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I. INTRODUÇÃO.

O presente relatório visa atender ao que determina o Título II da Instrução Normativa n° 24, de
17 de novembro de 2015 da Controladoria-Geral da União, tendo como objetivo a apresentação
dos resultados dos trabalhos de Auditoria realizados em função das ações planejadas constantes
do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2017, bem como outras ações
críticas que exigiram atuação desta Unidade de Auditoria Interna.
A unidade de Auditoria Interna é o órgão de assessoramento da Instituição, com orientação
normativa e supervisão técnica do Órgão de Controle Interno do Poder Executivo Federal em
sua respectiva área de jurisdição, conforme assevera o art. 15, do Decreto nº 3.591/2000, tendo
como função básica fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle, bem como prestar
apoio, no âmbito da UFMS aos Órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
Federal e ao Tribunal de Contas da União, respeitada a legislação pertinente.
A IN/SFC-MF N.º 01, de 06 de abril de 2001, disciplina no capitulo X, as atividades específicas
quando trata sobre as Unidades de Auditoria Interna das Entidades da Administração Indireta,
define Auditoria Interna como um conjunto de procedimentos, tecnicamente normatizados, que
funciona por meio de acompanhamento indireto de processos, avaliação de resultados e
proposição de ações corretivas para os desvios gerenciais da entidade à qual está vinculada.
A unidade de Auditoria Interna (AUD/Coun) da Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul possui regulamento próprio e específico aprovado pela Resolução Coun 70, de
25 de setembro de 2014, que define sua missão, responsabilidades, atribuições, composição e
estrutura, bem como a formalização de políticas de funcionamento da unidade de auditoria
interna, podendo ser consultada na Internet a partir do Boletim de Serviços da UFMS,
disponível
em
https://bse.ufms.br/,
e
na
página
da
unidade
em
https://www.ufms.br/universidade/auditoria-interna/.

II.

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA AUDITORIA INTERNA.

A Auditoria Interna é uma unidade vinculada ao Conselho Universitário e a ele diretamente
subordinado, sujeitando-se, entretanto, à orientação normativa e à supervisão técnica do Órgão
Central e dos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal,
representado no Estado de Mato Grosso do Sul pela CGU/MS.
A unidade de Auditoria Interna da UFMS passou a ser vinculada ao Conselho Universitário,
por meio da Resolução (Coun) nº 8, de 23 de março de 2016, preservando a independência dos
trabalhos desenvolvidos, que é uma das diretrizes das normas internacionais de auditoria e em
conformidade com o Decreto 3.591/2000.
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A equipe da Auditoria Interna, atualmente é composta pelos servidores abaixo:
SERVIDOR
André Rodrigo Brites de Assunção
Andréia Costa Maldonado
Anne Caroline Silveira
Augusta Mont Serrat Catelan
Ribeiro
Carolina Silva Santos
Kleber Watanabe Cunha Martins
Lenice Carrilho Moreira de Oliveira
Thiago José Ávila Zaher

CARGO
Auditor
Auditora
Auditora

FORMAÇÃO
Ciências Jurídicas
Ciências Contábeis
Ciências Jurídicas

Assistente em Administração

Ciências Contábeis

Contadora
Auditor – Chefe da AUD
Administradora
Auditor

Ciências Contábeis
Ciências Jurídicas
Administração
Ciências Jurídicas

Em respeito aos termos da Portaria CGU nº 915, de 25 de abril de 2014, e ao Regulamento da
Auditoria Interna, a indicação para nomeação do titular da unidade de Auditoria Interna é
submetida à Controladoria-Geral da União - CGU pelo dirigente máximo da entidade, após
aprovada pelo Conselho Diretor, acompanhada do Curriculum Vitae, do qual deverão constar,
além da formação acadêmica:


os cargos e empregos eventualmente ocupados na Administração Pública, com o
detalhamento das atividades desempenhadas;



as áreas de atuação, o tempo de permanência e a descrição das atividades executadas e
projetos mais relevantes desenvolvidos, com destaque para os efetuados no âmbito da
entidade, quando houver;



a descrição, o conteúdo programático e a carga horária de cursos realizados nas áreas
de auditoria pública, de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, ou correlatas;



comprovação de experiência de, no mínimo, dois anos em atividades de gestão pública,
de auditoria, preferencialmente pública, de finanças públicas ou de contabilidade
pública; e,



comprovação de carga horária de, no mínimo, quarenta horas em curso de auditoria
pública realizado nos últimos 2 anos que antecedem à indicação para nomeação ou
designação da titularidade do órgão de auditoria interna.

Ressalta-se que, além dos auditores, o Chefe da Auditoria Interna também é responsável pelas
auditorias efetivadas, a quem cabe orientar e coordenar os trabalhos, assinando, ao final, os
relatórios juntamente com os auditores.
Durante o exercício de 2017, não houve fatos relevantes que impactaram positivamente ou
negativamente nos recursos e na organização da Auditoria.
No entanto, importante ressaltar que a estrutura atual de recursos humanos da AUD/COUN,
que reflete, em grande medida, sua atuação, contou no exercício de 2017 com um Auditor
licenciado de suas atividades por noventa dias em gozo de licença para capacitação; a
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redistribuição de um servidor a partir de agosto de 2017, e ainda com a licença de um servidor
para cuidar de pessoa da família a partir de dezembro de 2017.
III.

ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA REALIZADOS
PELA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA.

Conforme estabelece o Art. 2º da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016,
destacamos as atividades de consultoria e assessoramento do conceito abaixo:
III – auditoria interna: atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria,
desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Ela auxilia
a organização a realizar seus objetivos, a partir da aplicação de uma abordagem
sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de
gerenciamento de riscos, de controles internos, de integridade e de governança. As
auditorias internas no âmbito da Administração Pública se constituem na terceira linha
ou camada de defesa das organizações, uma vez que são responsáveis por proceder à
avaliação da operacionalização dos controles internos da gestão (primeira linha ou
camada de defesa, executada por todos os níveis de gestão dentro da organização) e da
supervisão dos controles internos (segunda linha ou camada de defesa, executada por
instâncias específicas, como comitês de risco e controles internos). Compete às auditorias
internas oferecer avaliações e assessoramento às organizações públicas, destinadas ao
aprimoramento dos controles internos, de forma que controles mais eficientes e eficazes
mitiguem os principais riscos de que os órgãos e entidades não alcancem seus objetivos;

Entre as auditorias e fiscalizações realizadas no Paint/2017, e das competências da unidade
previstas no regulamento da Auditoria Interna, aprovado pela Resolução COUN 70, de 25 de
setembro de 2014, merece destaque, como assessoramento, o acompanhamento das
recomendações e determinações dos órgãos de controle, e a atuação da AUD/COUN como
unidade interlocutora das informações apresentadas a estes órgãos, avaliando as respostas, no
ponto de vista técnico, orientando quanto às providências a serem adotadas em atendimento às
recomendações ou determinações.
Da mesma forma, a AUD/COUN presta orientações acerca da jurisprudência e decisões do
TCU, mediante consultas formalizadas ou não, apoio técnico a reuniões, propondo-se a adoção
de medidas corretivas ou preventivas, e de modo a evitar futuras penalidades de gestores ou
máculas nas contas da Universidade, além da manifestação em processos ou consultas
formalizadas, e participação em reuniões dos conselhos superiores com a finalidade de prestar
orientações sobre a adequação e a efetividade dos controles interno administrativos, gestão de
riscos e demais assuntos afetos a sua competência.
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Também confere ampla divulgação às unidades da UFMS acerca das atualizações normativas
e assuntos de interesse institucional publicados no Diário Oficial da União e nos informativos
do Tribunal de Contas da União – TCU.
Na área de correição, compete à AUD/COUN coordenar o registro das informações referentes
aos processos disciplinares e sindicâncias da UFMS no Sistema CGU-PAD, acompanhando os
prazos estabelecidos e os resultados finais dos processos, bem como prestar orientações
relevantes à eficiência e efetividade dos trabalhos realizados pelas comissões e autoridades
competentes.

IV.

DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA
REALIZADOS NO EXERCÍCIO, COM PREVISÃO NO PAINT.

