessárias para
a
elaboração
de
manual
estabelecendo a sistemática de
gestão dos contratos e convênios
firmados nos termos da Lei nº 8.958,
de 20 de dezembro de 1994, no qual
esteja expressa a exigência de
segregação de funções com vistas a
evitar
que
a
propositura,
homologação,
assinatura,
coordenação e fiscalização do
projeto se concentrem em um único
servidor, em especial o seu
coordenador, atendendo assim ao
que prevê o art. 12 do Decreto nº.
7.423, de 31 de dezembro de 2010.
Cumprir a determinação contida no
Acórdão TCU nº 2.731/2008 Plenário - item 9.2.3 e divulgar nos
Boletins Internos e nos portais ou
sítios da FUFMS da Internet, dados
e informações referentes aos
projetos desenvolvidos em parceria
com as fundações de apoio com
detalhamento dos objetos, das metas
e dos indicadores, montantes
financeiros gerenciados em parceria,
bem como as regras aplicáveis às
bolsas com a divulgação de
beneficiários e valores recebidos.

NÃO ATENDIDA: estuda-se centralizar
as informações de convênios e contratos,
que possuem gestão em sistemas
independentes, aumentando o controle de
todos os instrumentos celebrados pela
UFMS. Com relação às melhorias do
SICONV, a AGETIC está em processo de
desenvolvimento de novas ferramentas e
funcionalidades para aumentar o controle
e a transparência, com previsão de
conclusão no fim de 2017.

ATENDIDA: A Instrução Normativa nº
01/2016, de 24 de maio de 2016, que
normatiza os procedimentos para a
formalização, celebração e execução dos
convênios e congêneres, disciplinando as
orientações técnicas necessárias e
disponibilizando os modelos para sua
consecução, reforçou a necessidade
segregação de funções entre gestor e
coordenador do projeto.

PARCIALMENTE ATENDIDA: a
DIPC/CRI/PROPLAN, unidade que agora
está vinculada à CGC/AGINOVA,
divulga em sua página da internet as
informações gerenciais sobre os convênios
e acordos celebrados. A AGETIC está em
processo de desenvolvimento de novas
ferramentas
e
funcionalidades
do
SICONV para aumentar o controle e a
transparência, com previsão de conclusão
no fim de 2017.
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Instituir manuais estabelecendo a
sistemática de celebração, execução
e fiscalização de convênios e
contratos firmados com fundamento
a Lei 8958, de 20 de dezembro de
1994.

ATENDIDA: Elaborado do Manual de
Convênios, conforme Instrução Normativa
nº 01/2016, de 24 de maio de 2016, que
normatiza os procedimentos para a
formalização, celebração e execução dos
convênios e congêneres, disciplinando as
orientações técnicas necessárias e
disponibilizando os modelos para sua
consecução.
Conforme
consta
no
CAPÍTULO I 4 - REQUISITOS E
TRAMITAÇÃO
PARA
FORMALIZAÇÃO
DOS
INSTRUMENTOS
JURÍDICOS,
da
citada Instrução Normativa, a Unidade da
UFMS interessada em celebrar qualquer
instrumento jurídico, deverá formalizar
processo com os documentos obrigatórios,
e encaminhar à Reitoria, apresentando,
também, a justificativa, o interesse
institucional e os benefícios advindos da
celebração do instrumento jurídico
pretendido. Somente após a anuência
expressa por parte da Reitoria, o processo
será remetido à unidade competente para
os trâmites necessários. Quanto às
penalidades, apesar do Manual não dispor
expressamente sobre as punições, a
legislação federal e o estatuto do servidor
já estabelece as penalidades por
descumprimento de normas legais e
regulamentares (Art. 116, II, c/c Art. 127,
Lei 8.112/1990)

Adotar as providências necessárias
para fins de apurar as razões pelas
quais houve execução de um
convênio sem a anuência da
Universidade Federal o qual foi
firmado sem a existência de um
projeto vinculado a ele.

ATENDIDA: Foi constituída Comissão
de Sindicância investigativa, por meio da
Portaria nº 376, de 25 de maio de 2016,
para apurar as falhas disciplinares e
administrativas decorrentes desse fato. O
processo
nº
23104.003442/2016-11
encontra-se em fase de decisão final e
possui caráter disciplinar, para apurar a
responsabilidade da omissão dos setores e
agentes envolvidos.

Ausência de projeto para
a
celebração
de
1.1.1.6
convênios e de anuência
(4.1.1.6)
da Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul.
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Desvio de finalidade dos
convênios firmados, que
1.1.1.7 não contribuíram para
(4.1.1.7) melhoria nas condições
da Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul.

Instituir manuais prevendo as rotinas
e os procedimentos a serem
seguidos pelos diversos setores da
FUFMS para a celebração de
contratos/convênios
com
as
fundações de apoio, que tiverem por
fundamento a Lei 8958, de 20 de
dezembro de 1994, estabelecendo
expressamente as penalidades para
aqueles que descumprirem as suas
prescrições.

ATENDIDA: Elaboração do Manual de
Convênios, conforme Instrução Normativa
nº 01/2016, de 24 de maio de 2016, que
normatiza os procedimentos para a
formalização, celebração e execução dos
convênios e congêneres, disciplinando as
orientações técnicas necessárias e
disponibilizando os modelos para sua
consecução. Conforme consta no
CAPÍTULO I 4 - REQUISITOS E
TRAMITAÇÃO PARA
FORMALIZAÇÃO DOS
INSTRUMENTOS JURÍDICOS, da
citada Instrução Normativa, a Unidade da
UFMS interessada em celebrar qualquer
instrumento jurídico, deverá formalizar
processo com os documentos obrigatórios,
e encaminhar à Reitoria, apresentando,
também, a justificativa, o interesse
institucional e os benefícios advindos da
celebração do instrumento jurídico
pretendido. Somente após a anuência
expressa por parte da Reitoria, o processo
será remetido à unidade competente para
os trâmites necessários.
Quanto às penalidades, apesar do Manual
não dispor expressamente sobre as
punições, a legislação federal e o estatuto
do servidor já estabelece as penalidades
por descumprimento de normas legais e
regulamentares (Art. 116, II, c/c Art. 127,
Lei 8.112/1990)

Realização
de
pagamento antecipado
em contrato firmado
com as suas fundações
de apoio.

Recomenda-se à FUFMS que
observe rigorosamente os ditames da
legislação aplicável aos contratos,
em especial, a Lei 8.666, de 21 de
junho de 1993, abstendo-se de
apropriar e/ou pagar despesas sem o
prévio fornecimento de bens ou
serviços.

ATENDIDA: Os pagamentos efetuados
nos contratos de gestão administrativa e
financeira com as Fundações de Apoio são
pagos mediante apresentação de Nota
Fiscal/fatura e somente aos serviços
efetivamente prestados e atestados pelo
Gestor do Contrato.

Adequar o normativo que disciplina
a concessão de bolsas de pagamento
de acordo com as exigências do art.
7º do Decreto nº 7.423, de 31 de
dezembro de 2010, que regulamenta
a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro
de 1994, de forma que haja
detalhamento dos valores e dos
critérios objetivos para a concessão
de bolsas em projetos de ensino,
pesquisa ou extensão.

NÃO ATENDIDA: A regulamentação do
pagamento de bolsas aos servidores e
discentes da UFMS foi regulamentada por
meio da Resolução nº 134 (CD), de 03 de
dezembro de 2015. Neste normativo, foi
estabelecido, em seu art. 22, que
“Compete a cada uma das Unidades da
Administração Central regulamentar a
concessão de bolsa dentro de sua área de
atuação
e
no
limite
de
suas
competências”. No entanto, não há tabelas
de valores aprovadas nas pró-reitorias
para
projetos
que
envolvam
relacionamento com as fundações de
apoio.

1.1.1.8

Falta de cumprimento de
todas as exigências do
1.1.1.9
art. 7º, do Decreto nº
(4.1.1.8)
7.423,
de
31
de
dezembro de 2010.

Auditoria Interna – AUD/Coun/UFMS
Av. Costa e Silva, s/nº - Bairro Universitário
Fone: 67 3345-7976 | 79070-900 | Campo Grande | MS

9

Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Relatório de Auditoria da CGU/MS nº 201504108
ITEM

CONSTATAÇÃO

RECOMENDAÇÃO

1.1.1.2

Que a FINEP promova aditivo ao
Ausência de previsão de Convênio FINEP nº 01.12.0243atribuições
específicas 00,
definindo
obrigações
para o partícipe Executor. específicas para a UFMS no
âmbito desse acordo.

1.1.1.3

Que a FINEP analise as alterações
efetuadas na execução do projeto
Alteração no Plano de
pela convenente, emitindo parecer
Trabalho sem a devida
sobre a adequabilidade ou não
formalização e aprovação
dessas alterações às finalidades
estabelecidas no Convênio.

1.2.1.2.

Restrição indevida ao
caráter competitivo da
Tomada de Preços nº
002/2015.

1.2.1.3.

Favorecimento à empresa
contratada mediante aceite
de proposta sem o
detalhamento
da
Composição dos Custos.

1.3.1.1.

Superfaturamento
Quantitativo - Pagamento
indevido por serviços
descritos nas planilhas de
medição e que não foram
integralmente executados.

Que a FINEP, na condição de
concedente, promova a apuração
de
responsabilidades
pelo
descumprimento da lei
de
licitações e se houver prejuízo
financeiro,
posteriormente
promova a instauração de tomada
de contas especial.
Que a FINEP, na condição de
concedente, promova a apuração
de
responsabilidades
pelo
descumprimento da lei
de
licitações quanto à ausência da
especificação dos serviços e
respectivos custos e se houver
prejuízo
financeiro,
posteriormente
promova
a
instauração de tomada de contas
especial.
Que a FINEP, na condição de
concedente, adote medidas para o
ressarcimento do prejuízo apurado,
além de outros porventura
identificados na apresentação da
prestação de contas do convênio, e
instaure a devida Tomada de
Contas Especial, caso o montante
apurado alcance o valor mínimo
previsto no inciso I do art. 6º da
Instrução Normativa TCU nº 76,
de 23 de novembro de 2016 (R$
100.000,00).