Das 21 ações planejadas no Plano Anual de Auditoria Interna – Paint 2017, 81% foram
realizadas, ou seja, 17 ações. Sendo que os 19% restantes não foram realizados devido a
execução de outros trabalhos, de igual importância e a pedido da Administração Superior, que
demandaram maior tempo e pessoal.

Ações Planejadas no Paint 2017
Nº
Ação

Ação

Situação

Objetivo e síntese dos resultados obtidos

1. Área de Controle da Gestão

1.1

Elaboração e apresentação
RAINT 2016

Realizada

Cumprimento da IN/CGU nº 24, DE 17/11/2015, para dar
conhecimento à CGU/MS das ações de auditoria planejadas
na UFMS.

1.2

Apresentação PAINT 2017

Realizada

Cumprimento da IN/CGU nº 24, DE 17/11/2015, para
subsidiar a melhoria na execução das atividades de
auditoria.

1.3

Relatório de Gestão
2016

Realizada

Cumprimento da DN 146/2015 na elaboração do Relatório
de Gestão de 2015.

1.4

Atuação da Controladoria
Geral da União - CGU

1.5

Atuação do Tribunal de
Contas da União - TCU

Realizada

Acompanhamento das recomendações da CGU no sistema
monitor, e atuação como unidade interlocutora das
informações apresentadas a esses órgãos de controle,
quando demandada.

Realizada

Acompanhamento das diligências, recomendações e
determinações do TCU, e a atuação como unidade
interlocutora das informações apresentadas a esses órgãos
de controle, quando demandada.
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1.6

Relatórios de Auditoria

Realizada

Revisão, Análise e encaminhamento dos Relatórios de
Auditorias elaborados pela equipe de auditoria.

1.7

Avaliação das
Recomendações dos
Relatórios de Auditoria
Interna

Realizada

Acompanhamento das providências adotadas pela UFMS
por meio de verificação de plano de ação sugerido e
reuniões periódicas quando demandas.

1.8

Publicações no Diário
Oficial da União e Boletim
de Serviços da UFMS

Realizada

Encaminhamento de assuntos de interesse institucional,
publicados no Diário Oficial da União, a fim de dar ampla
divulgação às unidades interessadas; e verificação da
regularidade das publicações do Boletim de Serviços da
UFMS, bem como dos prazos dos atos oficiais, solicitando
correções quando necessário.

1.9

Leitura e Estudo de
Normativos Legais
Selecionados e Ementário
De Gestão Pública

Realizada

Estudo e registro de ementário de Acórdãos e legislações
publicadas no DOU, revistas e informativos dos Tribunais,
e encaminhamento de orientações às unidades interessadas.

1.10

Cadastro de Procedimentos
Disciplinares no CGUPAD

Realizada

Registro das informações referentes aos processos
disciplinares e sindicâncias da UFMS no Sistema CGUPAD; acompanhamento dos prazos estabelecidos e dos
resultados finais dos processos; emissão de orientações
relevantes à eficiência e efetividade dos trabalhos realizados
pelas comissões e autoridades competentes.

2. Área de Ensino

2.1

Avaliação das ações do
PNAES

Realizada

Quanto à auditoria nas ações do PNAES, foram avaliados
se os Editais de seleção, renovação e de acompanhamento
dos anos de 2016 e 2017 estavam de acordo com a Política
Nacional de Assistência Estudantil e o Decreto nº
7234/2010, se os alunos beneficiados cumprem as
exigências dos Editais, e se os controles da PROAES são
eficientes. De modo geral, verificou-se que os Editais são
bastante criteriosos para a seleção dos beneficiários, as
Normas da Assistência Estudantil objeto de deliberação do
Conselho Diretor em julho/2017 passaram pela avaliação da
AUD, e refletem a preocupação da gestão em sistematizar
os auxílios em um único normativo, e de aperfeiçoar a
execução dessa política pública na UFMS. No entanto, o
acompanhamento mais eficiente depende do aumento do
quadro de servidores que atuam nessa área, e a integração
de sistemas institucionais, tais como o Siscad, Reggio, GRP
(Sistema de Gestão de Bolsas), que podem auxiliar nesta
missão. Quanto à avaliação dos resultados do PNAES na
evasão estudantil, a unidade estuda possibilidade de
parcerias com as UAS para estudar as causas da evasão. A
falta de pessoal bem como a falta de sistemas integrados
prejudica maiores estudos sobre o assunto.

3. Área de Pesquisa e Pós-Graduação
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3.1

Afastamento para
qualificação

Não
realizada

Não foram realizados trabalhos de auditoria nos
afastamentos para qualificação devido à execução de outros
trabalhos prioritários, que demandaram maior tempo e
pessoal. No entanto, na área de pesquisa foi realizada
auditoria em projetos de pesquisa com fomento, por ser
considerado mais relevante e oportuno para o exercício, e
por ser uma ação do Paint/2016 que não foi executada.

4. Área de Gestão de Contratos

4.1

Contratações de serviços
para manutenções de
limpeza

Não
realizada

Não foram realizados trabalhos de auditoria nos contratos
de serviço de limpeza devido à execução de outros trabalhos
prioritários, que demandaram maior tempo e pessoal. No
entanto, na área de Gestão de Contratos, foi realizada
auditoria no contrato de agenciamento de viagens, por ser
considerado mais relevante e oportuno para o exercício.

5. Área de Pessoal

5.1

Acumulação de cargos e
impedimentos

5.2

Regularidade dos encargos
do regime do docente

Realizada

A razão que motivou este trabalho foi o recebimento do
Ofício nº 278-181/2016-TCU/SEFIP/Diaup, de 13/10/2016,
no qual o Tribunal de Contas da União diligenciou a esta
Auditoria Interna o preenchimento de planilhas eletrônicas
e a avaliação de situações que, em tese, estão em
desconformidade com os critérios de fiscalização adotados
nas folhas de pagamento de servidores vinculados a esta
IFE. Oportunamente, aproveitando a identificação de
algumas irregularidades nas situações funcionais citadas
nas planilhas encaminhadas pelo TCU, esta unidade de
Auditoria Interna procedeu às avaliações solicitadas
consolidando-as no presente relatório. Constatou-se, por
meio do presente trabalho, as seguintes irregularidades: 1)
servidores atuando na gestão de sociedade privada; 2)
servidores aposentados com acumulação ilícita de cargos
públicos; 3) servidor acumulando cargos sem
compatibilidade de jornada de trabalho; 4) docente com
dedicação exclusiva exercendo atividades em empresa
privada; e 4) servidores aposentados por invalidez
exercendo atividades públicas e privadas na atualidade. Dos
100 servidores que apresentavam irregularidades na
amostra, 27 permanecem com pendências de acumulação ou
gerência privada, sendo que os demais regularizaram ou
apresentaram as justificativas para afastá-las. Os resultados
foram apresentados ao TCU, no âmbito do processo TC ,
onde se aguarda análise sobre as justificativas apresentadas.

Não
realizada

Não foram realizados trabalhos de auditoria nos encargos
docentes devido à execução de outros trabalhos prioritários,
que demandaram maior tempo e pessoal.

6. Área de Políticas Administrativas
6.1

Gestão de Resíduos

Não
realizada

Os trabalhos de auditoria na área de gestão de resíduos da
UFMS foram prorrogados para o exercício de 2018, em
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razão da necessidade de visita in loco de todos os
laboratórios e entrevistas com os responsáveis.
7. Gestão de Riscos

7.1

7.2

Avaliação da Gestão de
Riscos – Adicional
Noturno

Avaliação da Gestão de
Riscos – Projetos de
pesquisa com fomento

Realizada

A iniciativa de avaliar a gestão da concessão do Adicional
Noturno (acréscimo de 25% em relação ao serviço prestado
entre 22 e 5 horas) partiu de um pedido da Reitoria de
verificação de denúncias de descumprimento dos encargos
docente de um Campus da UFMS, em que foi verificado que
docentes que não estavam no Campus, inclusive, em alguns
casos não estavam sequer na cidade, estariam recebendo os
Adicionais Noturnos diariamente, por todos os dias letivos
do mês. Diante desse fato, com base na amostra do mês de
dezembro/2016 avaliamos todos os adicionais recebidos
pelos docentes das UAS e verificamos algumas situações
irregulares quanto aos pagamentos: 1) docentes que não
ministram aula após as 22 horas; 2) docentes que não
ministram aulas no dia em que estavam recebendo o
adicional; 3) falta de controle da Direção na concessão, pela
dificuldade de atestar a veracidade das informações das
folhas; Em consulta às orientações do SIPEC (MP e MEC),
a quem cabe orientar a execução da legislação na área de
pessoal do serviço público federal, verificamos que a
situação é ainda mais grave, uma vez que se encontra
consolidado o entendimento de que servidores em
dedicação integral (que recebem FG, CD, FCC) e docentes
sob o regime de D.E. não podem receber os adicionais, pois
a peculiaridade destes cargos não enseja o pagamento de
qualquer complemento. Nesse sentido, verificou-se que
99% das situações avaliadas estavam em dissonância às
orientações desse órgão. Consultamos algumas
universidades e Institutos, a exemplo do IFMS, UFPR,
IFSC, que fizeram consultas formais e recentes ao MEC e
ao MP, a respeito do assunto, e todas as respostas foram no
sentido de não se admitir o pagamento dos adicionais a estes
casos. Ao solicitar Parecer da PROJUR, esta manifestou-se
que, apesar de possuir entendimento divergente do SIPEC,
pelo menos em relação aos docentes D.E., concordando, no
entanto, com a vedação aos cargos de chefia, recomendou
que a UFMS adotasse as orientações do MP, órgão
competente para orientar sobre legislação de pessoal, e
submeteu o seu Parecer ao órgão consultivo da AGU no
MP, para emissão de Parecer definitivo sobre o assunto no
âmbito do SIPEC.

Realizada

Tanto o RA 05 quanto o 06 tratam-se de acompanhamento
das providências adotadas por ocasião das auditorias
realizadas pela CGU, que culminaram no Relatório das
Contas de 2015 da UFMS, aguardando julgamento das
Contas pelo TCU. Em ambos os trabalhos, ampliou-se a
amostra de itens que não foram verificados pela CGU, e
também foi avaliado o nível de maturidade dos controles
das unidades envolvidas, tanto na aprovação e execução de
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projetos de pesquisa, quanto nas ações da Assistência
Estudantil. A escolha do assunto baseou-se principalmente
pelos critérios de oportunidade e relevância, já que a atual
gestão criou duas unidades para fortalecer o controle dessas
áreas: AGINOVA e PROAES. Com relação aos projetos de
pesquisa (com fomento), o objetivo foi fazer um
levantamento dos principais riscos de forma a subsidiar a
tomada de decisões e rever antigos procedimentos e
normativos sobre o assunto. Das recomendações e sugestões
levantadas pela AUD, verificou-se, em reuniões e
discussões sobre os riscos identificados, que a atual gestão
se mostrou bastante preocupada, tanto que já está dando
prioridade na transparência das bolsas e dados dos
projetos/convênios/contratos (um dos grandes destaques do
Relatório da CGU), para melhorar o controle das unidades
envolvidas, além da elaboração de mapeamento de
processos, estudo de alteração de normativos para melhorar
os fluxos de aprovação de projetos e execução dos mesmos,
e dar maior segurança e eficiência destes atos.

7.3

Avaliação da Gestão de
Risco – Agenciamento de
Viagens

Realizada

O trabalho teve por objetivo verificar a execução e os
controles administrativos do Contrato nº 212/2015
desenvolvidos pelas diversas unidades da UFMS, com o
intuito de avaliar os resultados alcançados quanto aos
aspectos de eficiência, eficácia e economicidade, e ao final
elaborar um Mapa de Riscos com base nos Achados de
Auditoria, que servirá de subsídio para os Estudos
Preliminares às futuras contratações. Verificou-se também,
nesta oportunidade, se o atual contrato de agenciamento de
viagens firmado pela UFMS atendeu às recomendações da
Controladoria-Geral da União, sob os aspectos legais e de
controle.
Os
riscos
identificados
referem-se,
principalmente, à deficiência do planejamento da
contratação e seleção do fornecedor e à fragilidade nos
controles da gestão do contrato, cujas recomendações, caso
atendidas, garantirão maior eficiência e economicidade aos
objetivos da missão institucional.

8. Reserva Técnica

8.1

Orientação /
Assessoramento

8.2

Capacitação e Treinamento
da Equipe da Auditoria
Interna

Realizada

Participação de reuniões de busca de soluções e emissão de
pareceres técnicos da unidade em processos ou consultas
formalizadas pelas unidades da Administração, em assuntos
sobre a adequação e a efetividade dos controles internos
administrativos, gestão de riscos, normativos e demais
assuntos afetos a sua competência.

Realizada

Participação da equipe da AUD/Coun em treinamentos e
capacitações: 8 cursos presenciais, 6 cursos à distância, e 2
fóruns técnicos relacionados a área de atuação da
AUD/Coun. E ainda, a AUD/Coun capacitou servidores de
outras unidades em um curso presencial.
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V.

DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA REALIZADOS, SEM
PREVISÃO NO PAINT.

Ações Realizadas e Não Planejadas no Paint 2017
Nº
Ação

Ação

01

Controle dos espaços físicos
(Relatório 02/2017)

02

Avaliação da inscrição dos
restos a pagar
(Relatório 03/2017)

Objetivo e síntese dos resultados obtidos
A fiscalização teve como objetivo verificar os controles de uso dos
espaços físicos no âmbito da Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul, sobretudo em relação aos auditórios anfiteatros e salas de aulas,
com escopo nas arrecadações pela autorização de uso por terceiros,
considerando o fato levantado pela Auditoria Interna de que unidades
da Administração têm autorizado gratuitamente o uso dos espaços
físicos sob a gestão destes, sem as cautelas devidas quanto aos aspectos
legais e operacionais. De forma geral, concluiu-se que não há um
controle efetivo do uso dos espaços físicos pelas unidades da
Administração, em especial com relação às arrecadações devidas pela
autorização do uso por terceiros, limitando-se, apenas, na maioria dos
casos, à reserva do espaço prioritariamente para as atividades
institucionais.
Trata-se da avaliação dos saldos das inscrições, pagamentos e
cancelamentos de Restos a Pagar - RP de despesas processadas e não
processadas da UG 154054 (UFMS). O assunto foi escolhido em razão
da necessidade de enxugamento das contas públicas, considerando-se
a atual situação de contingenciamento que nosso país enfrenta,
especialmente as IFES. Dessa forma, considerou-se os critérios de
oportunidade e relevância. Verificou-se que a inscrição das despesas
em Restos a Pagar no encerramento de 2015 foi no montante de R$
35.235.977,31 e em 2016 de R$ 28.422.787,88. Foram emitidas
recomendações para que a gestão acompanhe as inscrições, verifique
a condição de validade dos empenhos com mais de 2 anos, anule
empenhos de pequena monta e de obrigações que não poderão ser
cumpridas, bem como evite as prorrogações perenes das inscrições.
Em consulta ao Siafi em 18/01/2018, constatou-se significativa
redução do saldo em RP durante o exercício de 2017, conforme
consulta ao SIAFI em agosto de 2017, com valor aproximado de onze
milhões de reais, reflexo do comprometimento dos responsáveis, e a
preocupação da gestão com o assunto. Em 31/12/2017, o exercício de
2017 encerrou-se com o saldo de R$ 26.445.171,01 (excluindo o
Programa de Assistência à Saúde), valor consideravelmente alto, se
levarmos em consideração os esforços e resultados apresentados
durante o exercício, mas ainda menor que dos exercícios anteriores.
Todas as recomendações emitidas pela AUD foram atendidas ou estão
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03

Avaliação dos controles da
Editora Universitária
(Relatório 08/2017)

04

Auditoria Operacional:
Centro Tecnológico de
Eletrônica e Informática –
CTEI
(Relatório 09/2017)