SITUAÇÃO (com base nas respostas
encaminhadas à CGU)

As providencias deverão ser adotadas pela
FINEP, e não pela UFMS. Em resposta ao
relatório, a FAPEC esclarece que não
possui em seus quadros equipe técnica na
área de engenharia, e que contratou
empresa especializada (LBM Projetos,
Consultoria e Obras LTDA) para atuar na
fiscalização da obra objeto da auditoria
em questão. Assim, a empresa LBM tinha
a responsabilidade de acompanhar e
verificar o cumprimento fiel do projeto e
do contrato da edificação auditada,
decidindo em nome daquela Fundação
sobre a alteração de especificações, de
métodos, de quantitativos, bem como
observar o cronograma e o orçamento
estimada da obra.
Afirma que já acionou a mencionada
empresa para que esta se manifestasse
acerca dos apontamentos realizados, no
entanto, quedou-se inerte durante o prazo
estipulado, impossibilitando uma análise
mais criteriosa sobre a conclusão da obra.
Por fim, esclarece que está adotando as
medidas cabíveis no sentido de apurar o
suposto superfaturamento quantitativo e o
ressarcimento
devido
pela
falha
ocasionada pela fiscalização contratada,
no prazo de 90 (noventa) dias, o que se
encerrará no mês de junho de 2017.

Cumpre destacar que o atendimento dessas recomendações se encontra em fase de
monitoramento pela CGU/MS. As constatações supracitadas que merecem um maior
aprofundamento do assunto serão detalhadas a seguir, bem como outras que foram
identificadas no decorrer deste trabalho.
Auditoria Interna – AUD/Coun/UFMS
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4.2. Assunto: Aprovação de projetos de pesquisa e celebração de instrumentos jurídicos
4.2.1 Constatação: Fragilidades no processo de aprovação de projetos de pesquisa
A Instrução Normativa (PROPP) nº 02, de 24 de agosto de 2016, estabelece que o processo
de elaboração do projeto de pesquisa se inicia com o cadastro da proposta do mesmo no
Sistema de Gestão de Projetos – SIGProj, identificando em qual edital o projeto se enquadra,
e solicitação do proponente ao Diretor da Unidade para avaliação. Uma vez cadastrada, segue
para o Conselho de Unidade das Unidades da Administração Setorial, ouvida a Comissão de
Pesquisa da Unidade, a qual realiza a análise da carga horária prevista no projeto para os
membros da equipe1, das parcerias institucionais envolvidas no projeto, da infraestrutura
disponível, do interesse da unidade no desenvolvimento do projeto e observância dos demais
normativos da UFMS pertinentes ao assunto.
Após essas verificações, caso recomendada, o Diretor da Unidade inclui no SIGProj o número
da Resolução de homologação da referida proposta, por fim encaminha para à Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação. Neste momento a Coordenadoria de Pesquisa – CPQ/PROPP
encaminha à Comissão de Pesquisa, que analisa em 15 (quinze) dias e emite parecer,
devolvendo, ao final, a proposta à CPQ/PROPP. Dando prosseguimento ao fluxo, a proposta é
enviada pela Coordenadoria de Pesquisa para o Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação –
COPP, responsável pela aprovação, por meio de Resolução.
Conforme estabelecido no Manual de Convênios da UFMS, Instrução Normativa
(PROPLAN) 01, de 24 de maio de 2016 (republicada em 27/07/2016), após a aprovação do
projeto pelo Conselho de Pesquisa, o professor está apto para formalizar instrumento jurídico
com a fundação de apoio e empresas financiadoras, por meio de autuação de processo para
este fim, de acordo com a documentação pertinente, citada na referida Instrução Normativa.
Caso seja celebrado contrato, a formalização é realizada pela PROADI.
A figura abaixo ilustra o mapeamento da aprovação dos projetos de pesquisa, conforme
normativos supracitados:

1

2.4 A homologação do projeto de pesquisa pelo Conselho da Unidade do proponente pressupõe uma análise,
por este Conselho, da carga horária prevista no projeto para os membros da equipe, das parcerias institucionais
envolvidas no projeto, da infraestrutura disponível, do interesse da unidade no desenvolvimento do projeto e da
observância às Resoluções 132,134,135 e 136 de 3 de dezembro de 2015, a Instrução Normativa
(PROPLAN_RTR) nº 01, de 24 de maio de 2016 e demais dispositivos legais cabíveis. (os destaques são de
nossa autoria)
Auditoria Interna – AUD/Coun/UFMS
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Com base nos normativos consultados, constatam-se algumas fragilidades nesse processo:


Não há uma definição clara e precisa das unidades envolvidas (ressalvadas as análises
descritas no item 2.4 da IN 02/2016 ), principalmente sobre quais aspectos deverão ser
considerados no momento da elaboração do Parecer de recomendação ou aprovação
do projeto;

Auditoria Interna – AUD/Coun/UFMS
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Em verificação ao Sigproj, observou-se que não há documentos ou informações
detalhadas que referenciem a análise que é prevista no supracitado item 2.4. Tal fato
impossibilita afirmar se realmente é feita e de que forma é feita essa verificação;



O professor que possui projeto aprovado não possui prazo para celebração de
instrumento com o órgão ou empresa financiadora, após a aprovação do projeto;



A PROPP não comunica formalmente a PROPLAN (na nova restruturação
administrativa a AGINOVA é responsável pelos convênios, acordos e demais ajustes)
ou à PROADI (nos casos de contratos), acerca dos projetos que demandam celebração
de instrumentos jurídicos pela UFMS;



Não há unidade técnica que analisa previamente o Plano de Trabalho, no tocante à
execução financeira, visto que os setores responsáveis pelas análises dos projetos
emitem apenas Resolução de recomendação ou aprovação técnica do objeto a ser
desenvolvido, sem detalhar os pontos analisados pelos membros que fundamentaram a
decisão;



Não foram encontradas nas normas consultadas quais as competências da Comissão
Setorial de Pesquisa, somente que esta é ouvida antes da recomendação do projeto
pelo Conselho da Unidade;



Não há distinção entre os normativos do fluxo processual entre os editais com fomento
e sem fomento, fato que poderá ocasionar morosidade processual, uma vez que os
projetos que possuem fomento de agências oficiais já tiveram a análise técnica
aprovada por estes órgãos (no edital de 2017 este rito foi suprimido, sem alteração das
normas);



No atual edital de fomento externo publicado neste exercício (Edital PROPP nº 29, de
20 de fevereiro de 2017) não há previsão de cadastro de projetos de pesquisa e
financiamento por empresas privadas;



Nos editais de fomento externo publicados nos exercícios anteriores não há distinção
entre a documentação a ser anexada ao Sigproj dos projetos financiados por agências
de fomento daqueles financiados por empresas privadas, fato que, na prática, não
deveria ter o mesmo tratamento (ex: publicação de Termo de Outorga ou aprovação do
órgão de fomento);



Não há documento cadastrado no Sigproj em que constam quais as verificações foram
realizadas pelo Conselho da Unidade, que tem por competência verificar o
cumprimento da carga horária da equipe (que poderá conter membros de outras
Unidades) e se a composição da equipe respeita o limite de 1/3 de membros nãovinculados à UFMS;



Não há restrição de recomendação de projeto pelo Conselho da Unidade por meio de
Resolução Ad Referendum quando o próprio Diretor é membro pesquisador ou
coordenador do projeto;

Auditoria Interna – AUD/Coun/UFMS
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Caso seja celebrado por contrato, não há normativo interno ou Manual publicado
discorrendo sobre os ritos processuais a serem seguidos, visto que a Instrução
Normativa (PROPLAN) 01, de 24 de maio de 2016, é omissa quanto ao instrumento
contratual.

Recomendações:
01) Estabelecer a atuação preliminar da Agência de Desenvolvimento, Inovações e
Relações Internacionais – AGINOVA, tão logo a proposta de projeto de pesquisa
tenha sido cadastrada, como forma de melhor orientar e avaliar as atividades entre a
Universidade, empresas, governo e sociedade para a promoção da inovação e do
empreendedorismo, evitando assim o retrabalho em fases posteriores do processo.
02) Elaborar o mapeamento do processo de aprovação de projetos de pesquisa, de acordo
com o novo fluxo processual a ser definido, com a posterior elaboração de normativo
interno, revogando-se os atuais, o qual contemple a previsão de rotinas de
verificação, comunicação, acompanhamento e procedimentos definidos às unidades
envolvidas no processo.
03) Estabelecer rotinas que proporcionem o fortalecimento dos controles e a
transparência dos atos, com descrição detalhada, nos pareceres, dos itens avaliados,
observando principalmente a carga horária dos docentes, equipe vinculada à UFMS
(docentes e discentes), caracterização de prestação de serviço e pagamento de bolsas.

4.3 ASSUNTO: Transparência Pública
4.3.1 Constatação: Ausência de transparência das atividades de pesquisa e dos
instrumentos celebrados
Foi verificado que não há publicação das atividades de pesquisa, assim como também não
foram encontradas publicações dos instrumentos celebrados, ou caso estejam publicados, os
mesmos não se encontram em local de fácil acesso, visto que a UFMS apenas publica em seu
Boletim de Serviços as Resoluções de aprovação e recomendação dos projetos, e o extrato dos
instrumentos celebrados.
Verificou-se, no entanto, que a DIPC/CRI/PROPLAN, unidade que agora está vinculada à
CGC/AGINOVA, divulga periodicamente em sua página da internet as informações
gerenciais sobre os convênios e acordos celebrados. Conforme estabelecido na Instrução de
Serviço nº 10, de 12 de maio de 2017, a comissão designada para trabalhar no Projeto de
Criação do Sistema de Gestão de Convênios (SIGCONV) concluirá os trabalhos até a data de
08/06/2017. Segundo informações da AGETIC, está em processo de desenvolvimento novas
ferramentas e funcionalidades no sistema para aumentar o controle e a transparência dos
convênios.
Auditoria Interna – AUD/Coun/UFMS
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Ressalta-se que o Plano de Dados Abertos, aprovado pela Resolução nº 09, COUN de 20 de
fevereiro de 2017, estabelece uma série de dados que serão disponibilizados em transparência
ativa pela Instituição, entre eles os dados referentes ao quantitativo de cursos, alunos,
bolsistas, servidores, projetos acadêmicos e contratos celebrados. Não foi previsto, ao menos
nesta etapa, a divulgação dos convênios ou outros acordos. Dessa forma, faz-se necessário a
inclusão dessas informações nas etapas posteriores, inclusive outras, já citadas no Relatório de
Auditoria Anual de Contas da CGU/MS nº 201505097:
Cumprir a determinação contida no Acórdão TCU nº 2.731/2008 - Plenário - item 9.2.3 e
divulgar nos Boletins Internos e nos portais ou sítios da FUFMS da Internet, dados e
informações referentes aos projetos desenvolvidos em parceria com as fundações de
apoio com detalhamento dos objetos, das metas e dos indicadores, montantes financeiros
gerenciados em parceria, bem como as regras aplicáveis às bolsas com a divulgação de
beneficiários e valores recebidos.