05

Parcelamento de Créditos
Públicos - FAMEZ
(Nota de Auditoria 01/2017)

sendo implementadas e serão monitoradas até o final do exercício.
O trabalho teve como principal objetivo a avaliar os controles da
Editora Universitária, destacar os principais riscos encontrados, e
recomendar a adoção de medidas preventivas e corretivas, garantindo
maior eficiência e transparência nos atos praticados pela
Administração, e o cumprimento da legalidade. Durante os trabalhos,
foram avaliados: os controles relativos à produção editorial e gráfica;
os controles de estoque e de vendas das obras produzidas e vendidas
pela Editora UFMS; os procedimentos de arrecadação e emissão de
GRU; a infraestrutura da Unidade; os sistemas operacionais utilizados;
a gestão dos contratos de serviço gráfico e de manutenção; gestão de
recursos humanos; outras atividades desenvolvidas pela Unidade. As
principais constatações estão relacionadas, principalmente, a:
Controles ineficientes de estoque de material e de livros; Ausência de
atuação do Conselho Editorial na produção de livros e na definição de
uma política de governança da Editora da UFMS; Execução de
despesas inelegíveis ou em desrespeito às normas de execução da
despesa orçamentária pública; Ausência de contabilização em conta
única da receita da produção, venda e consignação de livros;
Orçamentos elaborados pela Editora para o atendimento das demandas
institucionais que não correspondem aos reais gastos com a demanda;
Pagamento a empresas externas sem que houvesse contraprestação de
serviços; Outros riscos que impactam na eficiência da gestão,
decorrentes de contratos de recursos humanos, serviços gráficos
externos, manutenção de equipamentos e suprimentos.
O trabalho de auditoria operacional no Centro Tecnológico de
Eletrônica e Informática – CTEI teve como objetivo a avaliação em
relação à subordinação, aos bens, orçamento, atividades e espaço físico
do CTEI, por ocasião de outro levantamento realizado pela Auditoria
Interna, sobre gestão de resíduos de laboratórios da UFMS, quando foi
verificado que não havia subordinação definida quanto a esse espaço
nas
Unidades
Setoriais
da
UFMS.
As
seguintes
impropriedades/irregularidades foram constatadas durante os
trabalhos: ausência de definição da subordinação administrativa do
CTEI; ausência de controle efetivo dos bens adquiridos por meio dos
convênios e acordos efetuados pelo CTEI. Os principais riscos
identificados: ausência de subordinação administrativa resulta em
ausência de amparo orçamentário para a unidade; descontrole das
atividades exercidas pelo CTEI; perda, extravio ou roubo de bens
patrimoniais; subutilização de bens e espaço físico.
Consulta sobre a possibilidade de parcelamento de créditos públicos
oriundos de serviços prestados pelo Hospital Veterinário da Faculdade
de Medicina Veterinária desta Universidade que gerou a
recomendação para que se abstenha de parcelar os créditos públicos de
pequeno valor sem que haja normativo interno que regulamenta o
assunto no âmbito da UFMS.
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06

07

08

Alteração de Edital de
Concurso – Documentos
para Posse
(Nota de Auditoria 02/2017)

Para a definição de rotinas de verificação de acumulação ilícita de
cargos públicos, recomendou-se estabelecer nos próximos Editais a
lista de documentos que serão exigidos para a posse, ou indicação de
link de consulta pelo candidato na internet, incluindo os seguintes
documentos, a ser apresentado no ato de posse: a) Declaração do órgão
público a que esteja vinculado, quando houver acumulação lícita de
cargos públicos; b) Comprovante de desligamento de vínculo com o
serviço público; c) Comprovante de desligamento de vínculo com a
iniciativa privada. Enquanto não houver a publicação de novos Editais
de Concurso Público, solicitar aos candidatos nomeados a entrega dos
documentos de desligamento ou vínculos com instituições públicas ou
privadas antes da posse no cargo; alterar o nome do formulário
“Declaração de Acúmulo de Cargos” para “Declaração de Outras
Atividades”, exigindo do candidato, além das informações já
existentes, o número do CNPJ da empresa declarada.

Editais de Seleção de
Professores Substitutos
(Nota de Auditoria 03/2017)

Devido à ausência de informação nos Editais de Seleção de
Professores Substitutos da UFMS sobre os documentos exigidos na
contratação, e ausência de rotinas de verificação de acumulação de
cargos foi recomendado estabelecer nos próximos Editais a lista de
documentos que serão exigidos para a contratação, ou indicação de link
de consulta pelo candidato na internet, incluindo os seguintes
documentos, a ser apresentado no ato de posse: a) Declaração do órgão
público a que esteja vinculado, quando houver acumulação lícita de
cargos públicos, indicando o cargo ocupado, jornada, dias e horários
de trabalho; b) Comprovante de desligamento de vínculo com o
serviço público (nos casos em que for aplicável): cópia da publicação
ou solicitação de exoneração, com indicação da data em que se dará a
vacância, protocolada no órgão com carimbo do recebedor, nos casos
em que não for possível acumulação de cargos; c) Comprovante de
desligamento de vínculo com a iniciativa privada (nos casos em que
for aplicável): Carteira de Trabalho com a baixa da empresa, ou
declaração da empresa constando a data do desligamento. Excluir dos
próximos Editais, no item “4. DOS IMPEDIMENTOS À
CONTRATAÇÃO COMO PROFESSOR SUBSTITUTO”, os
subitens: 4.1; 4.7; 4.8; 4.10. Estabelecer rotina de consulta às bases de
dados da RAIS, Portais da Transparência do Governo Federal, do
Estado e do Município, e CNPJ, como forma de mitigar os riscos de
impedimentos legais da função pública, independente se o servidor
declarar a existência de impedimento, deixando registrado no processo
da contratação a pesquisa realizada, a ser submetida à Progep.

Retribuição Pecuniária e
Colaboração Esporádica
(Nota de Auditoria 04/2017)

A nota de auditoria respondeu às consultas feitas por meio dos Ofícios
198/2017 e 203/2017 – FAPEC/DCAP onde esclareceu que Resolução
n.º 19 do Conselho Diretor, de 23 de março de 2016 é clara ao
determinar que a autorização e o controle dos limites previstos de
participação e colaboração esporádica (8 horas semanais) deverá ser
de responsabilidade da Direção da Unidade de Administração Setorial
de lotação do docente. Nota-se que o dispositivo acima prevê
concessão de bolsa apenas em projetos de ensino, pesquisa, extensão e
inovação, não havendo previsão dessa modalidade de pagamento para
projeto de desenvolvimento institucional, devendo, portanto, ser feito
por meio de RPA. A Resolução n.º 135 determina ser de
responsabilidade da Direção da Unidade de Administração Setorial de
lotação do docente a autorização e o controle dos limites previstos de
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participação e colaboração esporádica (oito horas semanais).

Aproveitamento de
Concurso
(Nota de Auditoria 05/2017)

09

VI.

Demanda decorrente de recurso administrativo interposto por
candidato aprovado em concurso do Campus de Três Lagoas,
interessado no aproveitamento pelo Campus do Pantanal, ante a
negativa da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação - PROGRAD à
Direção desse Campus. Em consulta formulada, por meio do Despacho
0177979, a PROGRAD solicitou manifestação da Auditoria Interna
acerca do Acordão 9.066/2012 TCU - 2ª Câmara, que determina
à UFMS "se abster de nomear servidores para unidades distintas das
que foram aprovadas", questionando se esta decisão ainda está
vigente, ou se existe norma mais recente tratando deste assunto. A
Auditoria Interna, como instância consultiva, firmou o entendimento,
baseado na vasta jurisprudência do TCU consultada, no sentido de que
o aproveitamento de candidatos aprovados em concurso em outro
Campus da UFMS somente poderá ocorrer para provimento de cargo
idêntico àquele para o qual se pretende ocupar, observadas as seguintes
condições: 1) que tenha as iguais denominação e descrição, e envolva
os mesmos requisitos de habilitação acadêmica e profissional; 2) que
sejam observadas a ordem de classificação e a finalidade ou destinação
prevista no edital; 3) o edital deverá antever a possibilidade desse
aproveitamento para outro Campus; e 4) o órgão colegiado do Curso
deverá ser consultado sobre o interesse na ocupação da vaga.

SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES EMITIDAS NOS RELATÓRIOS DE
AUDITORIA REALIZADOS NO EXERCÍCIO.

Durante o exercício de 2017, foram realizadas auditorias nas áreas de gestão acadêmica, gestão
de pessoas, gestão de risco, e gestão operacional, onde foram desenvolvidos exames e avaliação
das ações do PNAES, acumulações de cargos e impedimentos, concessão de adicional noturno,
projetos de pesquisa com fomento, agenciamento de viagens, controle e uso dos espaços físicos,
inscrição dos restos a pagar, e produção editorial e gráfica, consubstanciados em 09 (nove)
Relatórios de Auditoria.
Para o levantamento dos dados, escopo e amostra analisada, foram considerados os critérios de
materialidade, relevância e criticidade, com destaque para a vinculação finalística desta
fundação educacional.
O quadro abaixo descreve as recomendações emitidas e a situação da implementação destas
pelas unidades responsáveis:
RELATÓRIO Nº 01/2017 – AVALIAÇÃO DE ACUMULAÇÃO ILEGAL E GERÊNCIA PRIVADA
UNIDADE
REITORIA

RECOMENDAÇÕES

PROVIDÊNCIAS
Revogar a Portaria nº 18, de 7 de janeiro Publicação da Portaria 540, de 9 de maio
de 2017, instituindo a CPACI e os
de 2003 e publicar nova Portaria
procedimentos para a atuação da
instituindo a Comissão Permanente de comissão.

SITUAÇÃO
Atendida
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PROGEP

Acumulação de Cargos e Impedimentos
(CPACI), estabelecendo atribuições de
verificação de administração de
sociedade privada e desrespeito ao
regime de dedicação exclusiva, além
das já existentes na Portaria nº 18, de 7
de janeiro de 2003.
Publicar portaria constituindo novos
membros à CPACI, evitando indicar
servidor lotado no Gabinete do PróReitor para compor a presidência da
comissão, e indicando ao menos um
docente entre os seus membros.
Abster de publicar portaria de alteração
de regime de servidores técnicos e
docentes antes de verificar eventuais
acumulações de cargo e outros
impedimentos
pelas
unidades
competentes.
Elaborar mapeamento do processo de
acompanhamento de pessoal, com a
posterior elaboração de normativo
interno, o qual contemple a previsão de
rotinas
de
verificação
e
acompanhamento e procedimentos
definidos para verificar e tratar casos de
acumulações ilegais de cargos e outros
impedimentos.
Estabelecer rotina de consulta às bases
de dados da RAIS, CNES, CAGED e
CNPJ, como forma de mitigar os riscos
de impedimentos legais da função
pública, independente se o servidor
declarar a existência de impedimento.
Condicionar a entrega do formulário de
pedido de alteração de regime ao
preenchimento da Declaração de
Acúmulo de Cargos e Outros
Impedimentos,
abstendo-se
de
prosseguir com o processo antes de
realizada as consultas pertinentes de
acumulação de cargos, compatibilidade
de horários com atividades externas, e
gerência privada exercida pelo servidor.

Publicação da Portaria nº 716, de 16 de
junho de 2017, constituindo Comissão
Permanente de Acumulação de Cargos e
Impedimentos da UFMS.

Atendida

Adoção de procedimento de consulta às
bases da RAIS, CNES e Portais da
Transparência do Estado e do Município
para instruir o processo de alteração de
regime, antes da autorização pelo Reitor.

Atendida

Atendida

Adoção de rotinas pelas unidades da
PROGEP (CAP e CDR) de verificação de
acúmulo de cargos, por ocasião da
admissão, alteração de regime e
aposentadoria de servidores.

Atendida

Atendida
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Estabelecer rotina de consultar a base de
dados oficiais da RAIS e CAGED antes
de proceder à aposentadoria de
servidores da UFMS, e em caso de
acumulação ilícita de cargos públicos,
solicitar a opção pelo servidor por um
dos cargos.
Convocar periodicamente os servidores
aposentados por invalidez para
avaliação das condições que ensejaram
a aposentadoria.
Notificar o servidor de matrícula
0050293 para que este opte por um dos
cargos acumulados, sob pena deste
responder a processo administrativo
disciplinar sob o rito sumário, com a
finalidade de aplicar a cassação da
aposentadoria.

Atendida

Recomendação acatada pela unidade
(DIAS/CAS/PROGEP).

Em
monitoramento

O servidor foi notificado e apresentou
pedido de exoneração ao Estado do Mato
Grosso do Sul. Em consulta ao Portal da
Transparência do Estado, verificamos
que o servidor não percebe mais
vencimentos desde o mês de março/2017.

Atendida

RELATÓRIO Nº 02/2017 – CONTROLE DOS ESPAÇOS FÍSICOS
UNIDADE

REITORIA

RECOMENDAÇÕES

PROVIDÊNCIAS

Elaborar proposta de normativo, a ser
aprovado pelo Conselho Diretor,
estabelecendo normas gerais sobre o
uso e a utilização dos espaços físicos, e
definindo valores para a autorização do
uso de acordo com a capacidade e
natureza de cada local.

Publicação da Resolução nº 134, de 25 de
julho de 2017, que estabelece normas e
valores de uso do espaço físico no âmbito
da UFMS

Revisar e unificar os valores contidos
nas tabelas anexas à Resolução nº 54, de Constituição de GT para a revisão dos
valores dos serviços prestados pela
29 de dezembro de 2008, com relação
UFMS.
aos demais bens e serviços.

SITUAÇÃO

Atendida

Em
monitoramento

RELATÓRIO Nº 03/2016 – AVALIAÇÃO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR
UNIDADE

PROPLAN

RECOMENDAÇÕES

PROVIDÊNCIAS

SITUAÇÃO

Elaborar rotina de análise das
inscrições,
a
fim
de
evitar
comprometimento
da
dotação
orçamentária, para que este somente
ocorra para ações que sejam mais
viáveis;

Com a finalidade de reduzir a inscrição
em restos a pagar de despesas que não
pertençam ao exercício financeiro, a
Coordenadoria de Gestão Orçamentária
(CGO/PROPLAN)
está
realizando
acompanhamento mensal da execução
das despesas contratuais.
Quanto a aquisição de materiais, a
Coordenadoria de Gestão de Materiais
(CGM/PROADI) tem realizado cobrança
junto aos fornecedores para que a entrega
dos materiais ocorra no prazo previsto

Atendida
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nos editais. Quando há atraso na entrega
e não é acatada justificativa do
fornecedor
deve
abrir
processo
sancionador e providenciar anulação da
nota de empenho para que o crédito
orçamentário seja reaproveitado.
Averiguar a condição de validade dos
empenhos com mais de 02 (dois) anos
da inscrição em RPNP, e proceder ao
cancelamento de RPNP em caso de
prescrição da validade ou ausência de
instrumento legal de prorrogação;

Segundo informações da CFC/Proplan,
os saldos existentes dos empenhos com
mais de 02 anos estão enquadrados no §3º
do Art. 68 do Decreto nº 93.872/86

Atendida

Esta Auditoria Interna por meio do
Sistema Tesouro Gerencial, monitorou os
saldos da execução de restos a pagar,
evidenciando sua redução, resultado do
encaminhamento da CI nº 013/2017CFC/Proplan que solicitou aos gestores
para que procedessem, com prioridade, à
liquidação de restos a pagar.
A CFC/Proplan informou que os
pagamentos devem seguir a ordem
cronológica de exigibilidade. E para fins
Priorizar os pagamentos de RP já de redução do montante inscrito em
inscritos com a finalidade de auxiliar na restos a pagar foram encaminhados
redução do montante de reinscrições de comunicados aos gestores para que
RP;
priorizem a liquidação dos mesmos,
estabelecendo um cronograma de
execução (CI Circular 002/2017 –
CFC/Proplan).
Evitar a prorrogação perene dos
instrumentos
que
amparam
a
manutenção dos restos a pagar inscritos
na condição de não processados não
liquidados;

Anular os empenhos cujos valores
foram considerados de pequena monta,
resultantes
de
descontos
e/ou
arredondamentos realizados pelos
fornecedores, bem como aqueles
resultantes de obrigações que não serão
cumpridas, ressalvados os valores
inscritos em uma das hipóteses
previstas nos incisos I ou II do art. 35,
do Decreto n° 93.872/86, que deverão
permanecer
inscritos
até
o
adimplemento
por
parte
dos
fornecedores.