Recomendação:
04) Estabelecer rotinas de transparência ativa com relação às atividades de pesquisa dos
instrumentos celebrados, e incluir informações relativas aos convênios na Resolução
nº 09, COUN de 20 de fevereiro de 2017, que aprovou o Plano de Dados Abertos
2017/2018.

4.4 ASSUNTO: Bolsas e Retribuição Pecuniária
4.4.1 Constatação: Ausência de critérios objetivos para pagamento de bolsas e de
controles dos pagamentos efetuados
Em trabalho realizado pela Controladoria-Geral da União no Estado de Mato Grosso do Sul,
que resultou no Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201601492, exercício 2015,
verificou-se, por meio da Constatação 4.1.1.8, a ausência, nos normativos da FUFMS, dos
critérios de fixação dos valores das bolsas previstos no §1º do art.7º do decreto nº 7.423, de 31
de dezembro de 2010.
Da análise feita pela CGU/MS, verificou-se dos normativos existentes na Universidade que
não há determinação de critérios de proporcionalidade com relação à remuneração regular do
seu beneficiário, em descompasso com os §§1º e 2º do art. 7º do Decreto nº 7.423/10, que
assim preceituam:
§1º A instituição apoiada deve, por seu órgão colegiado superior, disciplinar as hipóteses
de concessão de bolsas, e os referenciais de valores, fixando critérios objetivos e
procedimentos de autorização para participação remunerada de professor ou servidor em
projetos de ensino, pesquisa ou extensão, em conformidade com a legislação aplicável.
§2º Para a fixação dos valores das bolsas, deverão ser levados em consideração critérios,
de proporcionalidade com relação à remuneração regular de seu beneficiário e, sempre
que possível, os valores de bolsas correspondentes concedidas por agências oficiais de
fomento.
Auditoria Interna – AUD/Coun/UFMS
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De fato, dadas as análises da Resolução (CD) nº 134, de 03 de dezembro de 2015 e da
Instrução de Serviço (PROPP) nº 101, de 01 de setembro de 2016, corroborando o trabalho
desenvolvido pela CGU/MS, depreendeu-se que ambas as normas não cuidam de estabelecer
critérios para concessão de bolsa, tampouco apresentam alguma tabela de valores para
pagamento do auxílio.
Em verdade, foi notada uma ligeira intenção de atender ao dispositivo do Decreto nº 7.423/10
na Resolução (CD) nº 134/15, a qual em seu art. 20 prestigia a segunda parte do §2º do art. 7º
do mencionado Decreto, quando determina como referência fixar sempre que possível, os
valores de bolsas correspondentes concedidas por agências oficiais de fomento. Contudo, o
normativo não fornece suficiente esclarecimento de como se cumprirá na prática, o que só
fortalece o argumento de que se faz necessário o estabelecimento de uma tabela de tipos de
bolsa e seus respectivos valores.
Além dessas fragilidades, faz-se necessário também pontuar a ausência de controle nos
processos de concessão e pagamento de bolsas. Não há nos normativos internos da
Universidade o detalhamento da rotina de verificação, tampouco a existência de um sistema
específico responsável pelo registro das bolsas pagas, seja por meio da UFMS, seja por meio
da fundação de apoio.
O fortalecimento do controle no pagamento das bolsas de pesquisa contribui para que novos
normativos possam ser criados na UFMS. A ausência de um setor ou Comitê competente para
realizar o acompanhamento e controle impossibilita a UFMS ter ciência de quem recebe o
auxílio, se possui vínculo com a UFMS ou não e se o pagamento está sendo correto, risco que
se torna ainda maior se forem considerados os projetos de pesquisa que se desenvolvem por
intermédio de fundação de apoio.
Quanto aos critérios de seleção, verifica-se que nos atuais normativos não há restrições para o
pagamento de bolsas por meio da fundação de apoio a pessoas sem vínculo com a instituição,
bem como a pessoas com relação de parentesco com o coordenador do projeto, ou por quem o
aprova.
Poderão ser concedidas bolsas a professores aposentados da UFMS, desde que estes estejam
desenvolvendo atividades no âmbito dos projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação
desenvolvidos com a colaboração das fundações de apoio, ou de órgãos oficiais de fomento.
De fato, recomenda-se que não sejam concedidas bolsas a pessoas físicas sem vínculo com a
UFMS, por ausência de comando normativo na Lei nº 8.958/94. Em havendo tais concessões,
que estas sejam realizadas por meio de autorização do Conselho responsável pela aprovação
do projeto, que avaliará a habilitação profissional do beneficiário e a inserção no processo
científico, mensuradas pelo desenvolvimento de pesquisas devidamente comprovadas, e que
não poderiam ser exercidas por outro servidor.
Recomenda-se, ainda, a previsão normativa de proibição de recebimento de bolsas a cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, do
coordenador e vice-coordenador do projeto, ou de servidor com competência para aprovar ou
recomendar o projeto, evitando-se, assim, a ocorrência de nepotismo (Súmula Vinculante nº
13), em observância ao princípio da impessoalidade.
Auditoria Interna – AUD/Coun/UFMS
Av. Costa e Silva, s/nº - Bairro Universitário
Fone: 67 3345-7976 | 79070-900 | Campo Grande | MS

16

Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Recomendação:
05) Realizar levantamento de todas as normas que tratam de pagamento de bolsas pela
instituição, ou pela fundação de apoio, com a consequente uniformização de
normativo que discorra, de forma detalhada, dos valores e dos critérios objetivos para
a concessão de bolsas em projetos acadêmicos, estabelecendo, também, como será
realizado o monitoramento da regularidade das concessões.

4.4.2 Constatação: Previsão de pagamento de bolsa pela prestação de serviço em projeto
de pesquisa.
A Resolução do Conselho Diretor nº 47 de 21 de setembro de 2011, prevê a possibilidade de
pagamento de bolsa a servidores da UFMS pela prestação de serviço, conforme estabelece em
seu art. 8º, §2º:“A remuneração de que trata o caput deste artigo poderá ser feita na forma
de bolsa, definida no Plano de Trabalho [...]”.
Ocorre que tal determinação vai de encontro à Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004, a
qual dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente
produtivo. A lei permite o recebimento de bolsa de estímulo a inovação, no entanto, veda o
pagamento de bolsa pela prestação de serviço, conforme dispositivos abaixo:
Art. 9º É facultado à ICT celebrar acordos de parceria com instituições públicas e
privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e
de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo.
§ 1o O servidor, o militar, o empregado da ICT pública e o aluno de curso técnico, de
graduação ou de pós-graduação envolvidos na execução das atividades previstas
no caput poderão receber bolsa de estímulo à inovação diretamente da ICT a que
estejam vinculados, de fundação de apoio ou de agência de fomento. [...]
§ 4o A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como doação, não
configura vínculo empregatício, não caracteriza contraprestação de serviços nem
vantagem para o doador, para efeitos do disposto no art. 26 da Lei no9.250, de 26 de
dezembro de 1995, e não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária,
aplicando-se o disposto neste parágrafo a fato pretérito, como previsto no inciso I do art.
106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. (grifo nosso).

A própria lei se encarregou de cuidar dos casos de prestação de serviços técnicos
especializados por parte da Instituição, voltados à inovação e a pesquisa científica e
tecnológica, prevendo, nestas circunstâncias, outra forma de pagamento, conforme art. 8º, §
2º:
§ 2o O servidor, o militar ou o empregado público envolvido na prestação de serviço
prevista no caput deste artigo poderá receber retribuição pecuniária, diretamente da
ICT ou de instituição de apoio com que esta tenha firmado acordo, sempre sob a forma
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de adicional variável e desde que custeado exclusivamente com recursos arrecadados no
âmbito da atividade contratada. (os destaques são de nossa autoria)

Quanto à prestação de serviço, tem-se certa dificuldade em definir as características desta para
fins de definir qual o meio correto de remuneração. A Receita Federal já se pronunciou em
diversas Soluções de Consulta, das quais destacamos:
 Solução de Consulta nº 164 – Cosit, de 9 de março de 2017:
BOLSA DE PESQUISA. TRIBUTAÇÃO. INCIDÊNCIA. As bolsas de pesquisa pagas por
fundação de direito privado, sem finalidade lucrativa, concedidas em desacordo com a
Lei nº 8.958, de 1994, e do Decreto nº 7.423, de 2010, integram a base de cálculo da
contribuição previdenciária quando consubstanciarem contraprestação pelos serviços e
os resultados do projeto reverterem-se economicamente a benefício da empresa
concedente ou de pessoa interposta.
BOLSA DE PESQUISA. TRIBUTAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. As bolsas de pesquisa
pagas por fundação de direito privado, sem finalidade lucrativa, estão sujeitas ao
imposto sobre a renda na fonte quando, em contrapartida ao custeio, esteja previsto o
aproveitamento econômico do resultado dessa atividade pela fonte pagadora.

 Solução de Consulta nº 33 – Cosit, de 16 de janeiro de 2017:
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. BOLSA DE PESQUISA.INCIDÊNCIA. A bolsa de
pesquisa paga pela empresa a estudante universitário cujos resultados revertam-se em
vantagem para o concedente ou para pessoa interposta que lhe possa comunicar
vantagem econômica, representa contraprestação pelos serviços prestados e integra a
base de cálculo da contribuição previdenciária, sendo tal estudante caracterizado como
segurado empregado, se estiverem presentes as condições descritas art. 12, I, “a”, da Lei
nº 8.212, de 1991, ou como segurado contribuinte individual, quando não verificadas tais
condições.

Na Solução de Consulta acima, a Receita Federal concluiu que o estudante universitário
desenvolvia pesquisa em benefício da empresa patrocinadora do projeto ou para atender à
demanda apresentada por essa patrocinadora, o que retira o caráter de doação e importa
contraprestação pelos serviços executados, estando, dessa forma, configurado o fato gerador
da contribuição previdenciária – o trabalho remunerado. Assim, não obstante o prestador dos
serviços seja estudante, essa sua qualificação não exclui sua caracterização como segurado
obrigatório da Previdência Social – como segurado empregado, se estiverem presentes as
condições descritas art. 12, I, “a”, da Lei nº 8.212, de 1991, ou como segurado contribuinte
individual, quando não verificadas tais condições.
Com relação à prestação de serviço de docência, a Receita Federal também já se manifestou:
 Solução de Consulta nº 56 – Cosit, de 24 de setembro de 2008:
EMENTA: BOLSAS ACADÊMICAS. São tributadas pelo imposto de renda, na fonte e na
declaração de ajuste anual, as verbas recebidas a título de bolsas acadêmcias que
importem contraprestação de serviços de docente.

 Solução de Consulta nº 35 - Cosit, de 13 de maio de 2005:
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Ementa: RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. BOLSAS DE ENSINO. CONTRAPRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. São isentas do imposto sobre a renda somente as bolsas de estudo e de
pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a
estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem
vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços. Inexiste qualquer
diferença de tratamento fiscal em razão do vínculo funcional da pessoa que recebe
bolsas de ensino como contraprestação do exercício da docência, incidindo sobe estas o
imposto sobre a renda, em estrita observância ao princípio geral da isonomia e aos
princípios especiais da generalidade e universalidade.

Cabe esclarecer, que as soluções de consulta emitidas pela Receita Federal do Brasil tem
caráter normativo complementar à Legislação Tributária, uma vez, que não podem inovar e
visam apenas dirimir dúvida quanto à interpretação da legislação tributária.
Desse modo, por lei, quem prestar serviço, por meio de projeto de pesquisa ou extensão por
exemplo, não deve ser remunerado com bolsa e sim receber retribuição pecuniária como
contraprestação pelos serviços.
Recomendações:
06) Providenciar a alteração da Resolução do Conselho Diretor nº 47 de 21 de setembro
de 2011, adequando o normativo à Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004, quanto
ao impedimento do recebimento de bolsas pela prestação de serviços.
07) Estabelecer critérios objetivos para a definição de prestação de serviços em projetos
de pesquisa ou extensão, de forma que a unidade responsável pela aprovação ou
recomendação da proposta do projeto analise com maior segurança a caracterização
destes projetos, com o pagamento de retribuição pecuniária, e não de bolsas.

4.5 ASSUNTO: Gestão e Acompanhamento
4.5.1 Constatação: Ausência de Acompanhamento dos Projetos de Desenvolvimento
Institucional
Conforme exposto no item 4.2.1 deste Relatório, o Relatório de Auditoria da CGU/MS nº
201504108, resultado dos exames realizados sob atos e consequentes fatos de gestão do
Convênio FINEP nº 01.12.0243-00, firmado entre a FINEP, UFMS e FAPEC, cujo
os recursos têm por objeto a inovação e a pesquisa cientifica e tecnológica no âmbito da Lei
nº 10.973/2004, conforme definido no art. 2°, inciso IV, alínea ‘a’ da Portaria Interministerial
MP/MF/CGU 507/2011.
Dos trabalhos, constatou-se prejuízo de R$ 59.512,21, apurado pela equipe de auditoria na
Obra do Galpão – Laboratório de Medicina Veterinária, em serviços não executados e outros
valores que possam ser levantados pelo concedente do Convênio FINEP nº 01.12.0243-00,
inclusive com avaliação dos serviços de estrutura e cobertura, com recomendação à FINEP
para suspensão de novas liberações de recursos e de instauração de Tomada de Contas
Especial.
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Ainda que as recomendações fossem direcionadas à FINEP, e não à UFMS, faz-se necessárias
algumas considerações por parte desta Universidade, sobretudo quanto ao acompanhamento
desses convênios, conforme detalha-se abaixo:

a. Ausência de previsão de atribuições específicas para o partícipe Executor.
Verificou-se que todas as ações relacionadas com o Convênio FINEP nº 01.12.0243-00,
dentre elas a aquisição de bens, contratação de obras e serviços de engenharia, são atribuídas à
FAPEC (CONVENENTE), não restando de forma clara qual o papel da FUFMS
(EXECUTORA) no âmbito desse instrumento. Apesar de as obras e resultados serem no
campus da Universidade.
Ademais, no Plano de Trabalho aprovado não constam segregadas as atribuições da FAPEC
(CONVENENTE) e da UFMS (EXECUTORA) na realização das atividades a serem
desempenhadas para atingimento das metas físicas propostas.

b. Alteração no Plano de Trabalho sem a devida formalização e aprovação.
Em analisar a execução do Convênio constatou-se que os recursos destinados aos outros
Subprojetos foram utilizados na obra do Galpão da FAMEZ. Em que pese tratar-se de um
único Convênio, com o objetivo geral de ampliar a infraestrutura de pesquisa e pós-graduação
da UFMS, na prática os Subprojetos têm objetos distintos e finalidades diferenciadas.
Dos documentos disponibilizados, não foi possível identificar qualquer justificativa formal ou
deliberação das instâncias competentes para a majoração dos valores do Subprojeto 3 em
detrimento dos demais Subprojetos. Concluiu-se, portanto, que a referida alteração no Plano
de Trabalho, ocorreu sem a devida formalização e aprovação das instâncias competentes, ou
sem a devida transparência processual.
c. Irregularidades no processo licitatório e na execução das obras.
Foram constatadas as seguintes irregularidades no certame realizado pela FAPEC: cláusulas
restritivas à competitividade no certame licitatório; favorecimento dado pela FAPEC à
empresa contratada no aceite de proposta de preços sem que houvesse o devido detalhamento
dos serviços que seriam executados e respectivos custos; superfaturamento quantitativo Pagamento indevido por serviços descritos nas planilhas de medição e que não foram
integralmente executados.
A causa para o prejuízo identificado está relacionada diretamente às falhas no
acompanhamento da execução da obra. Conforme informado pela FAPEC, foi contratada uma
empresa especializada (LBM Projetos, Consultoria e Obras LTDA) para atuar na fiscalização
da obra objeto da auditoria em questão. Assim, a empresa LBM tinha a responsabilidade de
acompanhar e verificar o cumprimento fiel do projeto e do contrato da edificação auditada,
decidindo em nome daquela Fundação sobre a alteração de especificações, de métodos, de
quantitativos, bem como observar o cronograma e o orçamento estimado da obra. Afirma que
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já acionou a mencionada empresa para que esta se manifestasse acerca dos apontamentos
realizados, no entanto, quedou-se inerte durante o prazo estipulado.
Cumpre salientar que, no âmbito da UFMS, a celebração desses convênios era feita pela
PROPLAN (atualmente pela AGINOVA), mas a gestão da execução ficava a cargo da
PROPP. Como a execução do projeto é realizada pela FAPEC, todas as manifestações e
justificativas ocorreram exclusivamente pela FAPEC e não pela UFMS, o que demonstra que
os projetos de desenvolvimento institucional carecem de um setor na Universidade que
acompanhe as diversas fases posteriores à celebração do convênio.
Além disso, por se tratar de obra a ser incorporada pela UFMS, caberia à CPO/PROADI
participar, ainda que indiretamente, do planejamento e entrega da obra, visto que, na prática,
não há envolvimento algum dessa Coordenadoria nos projetos citados, e sequer na guarda de
documentos ou informações a respeito dessas obras.
Ressalta-se que, conforme estabelece a Resolução (CD) nº 37, de 6 de março de 2017, é de
competência da CPO/PROADI, entre outras:


supervisionar a elaboração dos projetos de edificações e infraestrutura da
Universidade;



coordenar e acompanhar a elaboração de estudos e projetos para a racionalização da
utilização do espaço físico e urbanístico da Universidade;



coordenar e controlar os projetos de edificações e infraestrutura física da
Universidade.

Portanto, conclui-se que a falta de acompanhamento desses projetos por um setor específico
da UFMS, bem como da CPO/PROADI, por se tratar de infraestrutura e obras da
Universidade, constitui riscos financeiros e operacionais aos objetivos institucionais.
Recomendação:
08) Definir as obrigações específicas enquanto CONVENENTE, e não como
EXECUTORA, para a UFMS no âmbito dos convênios com a FINEP.
09) Proceder à devida instrução processual dos documentos relativos ao remanejamento
de valores ou alteração no Plano de Trabalho, e consequente aprovação das
mudanças pela FINEP ou a pedido da UFMS, aprovado pelas instâncias competentes,
quando houver.
10) Estabelecer competências de acompanhamento das atividades de desenvolvimento
institucional por intermédio de fundação de apoio, preferencialmente, à unidade
responsável pelo acompanhamento de convênios, com o envolvimento da
CPO/PROADI.
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4.6 ASSUNTO: Prestação de Contas
4.6.1 Constatação: Ausência de unidade responsável pela análise de prestação de contas
Conforme consta na Resolução (CD) nº 79, de 31 de julho de 2014, que fixa as competências
das Unidades integrantes da Estrutura Organizacional da Pró-Reitoria de Planejamento e
Orçamento, estabeleceu competência à Divisão de Acompanhamento de Convênios –
DIPC/CRT/PROPLAN: “analisar e emitir pareceres referentes a prestações de contas dos
instrumentos jurídicos celebrados com as Fundações de Apoio; encaminhamento a unidade
responsável para deliberação final”.
Ocorre que, por ocasião da nova estrutura organizacional da UFMS, promovida pela nova
gestão, tal competência foi suprimida na Resolução (CD) nº 28, de 6 de março de 2017, que
fixa as competências das Unidades integrantes da Estrutura Organizacional da Agência de
Desenvolvimento, de Inovação e de Relações Internacionais – AGINOVA, unidade criada a
qual a Divisão de Acompanhamento de Convênios está vinculada.
Ao analisar a Resolução (CD) nº 79, de 31 de julho de 2014, que fixa as competências das
Unidades integrantes da Estrutura Organizacional da Pró-Reitoria de Planejamento e
Orçamento, não consta essa competência em nenhuma unidade. A omissão permanece na
Resolução nº 37, de 6 de março de 2017, que fixa as novas competências da PROPLAN.
Quanto a esse aspecto, importante esclarecer que a jurisprudência do TCU é pacífica quanto à
obrigatoriedade da prestação de contas dos convênios regidos pela Lei nº 8.958/1994.
Relativamente aos contratos, o entendimento jurisprudencial é pela extensão da
obrigatoriedade de prestação de contas também a esses instrumentos, tendo em vista o
disposto nos incisos I e II do art. 3º-A da Lei nº 8.958/1994, abaixo:
Art. 3º-A. Na execução de convênios, contratos, acordos e demais ajustes na forma desta
Lei, as fundações de apoio deverão:
I - prestar contas dos recursos aplicados aos entes financiadores;
II - submeter-se ao controle de gestão pelo órgão máximo da Instituição Federal de
Ensino ou similar da entidade contratante

Logo, verifica-se a importância de centralizar em uma única unidade a competência de emitir
pareceres referente às prestações de contas, independente de qual for o instrumento celebrado,
garantindo estrutura adequada e capacitação da equipe responsável.
Recomendação:
11) Definir unidade da UFMS responsável pela análise e emissão de parecer nas
prestações de contas das fundações de apoio.
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4.7 ASSUNTO: Ressarcimentos
4.7.1 Constatação: Ausência de critérios para a definição e isenção do ressarcimento à
UFMS nos projetos executados pela fundação de apoio
Cumpre salientar o que estabelece a Lei nº 8.958/94, a respeito dos ressarcimentos às IFES
pelas fundações de apoio, conforme dispositivos abaixo:
Art. 4º-D. [...]
§ 3º As fundações de apoio deverão garantir o controle contábil específico dos recursos
aportados e utilizados em cada projeto, de forma a garantir o ressarcimento às IFES,
previsto no art. 6º desta Lei.
[...]
Art. 6º No cumprimento das finalidades referidas nesta Lei, poderão as fundações de
apoio, por meio de instrumento legal próprio, utilizar-se de bens e serviços das IFES e
demais ICTs apoiadas, pelo prazo necessário à elaboração e execução do projeto de
ensino, pesquisa e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e
de estímulo à inovação, mediante ressarcimento previamente definido para cada
projeto.