Atendida

Atendida

A CFC/Proplan informou que os saldos
relativos
a
descontos
e/ou
arredondamentos são anulados logo após
o pagamento do valor liquidado.
Justificando que na gestão anterior as
notas de empenhos destinadas a aquisição
de materiais de consumo estavam sendo
emitidas individualmente para cada
unidade administrativa, gerando diversos
empenhos com valores inferiores a R$
10,00 (dez reais), por exemplo.

Atendida

RELATÓRIO Nº 04/2017 – GESTÃO DA CONCESSÃO DO ADICIONAL NOTURNO
UNIDADE

RECOMENDAÇÕES

PROVIDÊNCIAS

SITUAÇÃO
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Abster-se de efetuar pagamento de
adicional noturno a docentes sob o
regime de dedicação exclusiva e
servidores em dedicação integral,
conforme orientação do órgão central
do SIPEC.

PROGEP

COUN

Até que haja manifestação definitiva
sobre o assunto no âmbito da Consultoria
Jurídica da AGU no MP, manterá o
pagamento aos docentes D.E., com
vedação aos cargos de chefia. No entanto,
o Conselho Diretor aprovou a Resolução
nº 245, de 7/11/2017, estabelecendo
critérios para o recebimento de adicional
noturno por docentes somente quando
estes ministrarem, efetivamente aulas
após às 22 horas, e desde que estas
estejam cadastradas no Siscad.

Expedir CI-Circular aos Diretores das
Unidades da Administração Setorial
com a orientação de que é indevido o
pagamento de adicional noturno aos
docentes submetidos ao regime de
dedicação exclusiva e servidores em
dedicação integral, dispensando-se o
preenchimento
do
controle
de
frequência a esses docentes enquanto
não houver a edição de normativo com
revogação expressa da Resolução (CD)
nº 31, de 23 de abril de 2015, e que o O Conselho Diretor aprovou a Resolução
pagamento de adicional noturno aos nº 245, de 7/11/2017, que revogou a
docentes sob o regime de 20 horas e 40 Resolução (CD) nº 31, de 23 /04/2015.
horas, sem dedicação exclusiva, é
devido somente nos dias em que o
docente
ministrar
aulas
com
encerramento após as 22 horas, e nas
hipóteses em que os encargos da
docência sejam imprescindíveis após
esse horário, mediante justificativa.

Em
monitoramento

Atendida

Normatizar as hipóteses de concessão
de adicional noturno, revogando-se a
Resolução (CD) nº 31, de 23 de abril de
2015.

RELATÓRIO Nº 05/2017 – LEVANTAMENTO DE RISCOS DOS PROJETOS DE PESQUISA COM
FOMENTO
UNIDADE

RECOMENDAÇÕES

PROVIDÊNCIAS

SITUAÇÃO

AGINOVA

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.

A atuação preliminar já vem sendo
realizada, bastando o ajuste final junto a
PROPP
para
readequação
nas
competências estabelecidas para a
AGINOVA.
Falta adequar o sistema de cadastramento
de projetos, SigProj, para que, nos casos
que envolvam a AGINOVA, o projeto
logo após cadastrado seja primeiramente
encaminhado para a Agência e não para a
comissão setorial de pesquisa. Fomos

Atendida / Em
monitoramento
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informados que tal medida depende do
MEC.

PROPP/
AGINOVA

UAS

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.

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.

O mapeamento do processo foi
elaborado, permanecendo pendente a
elaboração de normativo pela PROPP.
Conforme justificativas da PROPP, após
a publicação deste novo normativo, será
elaborado um novo mapeamento de
processos, mais abrangente. Esses novos
documentos serão divulgados no site da
PROPP assim como em reuniões que
estão sendo planejadas junto às
comissões setoriais de pesquisa em cada
unidade administrativa da UFMS durante
o ano de 2018.
Conforme justificativas da PROPP, o
novo normativo a ser feito identificará
claramente os itens da proposta a serem
avaliados pela comissão setorial de
pesquisa e os passos para a
homologação, pela direção da Unidade
Setorial, do parecer emitido por essa
comissão.
Um item do normativo também indicará
a necessidade de que os pareceres sejam
os mais detalhados possíveis. No caso de
projetos com fomento, é papel da direção
da Unidade Setorial fazer todas as
verificações necessárias, inclusive no
que diz respeito à caracterização de
prestação de serviços (hipótese em que se
sugere a elaboração de ação de extensão
em vez de pesquisa) e pagamento de
bolsas.
Além disso, o formulário de avaliação
utilizado pelos pareceristas ad hoc foi
atualizado e agora será acompanhado de
uma descrição dos critérios de avaliação
mais claros. Tais critérios serão
publicados como anexo do novo
normativo, mas já estão em uso na
aprovação de projetos de pesquisa sem
fomento.

Parcialmente
Atendida / Em
monitoramento

Parcialmente
Atendida / Em
monitoramento
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Vale notar que a UFMS instituiu, como
instrumento essencial a todo este
contexto, o Plano de Governança de
Bolsas e Auxílios em projetos de ensino,
pesquisa, extensão, desenvolvimento
institucional, estímulo à inovação e em
programas de assistência estudantil no
âmbito da UFMS, documento que tem
por objetivo normatizar, orientar e
disciplinar de forma eficiente as ações
relacionadas à concessão de bolsas e
auxílios no âmbito da UFMS, de forma a
assegurar transparência no uso de
recursos públicos no alcance de sua
missão institucional.

PRÓREITORIAS /
AGINOVA /
AGETIC

REITORIA

CD/
AGINOVA

PROPP

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.
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.
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.
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.

Lista com projetos de pesquisa aprovados
no âmbito da PROPP já se encontram
disponibilizados no site de dados abertos
da UMS. No entanto, estratégias de
divulgação
sistematizada
serão
estabelecidas pela AGINOVA e PROPP,
incluindo informações sobre laboratórios
utilizados nas pesquisas e quais os
instrumentos jurídicos foram celebrados
em cada caso.

Parcialmente
Atendida / Em
monitoramento

Publicação da Resolução nº 133, de 25 de
julho de 2017, que aprovou o Plano de
Governança da Concessão de Bolsas e
Auxílios.

Atendida

A Resolução nº 47/2011 não foi
expressamente revogada, no entanto a
nova norma que institui o Plano de
Governança na concessão de bolsas veda
expressamente o recebimento de bolsas
pela prestação de serviços.

Parcialmente
atendida.

Os
três
documentos
já
mencionados, Plano de Governança de
Bolsas e Auxílios, Edital UFMS/Propp/
Aginova nº 155/2017 e Resolução do
Conselho Diretor nº 278, de 15/12/2017,
contemplam os critérios objetivos para a
definição de prestação de serviços em
projetos de pesquisa ou extensão.