O Decreto nº 7.423/2010, que regulamenta a Lei nº 8.958/94, assim estabelece:
Art. 9º [...]
§ 1º O patrimônio, tangível ou intangível, da instituição apoiada utilizado nos projetos
realizados nos termos do § 1o do art. 6º, incluindo laboratórios e salas de aula, recursos
humanos, materiais de apoio e de escritório, nome e imagem da instituição, redes de
tecnologia de informação, conhecimento e documentação acadêmicos gerados, deve ser
considerado como recurso público na contabilização da contribuição de cada uma das
partes na execução do contrato ou convênio.
§ 2º O uso de bens e serviços próprios da instituição apoiada deve ser adequadamente
contabilizado para a execução de projetos com a participação de fundação de apoio e
está condicionado ao estabelecimento de rotinas de justa retribuição e ressarcimento
pela fundação de apoio, nos termos do art. 6º da Lei nº 8.958, de 1994.

Por sua vez, a Resolução nº 132, de 3 de dezembro de 2015, que estabelece as normas
regulamentadoras do relacionamento da UFMS com as Fundações de Apoio, assim estabelece
no art. 45:
Art. 45. Dos valores de repasse a serem aplicados pela Fundação nos projetos que
envolvam utilização de bens e serviços da UFMS, serão destinados os seguintes
percentuais à UFMS:
I – um por cento, para a Unidade Proponente;
II – um e meio por cento, para o Programa Institucional de Apoio às Atividades de
Extensão;
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III – um e meio por cento, para Programa Institucional de Apoio às Atividades de Ensino
de Graduação;
IV – um e meio por cento, para Programa Institucional de Apoio à Pesquisa e
PósGraduação;
V – um e meio por cento, para Programa Institucional de Apoio à Administração; e
VI – quatro por cento, para atender despesas discricionárias da Administração Central a
partir de um Plano de Aplicação aprovado pela Reitoria.
§ 1º Projetos envolvendo recursos transferidos de agências financeiras de fomento, bem
como órgãos da administração pública direta, estarão isentos dos percentuais previstos
neste artigo, sendo que os ressarcimentos somente ocorrerão, nas situações previstas e
baseados em valores estabelecidos nos incisos do art. 45 destas Normas.
§ 2º A isenção parcial dos valores de ressarcimento à UFMS, mediante justificativa,
deverá ser objeto de autorização do Conselho Diretor.
[...]

Conforme destacado na Resolução supracitada, a UFMS somente autoriza a isenção total do
ressarcimento nas hipóteses do §1º do art. 45, sendo que não há critérios para a isenção
parcial, desde que haja justificativa (§2º).
A Lei nº 8.958/94, estabelece as hipóteses de isenção, conforme dispõe o §1º art. 6º, abaixo:
§ 1º Nos projetos que envolvam risco tecnológico, para solução de problema técnico
específico ou obtenção de produto ou processo inovador, o uso de bens e serviços das
IFES ou demais ICTs poderá ser contabilizado como contrapartida da instituição ao
projeto, mediante previsão contratual de participação da instituição nos ganhos
econômicos dele derivados, na forma da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004.

Nota-se que o ressarcimento à UFMS deve respeitar as características de cada projeto,
considerando o recurso público utilizado para a execução deste, nos termos do caput do art.
9º, do Decreto nº 7.423/2010. Da mesma forma, o Acórdão nº 2731/2008 – TCU – Plenário,
também conceituou recursos públicos:
9.1. firmar o entendimento de que a expressão “recursos públicos” a que se refere o art.
3º, caput, da Lei 8.958/1994 abrange não apenas os recursos financeiros aplicados nos
projetos executados com fundamento na citada lei, mas também toda e qualquer receita
auferida com a utilização de recursos humanos e materiais das Instituições Federais de
Ensino Superior, tais como: laboratórios, salas de aula; materiais de apoio e de
escritório; nome e imagem da instituição; redes de tecnologia de informação;
documentação acadêmica e demais itens de patrimônio tangível ou intangível das
instituições de ensino utilizados em parcerias com fundações de apoio, sendo obrigatório
o recolhimento de tais receitas à conta única do Tesouro Nacional;

Nesse sentido, poderia a remuneração financeira prevista no art. 45 ser substituída, ainda que
parcialmente, por aquisição de equipamentos, obras de infraestrutura e resultados alcançados
em projetos, desde que estes possam ser mensurados no âmbito de cada projeto. Além disso, o
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estabelecimento de critérios objetivos para essa isenção afastaria o caráter impessoal ou
subjetivo do pedido de isenção.
Cumpre salientar, ainda, que o pedido de isenção deverá ser anterior à celebração do
instrumento jurídico pertinente, visto que implica em modificação do Plano de Trabalho e da
execução financeira do projeto.
Recomendação:
12) Estabelecer critérios objetivos do ressarcimento pelo uso de recursos públicos da
UFMS de acordo com as características de cada projeto, bem como os critérios de
isenção destes.

5. ÁREA DE EXAME: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
5.1 ASSUNTO: Propriedade Intelectual e ganhos decorrentes de projetos da UFMS
5.1.1 Constatação: Ausência de Política de Inovação e fragilidade dos controles sobre
propriedade intelectual
Com relação à apropriação das pesquisas pela UFMS, verifica-se que não há desenvolvida
uma Política de Inovação. A norma de proteção de direitos relativos a invenções, propriedade
industrial, direitos autorais, e softwares, no âmbito da UFMS, bem como sobre a gestão do
conhecimento científico e tecnológico, em atividades concernentes à disseminação da cultura
de propriedade intelectual, Resolução (CD) nº 31, de 2 de dezembro de 2004, carece de
atualização, considerando que a Lei nº 13.243/2016 alterou a Lei nº 10.973/2004, que serviu
como parâmetro para a elaboração do referido normativo.
Nesse sentido, ao estimular a produção científica que resulte em novos processos e produtos,
deve a UFMS resguardar-se quanto à apropriação de vantagens econômicas decorrentes de
produtos de seu interesse. Destarte, a fragilidade dos normativos internos sobre o assunto
poderá acarretar prejuízos institucionais e financeiros.
Constatou-se, ainda, que a UFMS não possui em seus normativos orientação quanto à
destinação de recursos recebidos oriundos de prêmios, a exemplo do Prêmio Finep, que
reconhece e divulga os esforços inovadores realizados por empresas, instituições sem fins
lucrativos e pessoas físicas, desenvolvidos no Brasil e já inseridos no mercado interno ou
externo, a fim de tornar o País competitivo e plenamente desenvolvido.
Cumpre dizer, no caso desse prêmio, que o pesquisador pode concorrer em diversas
categorias, por meio de seu projeto, seja em seu nome, como o caso de inventor inovador, ou
em nome da empresa ou instituição que o representa. Para estes casos, evitando-se discussões
administrativas ou judiciais, recomenda-se que o assunto seja disciplinado internamente.
Outro assunto que merece destaque, por ausência nos normativos da UFMS, refere-se à
permanência mínima do pesquisador na Universidade na execução de contratos de inovação
em que haja entrega de propriedade intelectual ou produto, ainda que encerre o vínculo deste
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com a Instituição. Essa medida garante maior segurança quanto aos prazos contratuais
definidos na entrega dos resultados, em caso de abandono do projeto por parte da equipe.
Por fim, cabe ressaltar que a AGINOVA, unidade da qual a Coordenadoria de
Empreendedorismo e Inovação está vinculada, é também responsável pela celebração e
acompanhamento de convênios e acordos, excluindo-se os contratos, cuja responsabilidade e
acompanhamento são realizados somente pela PROADI.
Dessa forma, verifica-se fragilidade no acompanhamento dessas contratações, visto que a
unidade responsável pela celebração de contratos somente executa e acompanha os aspectos
formais destes instrumentos, e não os aspectos técnicos da demanda, o que deveria ser feito
pela AGINOVA, independente do instrumento celebrado. Ressalta-se que, conforme
estabelece a Resolução (CD) nº 28, de 6 de março de 2017, é de competência da
CEI/AGINOVA, entre outras:


promover e acompanhar o relacionamento da UFMS com empresas, em especial para
a transferência de tecnologias, licenciamento e atividades conjuntas de pesquisa
científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou
processo;



coordenar projetos e captar recursos de fomento externo que tenham como objetivo
beneficiar as ações de empreendedorismo e inovação da UFMS;



gerenciar os recursos financeiros destinados às atividades de inovação, propriedade
intelectual e empreendedorismo.

Recomendações:
13) Regulamentar institucionalmente uma Política de Inovação, estabelecendo regras
relativas à apropriação da propriedade intelectual e produção científica gerada no
âmbito da UFMS.
14) Regulamentar a destinação financeira decorrente de prêmios recebidos por projetos
institucionais mediante repartição de recursos entre o coordenador e a
Administração, para fomentar novos projetos.
15) Nos contratos de inovação em que a UFMS seja responsável pela entrega do produto,
software ou propriedade intelectual, estabelecer critérios de permanência mínima do
pesquisador na Instituição, mediante assinatura de Termo de Compromisso.
16) Que a AGINOVA acompanhe a gestão dos contratos de inovação em que a UFMS
figure como contratada para desenvolver atividades de inovação e propriedade
intelectual, e não apenas dos convênios e acordos congêneres celebrados por essa
unidade.
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6. ÁREA DE EXAME: GESTÃO DE RISCOS
6.1 ASSUNTO: Identificação e tratamento de riscos
6.1.1 Informação: Levantamento de riscos das atividades de Pesquisa com fomento

Segundo a Norma Brasileira ISO 31000, risco é o efeito da incerteza nos objetivos da
organização. Estabelecidos metas e objetivos da organização, devem ser identificados os
riscos que ameaçam seu cumprimento, e definidos os níveis de riscos operacionais, de
informação e de conformidade que estão dispostos a assumir.
Com base nas orientações estabelecidas na Instrução Normativa Conjunta CGU/MP nº
01/2016, procedemos à analise dos riscos de acordo com os componentes de controles
internos, dispostos no art. 16, abaixo:
Art. 16. Na implementação e atualização do modelo de gestão de riscos, a alta
administração, bem como seus servidores ou funcionários, deverá observar os seguintes
componentes da estrutura de gestão de riscos:
I – ambiente interno: inclui, entre outros elementos, integridade, valores éticos e
competência das pessoas, maneira pela qual a gestão delega autoridade e
responsabilidades, estrutura de governança organizacional e políticas e práticas de
recursos humanos. O ambiente interno é a base para todos os outros componentes da
estrutura de gestão de riscos, provendo disciplina e prontidão para a gestão de riscos;
II– fixação de objetivos: todos os níveis da organização (departamentos, divisões,
processos e atividades) devem ter objetivos fixados e comunicados. A explicitação de
objetivos, alinhados à missão e à visão da organização, é necessária para permitir a
identificação de eventos que potencialmente impeçam sua consecução;
III – identificação de eventos: devem ser identificados e relacionados os riscos inerentes
à própria atividade da organização, em seus diversos níveis;
IV – avaliação de riscos: os eventos devem ser avaliados sob a perspectiva de
probabilidade e impacto de sua ocorrência. A avaliação de riscos deve ser feita por meio
de análises qualitativas, quantitativas ou da combinação de ambas. Os riscos devem ser
avaliados quanto à sua condição de inerentes e residuais;
V – resposta a riscos: o órgão/entidade deve identificar qual estratégia seguir (evitar,
transferir, aceitar ou tratar) em relação aos riscos mapeados e avaliados. A escolha da
estratégia dependerá do nível de exposição a riscos previamente estabelecido pela
organização em confronto com a avaliação que se fez do risco;
VI – atividades de controles internos: são as políticas e os procedimentos estabelecidos
e executados para mitigar os riscos que a organização tenha optado por tratar. Também
denominadas de procedimentos de controle, devem estar distribuídas por toda a
organização, em todos os níveis e em todas as funções. Incluem uma gama de controles
internos da gestão preventivos e detectivos, bem como a preparação prévia de planos de
contingência e resposta à materialização dos riscos;
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VII – informação e comunicação: informações relevantes devem ser identificadas,
coletadas e comunicadas, a tempo de permitir que as pessoas cumpram suas
responsabilidades, não apenas com dados produzidos internamente, mas, também, com
informações sobre eventos, atividades e condições externas, que possibilitem o
gerenciamento de riscos e a tomada de decisão. A comunicação das informações
produzidas deve atingir todos os níveis, por meio de canais claros e abertos que
permitam que a informação flua em todos os sentidos; e
VIII – monitoramento: tem como objetivo avaliar a qualidade da gestão de riscos e dos
controles internos da gestão, por meio de atividades gerenciais contínuas e/ou avaliações
independentes, buscando assegurar que estes funcionem como previsto e que sejam
modificados apropriadamente, de acordo com mudanças nas condições que alterem o
nível de exposição a riscos.

A identificação dos riscos nos componentes supracitados estão condensadas nos componentes
a seguir: 1 - ambiente interno; 2 - avaliação de riscos; 3 -procedimentos de controle; 4 informação e comunicação; e 5 – monitoramento, conforme quadro abaixo:
RISCOS IDENTIFICADOS NOS ELEMENTOS DE CONTROLES INTERNOS
1. Ambiente Interno
1. Os procedimentos e as instruções operacionais não são padronizadas em normativos
ou manuais internos, contendo definições claras das responsabilidades de todas
unidades envolvidas;
2. Falta de critérios e avaliação no momento de aprovação, pelas Comissões e
Conselhos competentes;
3. Ausência de verificação de composição de equipe dos projetos quanto à vinculação
com a UFMS;
4. Falta de verificação, no momento da aprovação do Plano de Trabalho, se o valor da
bolsa a ser recebida, somado à remuneração, supera o teto constitucional;
5. Dificuldade em diferenciar os projetos de pesquisa que impliquem em prestação de
serviços da pesquisa aplicada;
6. Ausência de uma única unidade responsável por analisar a prestação de contas dos
convênios e contratos celebrados com as fundações de apoio;
7. Ausência de previsão de atribuições específicas para as partes dos instrumentos
celebrados, sobretudo quanto às responsabilidades da UFMS, quando esta não figurar
como executora da avença;
8. Ausência de planejamento e acompanhamento da execução financeira dos projetos de
desenvolvimento institucional;
9. Fragilidade nos normativos internos que estabeleçam regras sobre a Política de
Inovação e da proteção de direitos relativos a invenções, propriedade industrial,
direitos autorais, e softwares, no âmbito da UFMS, bem como sobre a gestão do
conhecimento científico e tecnológico, em atividades concernentes à disseminação da
cultura de propriedade intelectual;
10. Ausência de fixação dos valores das bolsas, levando em consideração critérios, de
proporcionalidade com relação à remuneração regular de seu beneficiário e os valores
de bolsas correspondentes concedidas por agências oficiais de fomento.
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1.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
1.

2.
3.
1.
2.
3.

2. Avaliação de Risco
A UFMS não possui a prática de definir os níveis de riscos operacionais, de
informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da
gestão, de modo a dar prioridade às práticas que mitigam os riscos de maior impacto
e probabilidade.
3. Procedimentos de Controle
Ausência de registro centralizado de dados que permita a consulta detalhada das
informações relativas aos projetos.
Sistemática inadequada dos controles e acompanhamento dos contratos/convênios
firmados com a fundação de apoio;
Ausência de segregação de funções entre gestor e coordenador do projeto;
Falta de critérios objetivos de ressarcimento para cada tipo de projeto, de acordo com
a real utilização da infraestrutura e pessoal da UFMS, e sem levar em consideração a
aquisição de equipamentos, obras de infraestrutura ou resultados alcançados mediante
previsão contratual dos ganhos econômicos resultantes;
Falta de controle e acompanhamento das bolsas por meio de sistema informatizado,
no qual conste a relação de bolsistas, a origem da bolsa, informações pessoais, e
valores pagos;
Ausência de sistema informatizado para controlar os prazos dos instrumentos
celebrados, e que conste os dados pessoais e financeiros dos planos de trabalhos
aprovados, bem como ferramenta para a inclusão dos documentos da prestação de
contas apresentada;
Ausência de critérios objetivos para compor a equipe no projetos institucionais.
4. Informação e Comunicação
A comunicação é falha entre as unidades envolvidas no processo (Unidade Setorial,
Pró-Reitorias), ocasionando morosidade processual ou erros sistêmicos de forma ou
procedimento;
Não há transparência adequada a respeito da publicidade dos dados dos projetos,
sobretudo quanto aos beneficiários de bolsas, valores, e periodicidade;
Ausência de transparência dos dados relativos às prestações de contas dos convênios.
5. Monitoramento
Insuficiência no acompanhamento das ações de pesquisa desenvolvidas no âmbito da
UFMS, e na busca das causas e soluções para morosidade processual;
Não há monitoramento da concessão de bolsas pagas pela UFMS e pela fundação de
apoio após a aprovação do projeto e consequente celebração de instrumento jurídico;
Falta de participação da Coordenadoria de Projetos e Obras nas fases de
planejamento, fiscalização e acompanhamento dos resultados das obras laboratoriais
de projetos de desenvolvimento institucional.

A partir dos riscos identificados no quadro acima, constatados no presente trabalho, é possível
avaliar, em termos de impacto e de probabilidade, os riscos que possam vir a afetar os
objetivos do órgão, para que a Administração desenvolva, aprimore o seu sistema de controle
interno e melhore continuamente sua estrutura.
Cumpre salientar que ainda não foi publicada a Política de Gestão de Riscos da UFMS, e o
Modelo de Gerenciamento de Risco, que estabelece a metodologia de avaliação dos riscos e
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critérios para mensurar o impacto e probabilidade, pelo que, neste momento, restringe-se na
identificação destes para posterior gestão pelas unidades competentes. Ao final, propõe-se um
plano de ação com base nos riscos identificados.
Esclareça-se que, conforme preconiza a IN CGU/MP nº 01/2016, o dirigente máximo da
organização é o principal responsável pelo estabelecimento da estratégia da organização e da
estrutura de gerenciamento de riscos, cabendo à unidade de Auditoria Interna realizar a
medição e avaliação da eficácia e eficiência dos controles internos da gestão da organização,
bem como apoiar o Comitê de Governança e Gestão de Riscos e Controles da UFMS nas suas
decisões.
Segue anexo ao presente relatório modelo de gestão de riscos para auxiliar a elaboração do
Plano de Gestão de Riscos da UFMS.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho possui avaliação objetiva e subjetiva quanto aos aspectos formais e legais
das ações de pesquisa desenvolvidas pela UFMS, buscando aprimorar os controles, bem como
recomendar a adoção de providências às autoridades quanto às eventuais falhas identificadas.
Na oportunidade, lembramos que a Auditoria Interna tem por missão zelar pela boa e regular
aplicação dos recursos públicos e prestar assessoramento à gestão, acompanhando, orientando
e avaliando os atos e fatos administrativos, tendo em vista a eficiência, a eficácia, a
efetividade e o cumprimento da legislação pertinente. E é justamente nesse enfoque de
assessoramento que a Auditoria Interna desenvolve seus trabalhos, no intuito de corroborar
ainda mais com os esforços da gestão em aperfeiçoar a sua missão institucional com o menor
risco possível.
Destacamos que este relatório não tem a intenção de esgotar as possibilidades de riscos
passíveis de serem observados, mas sim servir como orientação para as boas práticas da
Administração Pública.
Conclui-se que, para que a Administração cumpra adequadamente a sua missão institucional e
possa mitigar os riscos identificados é necessário envidar esforços no sentido de atender as
recomendações abaixo, as quais serão acompanhadas por meio do Plano de Providências
Permanente da unidade, e comunicadas à Controladoria-Geral da União, por ocasião do envio
do Relatório Anual de Auditoria Interna, em fevereiro de 2018:
01)

Estabelecer a atuação preliminar da Agência de Desenvolvimento, Inovações e Relações
Internacionais – AGINOVA, tão logo a proposta de projeto de pesquisa tenha sido
cadastrada, como forma de melhor orientar e avaliar as atividades entre a Universidade,
empresas, governo e sociedade para a promoção da inovação e do empreendedorismo,
evitando assim o retrabalho em fases posteriores do processo.