Atendida
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A UFMS não possui competência para Recomendação
Definir as obrigações específicas
determinar à FINEP alterações nos
Anulada por
enquanto CONVENENTE, e não como
dispositivos
contratuais,
cujas impossibilidade
EXECUTORA, para a UFMS no
responsabilidades já são pré-definidas de cumprimento
âmbito dos convênios com a FINEP.
pela FINEP.
pela UFMS
A AGINOVA informou que a Divisão de
Acompanhamento de Convênios já está
orientada a assim proceder quando se
apresentarem situações dessa natureza.
Conforme justificativas da PROPP, está
sendo conduzida pela CPQ/PROPP uma
Proceder à devida instrução processual atualização da situação de todos os
dos
documentos
relativos
ao Projetos FINEP vigentes, principalmente
remanejamento de valores ou alteração visando a garantia da completude de seus
Atendida / Em
no Plano de Trabalho, e consequente objetos. A regra seguida atualmente é a
monitoramento
aprovação das mudanças pela FINEP ou de que a alterações e remanejamentos
a pedido da UFMS, aprovado pelas são consultados e comunicados à
instâncias competentes, quando houver. FINEP.
O novo relacionamento com a FAPEC a
partir da AGINOVA, proporcionará a
aplicação de práticas mais seguras
quanto à execução dos projetos, evitando
alteração do plano de trabalho sem
anuência prévia.
A Resolução do Conselho Diretor nº 278,
Estabelecer
competências
de de 15/12/2017, que regulamenta o
acompanhamento das atividades de relacionamento da UFMS com sua
desenvolvimento institucional por fundação de apoio, estabelece a
PROPP /
intermédio de fundação de apoio, competência de acompanhamento da
Parcialmente
AGINOVA /
preferencialmente,
à
unidade Aginova em todos os instrumentos
Atendida
PROADI
responsável pelo acompanhamento de celebrados com as fundações de apoio.
convênios, com o envolvimento da No entanto, não há menção sobre o
CPO/PROADI.
acompanhamento
de
obras
pela
PROADI.
A Resolução do Conselho Diretor nº 278,
de 15/12/2017 estabelece competência do
Definir unidade da UFMS responsável Ordenador de Despesas da UFMS a
pela análise e emissão de parecer nas aprovação da prestação de contas de
PROPLAN
Atendida
prestações de contas das fundações de instrumentos
celebrados com as
apoio.
fundações de apoio, após a emissão de
relatórios técnicos da Aginova e da
Proplan.
Estabelecer critérios objetivos do A Resolução do Conselho Diretor nº 278,
ressarcimento pelo uso de recursos de 15/12/2017 estabelece critérios de
CD / AGINOVA
públicos da UFMS de acordo com as ressarcimento para cada tipo de projeto e
Atendida
/ PROPLAN
características de cada projeto, bem de acordo com os elementos de despesas
como os critérios de isenção destes.
previstos no Plano de Trabalho.
Regulamentar institucionalmente uma Conforme
justificativas
da
Política de Inovação, estabelecendo CEI/AGINOVA, está em fase de
Em
AGINOVA
regras relativas à apropriação da elaboração
proposta
da
Política
monitoramento
propriedade intelectual e produção Institucional de Inovação, dependendo
científica gerada no âmbito da UFMS. apenas da regulamentação da lei de
AUDITORIA INTERNA/COUN
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Inovação pelo Congresso Nacional, para
não haver incompatibilidades e evitar o
retrabalho.

PROPP

AGINOVA/
PROPP

AGINOVA

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.
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.
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.

Conforme justificativas da PROPP,
existem estudos em conjunto com a
AGINOVA para a regulamentação do
assunto.

Em
monitoramento

A AGINOVA informou que esses
critérios serão definidos e alinhados com
a Política Institucional de Inovação.

Em
monitoramento

Contemplado na Resolução do Conselho
Diretor nº 278, de 15/12/2017,
que normatiza a relação entre a UFMS e
as
Fundações
de
Apoio,
e
também no Edital UFMS/Propp/Aginova
n. 155/2017.

Atendida

RELATÓRIO Nº 06/2017 – AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO PNAES NA UFMS
UNIDADE

PROGEP/
PROAES

AGETIC/
PROAES

PROAES

RECOMENDAÇÕES

PROVIDÊNCIAS

O Edital PROGEP nº 56, de 04/09/2017,
Priorizar a contratação de profissionais
prevê contratação de Assistente Social e
para atuar na área da assistência
Psicólogo para atender a assistência
estudantil, com vistas a aprimorar as
estudantil na UFMS, nos Campus que
ações do PNAES na UFMS.
possuem deficiência de pessoal nesta
área.
Está em fase de planejamento pela
AGETIC um Sistema que integre todas as
Seja priorizado o desenvolvimento de
informações
acadêmicas
dos
sistema computacional que contemple
beneficiários
(bolsas,
auxílios,
as informações referentes ao PNAES,
desempenho acadêmico, perfil sóciocom o objetivo de identificar falhas e
econômico). Enquanto isso não ocorre, a
riscos decorrentes da sua execução e de
PROAES informou que o trabalho é
aperfeiçoar as ações de assistência
realizado manualmente com base nos
estudantil na UFMS.
dados de diversos outros sistemas
institucionais (SISCAD, REGGIO,
SGB).
Estabelecer rotina de checagem
amostral das informações declaradas A PROAES acatou a recomendação mas
pelos beneficiários e verificação da não demonstrou um plano de ação de
necessidade de diligências amostrais a amostragem porque depende de pessoal
fim de confirmar as condições disponível para atender todas as
socioeconômicas
declaradas
pelo demandas da unidade.
beneficiário.
Publicar
lista
de
classificação Recomendação será adotada no próximo
acompanhada dos respectivos índices Edital.

SITUAÇÃO

Atendida

Em
monitoramento

Em
monitoramento

Em
monitoramento
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organizados em ordem decrescente a
fim de propiciar real classificação
possibilitando ao discente obter certeza
quanto a sua posição geral no processo
seletivo.
Implementar a segregação de funções
no processo de análise documental com
o objetivo de que o mesmo servidor não
A PROAES informou que o atendimento
participe da análise de todo o processo,
Em
da recomendação depende da contratação
evitando que o servidor que deferiu o
monitoramento
de mais pessoal para atuar na área.
benefício no ingresso seja o mesmo que
fará a análise do recurso eventualmente
interposto.
Publicação da Resolução nº 133, de 25 de
Alterar as normas que tratam do
julho de 2017, que aprovou o Plano de
pagamento de bolsas a discentes, de
Governança da Concessão de Bolsas e
CD
forma a permitir a acumulação de bolsa
Atendida
Auxílios., contendo dispositivo que
de caráter assistencial com outras bolsas
permitem a acumulação de bolsas
de caráter acadêmico.
acadêmicas e assistenciais.
RELATÓRIO Nº 07/2017 – LEVANTAMENTO DE RISCOS DO CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE
VIAGENS (PASSAGENS, SEGURO, HOSPEDAGEM)
UNIDADE

PROADI

Reitoria/
PROADI

PROADI

PROADI

RECOMENDAÇÕES
Fazer constar nos processos de
contratação de bens e serviços Estudos
Preliminares, que visem atender às
necessidades das unidades da UFMS,
conforme as diretrizes constantes do
Anexo III da IN nº 05, de 25/05/2017

Estabelecer, por meio de normativo ou
de editais de contratação, categorias ou
valores limites a serem gastos com
hospedagens e refeições, a pessoas em
deslocamento
por
interesse
da
instituição, adotando-se os valores das
diárias praticadas aos servidores da
Administração Pública Federal como
parâmetro.
Abster-se de renovar o Contrato
212/2015 firmado com a empresa Tita
Eventos Eireli - EPP e promova, com a
devida antecedência, nova licitação
para contratação dos respectivos
serviços, com vistas a cumprir a não
prorrogação do Contrato e evitar a
contratação emergencial;
Definir no próximo edital de
contratação de agência de viagens que o
fato gerador da remuneração a ser paga
pelo serviço de agenciamento de

PROVIDÊNCIAS

SITUAÇÃO

PROADI acatou a recomendação, a ser
cumprida nos termos do Anexo III da IN
05/2017, e informou que já há estudos
atuais, nos moldes da IN 05/2017, para
contratações em andamento, citando
exemplos de processos que constam tais
informações.

Atendida

PROADI informou que o assunto será
submetido à Reitoria para deliberação.

Monitorando

PROADI celebrou o 4º Termo Aditivo
com a empresa Tita, concedendo
desconto no valor da reserva e na forma
de remuneração, em atendimento à
Recomendação da AUD. Prorrogou-se,
também, o contrato por mais seis meses,
tempo necessário para a celebração de
nova licitação.

Atendida
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PROPLAN

PROADI

hospedagem será a reserva (por hotel)
efetivamente utilizada, independente da
quantidade
de
hóspede/quartos/apartamentos, ou que
gere ônus em seu cancelamento.
Elaborar mapeamento do processo
eletrônico de pagamentos recebidos, na
nova sistemática adotada pelo SEI, com
ampla divulgação aos setores e agentes
envolvidos.