02)

Elaborar o mapeamento do processo de aprovação de projetos de pesquisa, de acordo
com o novo fluxo processual a ser definido, com a posterior elaboração de normativo
interno, revogando-se os atuais, o qual contemple a previsão de rotinas de verificação,
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comunicação, acompanhamento e procedimentos definidos às unidades envolvidas no
processo.
03)

Estabelecer rotinas que proporcionem o fortalecimento dos controles e a transparência
dos atos, com descrição detalhada, nos pareceres, dos itens avaliados, observando
principalmente a carga horária dos docentes, equipe vinculada à UFMS (docentes e
discentes), caracterização de prestação de serviço e pagamento de bolsas.

04)

Estabelecer rotinas de transparência ativa com relação às atividades de pesquisa dos
instrumentos celebrados, e incluir informações relativas aos convênios na Resolução nº
09, COUN de 20 de fevereiro de 2017, que aprovou o Plano de Dados Abertos
2017/2018.

05)

Realizar levantamento de todas as normas que tratam de pagamento de bolsas pela
instituição, ou pela fundação de apoio, com a consequente uniformização de normativo
que discorra, de forma detalhada, dos valores e dos critérios objetivos para a concessão
de bolsas em projetos acadêmicos, estabelecendo, também, como será realizado o
monitoramento da regularidade das concessões.

06)

Providenciar a alteração da Resolução do Conselho Diretor nº 47 de 21 de setembro de
2011, adequando o normativo à Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004, quanto ao
impedimento do recebimento de bolsas pela prestação de serviços.

07)

Estabelecer critérios objetivos para a definição de prestação de serviços em projetos de
pesquisa ou extensão, de forma que a unidade responsável pela aprovação ou
recomendação da proposta do projeto analise com maior segurança a caracterização
destes projetos, com o pagamento de retribuição pecuniária, e não de bolsas.

08)

Definir as obrigações específicas enquanto CONVENENTE,
EXECUTORA, para a UFMS no âmbito dos convênios com a FINEP.

09)

Proceder à devida instrução processual dos documentos relativos ao remanejamento de
valores ou alteração no Plano de Trabalho, e consequente aprovação das mudanças pela
FINEP ou a pedido da UFMS, aprovado pelas instâncias competentes, quando houver.

10)

Estabelecer competências de acompanhamento das atividades de desenvolvimento
institucional por intermédio de fundação de apoio, preferencialmente, à unidade
responsável pelo acompanhamento de convênios, com o envolvimento da
CPO/PROADI.

11)

Definir unidade da UFMS responsável pela análise e emissão de parecer nas prestações
de contas das fundações de apoio.

12)

Estabelecer critérios objetivos do ressarcimento pelo uso de recursos públicos da UFMS
de acordo com as características de cada projeto, bem como os critérios de isenção
destes.
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13)

Regulamentar institucionalmente uma Política de Inovação, estabelecendo regras
relativas à apropriação da propriedade intelectual e produção científica gerada no
âmbito da UFMS.

14)

Regulamentar a destinação financeira decorrente de prêmios recebidos por projetos
institucionais mediante repartição de recursos entre o coordenador e a Administração,
para fomentar novos projetos.

15)

Nos contratos de inovação em que a UFMS seja responsável pela entrega de produto,
software ou propriedade intelectual, estabelecer critérios de permanência mínima do
pesquisador na Instituição, mediante assinatura de Termo de Compromisso.

16)

Que a AGINOVA acompanhe a gestão dos contratos de inovação em que a UFMS
figure como contratada para desenvolver atividades de inovação e propriedade
intelectual, e não apenas dos convênios e acordos congêneres celebrados por essa
unidade.

Em atendimento ao parágrafo único do art. 17 da Resolução COUN nº 70, de 25 de setembro
de 2014, encaminhe-se à Reitoria para conhecimento e providências, e ao Conselho
Universitário, para conhecimento.
Destacamos que, conforme determina o art. 8º da Instrução Normativa - CGU nº 24, de
17/11/2015, o presente relatório será encaminhado à Controladoria-Geral da União –
CGU/MS, em até 30 (trinta) dias de sua conclusão.
É o relatório.
Campo Grande, 12 de maio de 2017.

André Rodrigo Brites de Assunção
Auditor Interno

Kleber Watanabe Cunha Martins
Chefe da Auditoria Interna
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ANEXO I – LEVANTAMENTO DE RISCOS DOS PROJETOS DE PESQUISA COM FOMENTO EXTERNO
Macroprocesso: Projetos de Pesquisa com Fomento Externo
Objetivo: estimular o desenvolvimento do espírito científico, do pensamento reflexivo, incentivando o trabalho de investigação científica, com a inserção de eixos de pesquisa nas
matrizes curriculares e nas temáticas de extensão, com vistas ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia, do conhecimento, da cultura.
Processo: Aprovação e Acompanhamento
IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE RISCO
Nº

Fonte de risco / Causa

1

Falta de critérios e avaliação no momento
de aprovação, pelas Comissões e
Conselhos competentes.

2

Dificuldade em diferenciar os projetos de
pesquisa que impliquem em prestação de
serviços da pesquisa aplicada.

3

Ausência de verificação de composição de
equipe dos projetos quanto à vinculação
com a UFMS.

4

Ausência de critérios objetivos para
compor
a
equipe
nos
projetos
institucionais.

5

Plano de trabalho mal elaborado;
morosidade administrativa na alteração de
Plano de Trabalho.

6

7

Risco / Efeitos
Desvio de finalidade dos convênios
firmados, que não contribuem para
melhoria nas condições da Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul.
Pagamentos irregulares de bolsas em
detrimento da retribuição pecuniária;
sonegação fiscal.
Composição de equipe de projeto não
vinculada à UFMS em proporção maior ao
que estabelece o art. 6º do Decreto nº
7423/2010.

TRATAMENTO DO RISCO

RESPONSÁVEL

Resposta ao Risco
Emitir Parecer quanto às avaliações feitas, e justificativas que
auxiliaram a aprovação dos projetos, anexando ao Sigproj, a
justificativa, o interesse institucional e os benefícios advindos
da celebração do instrumento jurídico a ser pretendido.

Unidade
Comissões de
Pesquisa

Comissões de
Pesquisa; Conselho
de Pesquisa
Verificar por meio dos sistemas institucionais SISCAD,
Comissão de
SIGPÓS, e SGP a veracidade das informações apresentadas Pesquisa e Conselho
pelo coordenador do projeto quanto à vinculação da equipe
das Unidades
com a UFMS.
Setoriais
Fundamentar a escolha dos integrantes da equipe, quando não
Favorecimento pessoal e nepotismo na puder selecionar por edital público, de maneira que cada Coordenadores dos
composição da equipe.
bolsista esteja vinculada preferencialmente a sua formação
Projetos
acadêmica ou experiência em projetos semelhantes.
Glosa de despesas por desvio de finalidade
Analisar criteriosamente a previsão financeira do Plano de
ou falta de previsão em plano de trabalho;
Trabalho por unidade técnica, antes da aprovação do projeto
Aginova
atraso na execução do projeto por
pelo Conselho de Pesquisa.
morosidade administrativa.
Emitir Parecer quanto às avaliações feitas, e justificativas que
subsidiaram a aprovação dos projetos, anexando ao Sigproj.

Falta de verificação, no momento da
aprovação do Plano de Trabalho, se o
Consultar à Progep ou Portal da Transparência para verificar a
Servidor recebendo remuneração superior
valor da bolsa a ser recebida, somado à
remuneração do servidor quando há percepção de mais de uma
ao teto constitucional.
remuneração,
supera
o
teto
bolsa, ou pelo alto valor a ser recebido.
constitucional.
Condicionar a celebração de instrumento jurídico a ser
celebrado mediante indicação de gestor que não figure como
Ausência de segregação de funções entre Fraude; conflito de interesses de quem
coordenador do projeto.
gestor e coordenador do projeto.
propõe, autoriza e fiscaliza.
Condicionar a aprovação de projeto à indicação de gestor, pelo
coordenador.

Conselhos de
Unidade e Aginova

Aginova e Proadi
Propp e Proece

Macroprocesso: Projetos de Pesquisa com Fomento Externo
Objetivo: estimular o desenvolvimento do espírito científico, do pensamento reflexivo, incentivando o trabalho de investigação científica, com a inserção de eixos de pesquisa nas
matrizes curriculares e nas temáticas de extensão, com vistas ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia, do conhecimento, da cultura.
Processo: Relacionamento com Fundação de Apoio
IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE RISCO
Nº

1

2

TRATAMENTO DO RISCO

RESPONSÁVEL

Resposta ao Risco

Unidade

Falta de cumprimento de todas as
Dificuldade de se estabelecer distinções
exigências do art. 7º, do Decreto nº 7.423,
entre as diversas modalidades de pesquisa
de 31 de dezembro de 2010; falta de critério
praticadas para se estabelecer valores
dos valores pagos nos projetos aprovados
fixos das bolsas concedidas.
com fomento externo.

Editar tabela de valores para cada tipo de projeto (ensino,
pesquisa, extensão, inovação), de acordo com as características
e participação do bolsista, e com sua qualificação, utilizando
como referência as tabelas das agências oficiais de fomento.

CONSELHO
DIRETOR

Necessidade de encaminhar recurso à
fundação de apoio no final de exercício
para garanti-lo no exercício seguinte;
ausência de planejamento quanto a
elaboração de projetos institucionais a
serem celebrados com as fundações de
apoio.

Evitar emitir empenhoem nome de fundações de apoio sob a
alegação de inviabilidade de execução orçamentária temporal,
em especial em proximidade de final de exercício, sem a
devida utilização das possibilidades oferecidas pelos artigos
das Leis Orçamentárias e de Diretrizes Orçamentárias anuais
que permitam a reabertura de créditos, no exercício seguinte,
mediante a utilização de recursos provenientes do excesso de
arrecadação de receitas próprias e do superávit financeiro do
exercício anterior e também sem o devido planejamento
tempestivo de processos licitatórios e empenhos cabíveis para
recursos cuja liberação já esteja prevista para o exercício.

PROPLAN

Fonte de risco / Causa

Risco / Efeitos

Desvio de finalidade na contratação de
fundação de apoio, que não seja para apoiar
projetos de ensino, pesquisa, extensão,
desenvolvimento institucional, científico e
tecnológico e estímulo à inovação;
penalidade por parte dos órgãos de controle.

Somente celebrar convênios e contratos com as fundações
instituídas com a finalidade de apoiar projetos de ensino,
pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e
tecnológico e estímulo à inovação, inclusive na gestão
administrativa e financeira necessária à execução desses
projetos, conforme preconiza o art. 1º da Lei nº 8.958/1994.

3

4

5

6

7

Uso de estrutura e pessoal da UFMS sem
conhecimento
e
autorização
da
Ausência de anuência expressa da UFMS
Administração; Ausência de ressarcimento
para que a fundação de apoio capte e
pelo uso do espaço físico, bens, pessoal, ou
receba diretamente recursos financeiros
nome da UFMS; infrações disciplinares
sem ingresso na Conta Única do Tesouro.
praticadas por gestores que não atendem às
formalidades legais e regulamentares.
Falta
de
critérios
objetivos
de
ressarcimento para cada tipo de projeto,
de acordo com a real utilização da
infraestrutura e pessoal da UFMS, e sem Inexecução de projetos institucionais por
levar em consideração a aquisição de falta
de
recursos
destinados
ao
equipamentos, obras de infraestrutura ou ressarcimento da UFMS.
resultados alcançados mediante previsão
contratual dos ganhos econômicos
resultantes.
Ausência
de
cláusula
contratual
estabelecendo a condição de remuneração Realização de pagamento antecipado em
da fundação de apoio, após a apresentação contrato firmado com as suas fundações de
da prestação de contas e ateste do serviço apoio em infringência à Lei nº 4320/64.
prestado.
Glosa de valores em prestação de contas;
Pagamentos realizados com cheques em
desvio de finalidade no pagamento de
desacordo com o artigo 4º-D da Lei nº
fornecedores ou de aquisição com recursos
8.958, de 20 de dezembro de 1994.
do convênio/contrato.
Ausência de unidade responsável por Falta de uniformidade na análise das
analisar a prestação de contas dos prestações de contas de instrumentos
convênios e contratos celebrados com as celebrados com as fundações de apoio;
fundações de apoio.
ausência de análise de prestação de contas.

Fortalecer a comunicação entre as Pró-Reitorias e Aginova no
momento da aprovação do projeto e acompanhamento dos
resultados pós-aprovação; Elaborar mapeamento de processo e AGINOVA, PROPP
posterior normativo ou manual estabelecendo as rotinas de
E PROECE
tramitação processual do projeto de pesquisa, até a celebração
de instrumento jurídico.
Alteração das normas internas de ressarcimento nos projetos
institucionais de prestação de serviço e com a fundação de
apoio (11%), de forma a estabelecer critérios objetivos para
cada projeto, de acordo com suas características.
Somente isentar total ou parcialmente a taxa de ressarcimento à
UFMS mediante compensação do valor devido pela aquisição
de equipamentos ou obras de infraestrutura, ou resultados
mensurados à UFMS.

CONSELHO
DIRETOR

Não antecipar o ressarcimento à fundação de apoio nos
contratos de gestão financeira de projetos institucionais,
devendo somente ocorrer somente após a prestação de contas
pelos serviços prestados, e mediante previsão contratual.

PROADI

Incluir nas minutas de convênios e contratos adotadas
cláusula obrigando a movimentação dos recursos
exclusivamente por meio eletrônico, conforme Art. 4º-D da Lei
nº 8.958/1994.

AGINOVA E
PROADI

Estabelecer competência a uma única unidade, responsável
pela análise de prestação de contas de instrumentos jurídicos
celebrados com as fundações de apoio.

PROPLAN

Macroprocesso: Projetos de Pesquisa com Fomento Externo
Objetivo: estimular o desenvolvimento do espírito científico, do pensamento reflexivo, incentivando o trabalho de investigação científica, com a inserção de eixos de pesquisa nas
matrizes curriculares e nas temáticas de extensão, com vistas ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia, do conhecimento, da cultura.
Processo: Monitoramento e Controle
IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE RISCO
Nº

1

2

3

4

Fonte de risco / Causa
Ausência de registro centralizado de
dados que permita a consulta detalhada
das informações relativas aos projetos. E
sistemática inadequada dos controles e
acompanhamento dos contratos/convênios
firmados com a fundação de apoio.

TRATAMENTO DO RISCO

RESPONSÁVEL

Resposta ao Risco
Desenvolver ferramenta de comunicação de dados entre os
sistemas de convênio e de contrato para emitir relatórios
gerenciais sobre os instrumentos celebrados com as fundações
de apoio.
Registrar os dados dos projetos e instrumentos celebrados no
Plano de Dados Abertos.
Desenvolver ferramenta no sistema de convênios para incluir
as prestações de contas, com possibilidade de consulta,
mediante disponibilização pública do sistema.
Publicação periódica da prestação de contas na página da
internet da unidade.

Unidade

AGINOVA E
PROADI

Melhorar o sistema de gestão de bolsas, incluindo todas as
opções de bolsas, bolsistas, e demais informações pertinentes.

AGETIC

Dificuldade no acompanhamento dos Desenvolvimento de sistema de gerenciamento de convênios e
instrumentos celebrados; prestação de acordos para subsidiar o acompanhamento das avenças
contas intempestivas.
celebradas.

AGETIC

Risco / Efeitos
Dificuldade de
acompanhamento
e
conhecimento dos instrumentos celebrados
com as fundações de apoio pela alta
Administração e pelo controle social.

Ausência de transparência dos dados
Infringência aos princípios da publicidade e
relativos às prestações de contas dos
transparência.
convênios.
Falta de controle e acompanhamento de
bolsistas
por
meio
de
sistema
informatizado, constando a relação de
bolsistas, a origem da bolsa, informações
pessoais, e valores pagos.
Ausência de sistema informatizado para
controlar os prazos dos instrumentos
celebrados, e que conste os dados
pessoais e financeiros dos planos de
trabalhos
aprovados,
bem
como
ferramenta para inclusão dos documentos
de prestação de contas apresentadas.

Pagamento indevido de bolsas.

AGETIC

AGETIC
AGINOVA

Macroprocesso: Projetos de Pesquisa com Fomento Externo
Objetivo: estimular o desenvolvimento do espírito científico, do pensamento reflexivo, incentivando o trabalho de investigação científica, com a inserção de eixos de pesquisa nas
matrizes curriculares e nas temáticas de extensão, com vistas ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia, do conhecimento, da cultura.
Processo: Desenvolvimento Institucional
IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE RISCO
Nº

Fonte de risco / Causa

1

Alteração no Plano de Trabalho sem a
devida formalização e aprovação;
ausência de planejamento com a execução
de itens em valores e quantidades
divergentes do que foi pactuado.

2

3

Falta de análise da UFMS quanto às
prestações de contas da fundação de apoio
aos órgãos de fomento; ausência de
planejamento e acompanhamento da
execução financeira do projeto.
Falta de participação da Coordenadoria de
Projetos e Obras nas fases de
planejamento,
fiscalização
e
acompanhamento dos resultados das obras
laboratoriais
de
projetos
de
desenvolvimento institucional.

TRATAMENTO DO RISCO

Risco / Efeitos

Resposta ao Risco
Proceder à devida instrução processual dos documentos
Desvio de finalidade; prestação de contas relativos ao remanejamento de valores ou alteração no Plano de
rejeitadas; suspensão de recursos por Trabalho, e consequente aprovação das mudanças pela FINEP
descumprimento das condições previstas ou a pedido da UFMS, aprovado pelas instâncias competentes,
nos instrumentos celebrados.
quando houver.
Prestação de contas intempestivas e
irregulares; execução de itens em valores
divergentes do pactuado; ressarcimento por
Estabelecer competências de acompanhamento da execução
prejuízos decorrentes do não cumprimento
financeira das atividades de desenvolvimento institucional por
ou do desvio de finalidade do objeto.
intermédio de fundação de apoio, preferencialmente, à unidade
Falhas estruturais; gasto com reforma e responsável pelo acompanhamento de convênios, com o
manutenção predial decorrente da má envolvimento da CPO/PROADI.
execução de obras; Desconhecimento da
gestão sobre as obras executadas, e demais
informações pertinentes.

RESPONSÁVEL
Unidade

PROPP e
AGINOVA

AGINOVA

CPO/PROADI

Macroprocesso: Projetos de Pesquisa com Fomento Externo
Objetivo: estimular o desenvolvimento do espírito científico, do pensamento reflexivo, incentivando o trabalho de investigação científica, com a inserção de eixos de pesquisa nas
matrizes curriculares e nas temáticas de extensão, com vistas ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia, do conhecimento, da cultura.
Processo: Inovação Tecnológica
IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE RISCO
Nº

1

2

3

Fonte de risco / Causa
Fragilidade nos normativos internos que
estabeleçam regras sobre a Política de
Inovação e da proteção de direitos
relativos a invenções, propriedade
industrial, direitos autorais, e softwares,
no âmbito da UFMS, bem como sobre a
gestão do conhecimento científico e
tecnológico, em atividades concernentes à
disseminação da cultura de propriedade
intelectual, não obstante a Lei nº
10.973/2004 estabeleça em linhas gerais
sobre o assunto.
Ausência de normativos internos que
tratam da destinação financeira decorrente
de recursos oriundos de prêmios
recebidos por projetos institucionais,
depositados em conta única ou em conta
específica das fundações de apoio.

Risco / Efeitos

TRATAMENTO DO RISCO

RESPONSÁVEL

Resposta ao Risco

Unidade

Prejuízos institucionais e financeiros quanto
à falta de apropriação de vantagens Regulamentar institucionalmente uma Política de Inovação,
econômicas decorrentes de produção estabelecendo regras relativas à apropriação da propriedade
científica que resulte em novos processos e intelectual e produção científica gerada no âmbito da UFMS.
produtos.

CONSELHO
DIRETOR

Demandas
judiciais
movidas
por
pesquisadores pleiteando a titularidade do
recurso; recurso financeiro ocioso sem
destinação específica.

Regulamentar a destinação financeira decorrente de prêmios
recebidos por projetos institucionais mediante repartição de
recursos entre o coordenador e a Administração, para fomentar
novos projetos.

PROPP / COPP

Prejuízos financeiros decorrente do
descumprimento contratual da UFMS pela
Afastamento ou abandono de pesquisador
não entrega de propriedade intelectual,
na execução do projeto.
produto ou software; interrupção de
pesquisa, sem resultados.

Nos contratos de inovação em que a UFMS seja responsável
por entregar produto, software ou propriedade intelectual,
estabelecer critérios de permanência mínima do pesquisador na
Instituição, mediante assinatura de Termo de Compromisso.

AGINOVA E
PROADI