Adotar o procedimento de registrar após
o pregão se há documentos pendentes
de
conferência
pela
unidade
responsável pela formalização de
contratos antes da sua assinatura.
Nos próximos editais de contratação de
agência de turismo, avaliar se há a
necessidade de se exigir que a empresa
mantenha escritório ou posto de
atendimento na cidade de Campo
Grande/MS, uma vez que todos os
serviços prestados são on line, de forma
a ampliar a concorrência e buscar
preços mais vantajosos para a
Administração.
Nos próximos editais, avaliar a
possibilidade de se exigir a garantia
contratual em porcentagem incidente
sobre os valores que compõe
efetivamente a proposta, limitada a 5%
do valor deste, e não dos itens que
apenas constituam repasse de recursos.
Fortalecer os mecanismos de controles
administrativos para não permitir que a
empresa deixe de apresentar a garantia
contratual, ou a sua renovação, que
constituem motivos para a rescisão do
contrato.
Nos
próximos
editais,
exigir
detalhamento nas faturas/notas fiscais
que compõe efetivamente o serviço
prestado, para subsidiar a comprovação
da despesa faturada.
Adotar o procedimento de ateste das
faturas/notas fiscais, para fins de
liquidação da despesa, por quem
solicitou o serviço em conjunto com o
gestor/fiscal do contrato.

O mapeamento do processo de
pagamento
foi
elaborado
pela
CFC/PROPLAN,
descrevendo
as
competências de cada setor por onde
tramita o processo. Foi solicitado pela
AUD/COUN
ampla
divulgação,
principalmente aos gestores de contratos.

Atendida

Unidade não se manifestou

Aguardando
Manifestação

PROADI informa que, como forma de
reduzir a oneração contratual e aumentar
a competitividade, será analisada a
necessidade real de exigir que a empresa
mantenha escritório ou posto de
atendimento na cidade de Campo Grande.

Monitorando

PROADI informa que a necessidade de
garantia se trata de forma de garantir o
cumprimento da avença, visto que uma
baixa valoração da garantia poderá
acarretar queda na qualidade de prestação
de serviço ou até mesmo o seu
descumprimento.
PROADI informa que nos contratos
futuros, a exigência de manter vigente a
garantia em toda vigência do contrato
será fiscalizada com atenção, evitando o
descumprimento de obrigações por parte
do fornecedor.
Visando padronização de procedimentos
de gestão e fiscalização de contratos, foi
solicitado à Reitoria a constituição de
Comissão para elaboração do Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos da
UFMS, CI 157/2017 (0097683) Processo SEI nº 23104.020251/2017-02.
Serão elaborados procedimentos para
acompanhamento da execução dos
serviços e de ateste de Notas Fiscais.

Recomendação
não acatada

Monitorando

Monitorando
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PROADI
/GESTOR

Solicitar a anulação das Notas de
Empenho antes do encerramento do
exercício, mediante controle das
obrigações que não serão adimplidas
com a contratada, de forma que não haja
inscrição em restos a pagar em
desacordo com o disposto no art. 35, do
Decreto n° 93.872/86.

RELATÓRIO Nº 08/2017 – AVALIAÇÃO DOS CONTROLES DA EDITORA UNIVERSITÁRIA
Considerando que o relatório somente foi encaminhado em janeiro de 2018 às Unidades, para conhecimento e
providências, o atendimento será acompanhado no exercício de 2018.
UNIDADE

RECOMENDAÇÕES

Caso mantenha os estoques de papéis e insumos na própria Unidade, implantar controle eficiente de
entrada e saída de material da Editora, ou solicitar à AGETIC o desenvolvimento de sistema de
almoxarifado próprio.
Fazer constar nos processos de aquisição de materiais estudos preliminares, que visam atender às
necessidades institucionais, com base no estoque que a Unidade já possui.
Destinar o descarte de material reciclável da Editora: 1) às associações e cooperativas de catadores de
materiais recicláveis; por meio de sistema de logística reversa, em obediência à Lei nº 12.305, de 02
de agosto de 2010, e ao Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006; ou 2) por forma diversa que reverta
em benefício à Instituição.
Elaborar formulário próprio, a ser utilizado pelas Unidades da Administração, como forma de controle
das solicitações de serviços gráficos.
Criar pastas de arquivos compartilhados para o controle cronológico dos documentos emitidos pela
Unidade.
Por ocasião da produção de livros com recursos externos, consultar formalmente a agência de fomento
ou órgão financiador quanto à impossibilidade legal da comercialização de obras da Editora UFMS,
sobretudo quando o Edital não prever tal vedação.
Fazer constar nos orçamentos e nas Ordens de Serviço os cálculos utilizados para a composição dos
insumos utilizados e serviços contratados na produção do material, abstendo-se de prever em
DIEDU/SECOM/ orçamento insumos que não serão adquiridos para atender a demanda.
Informar data de validade no orçamento elaborado, de modo a aceitar eventuais alterações no projeto
RTR
sob o mesmo orçamento somente na vigência deste.
Utilizar os estoques de papel da Unidade para atender as demandas atuais antes de solicitar novas
aquisições.
Emitir GRU individualmente para cada recolhedor, com posterior pagamento pela Unidade.
Abster-se de efetuar despesas de custeio das atividades administrativas com recursos recebidos em
dinheiro, a exemplo das vendas de livros.
Elaborar estudo técnico para a elaboração e Termo de Referência e pesquisa de preço com a finalidade
de se contratar serviços para atender a manutenção preventiva ou corretiva dos materiais permanentes
da Editora.
Efetuar o cálculo do frete, oriundo da venda ou distribuição de livros, com interesses particulares, de
acordo com a tabela de preços vigente do contrato celebrado entre a UFMS e os Correios.
Atualizar o catálogo de livros disponíveis para a venda e publicar no site da Editora.
Estudar a possibilidade de vendas virtuais, ou centralizar a distribuição de vendas on-line no e-mail
institucional da Editora.
Implantar controles de tiragem das obras pelos autores, de forma que os limites estabelecidos no art.
18 da Resolução COUN nº 63, de 25 de julho de 2017, que aprovou o Regimento Interno da Editora
da UFMS, sejam respeitados.
AUDITORIA INTERNA/COUN
Av. Costa e Silva, S/N – Cidade Universitária - Campo Grande/MS- CEP 79070-900
fone: (67) 3345-7976 - e-mail: auditoriainterna.rtr@ufms.br –http://www.ufms.br

24

Implantar controles de prazos para a prestação de contas de vendas consignadas, devendo a Unidade
encaminhar ao responsável GRU no valor total da Nota de Consignação, e notificar o responsável para
efetuar o pagamento ou devolver os exemplares retirados, no prazo estipulado.
Elaborar Termo de Referência para a aquisição de material de acabamento para banner, devendo a
licitação ocorrer por item, e não por lote, em respeito ao §1º, do art. 23, da Lei nº 8.666/1993.
Abster de realizar serviços gráficos sem vinculação aos objetivos institucionais.

SECOM/
RTR

AGETIC

PROADI

REITORIA

PROPLAN

CONSELHO
EDITORIAL

Estabelecer rotina de autorização de patrocínio de serviços gráficos pela Editora aprovada pela
Reitoria, com o processo instruído, contendo a motivação e as justificativas pertinentes.
Autorizar a produção de livros da Editora UFMS com recursos financiados externamente, desde que
recolhidos em conta única da UFMS.
Realizar estudos acerca da viabilidade de alienação de impressoras, considerando a onerosidade da
manutenção destas, optando-se pela locação de máquinas menores que atendam as demandas
institucionais, ou a terceirização dos serviços gráficos, mediante procedimento licitatório.
Proceder a estudos preliminares e ampla pesquisa de mercado para decidir se existe vantagem em
contratar a Assistência Técnica com fornecimento de bobinas de papel para a impressão de banner,
considerando que a aquisição do material diretamente pela Administração pode constituir medida mais
econômica.
Desenvolver sistema de almoxarifado para o controle de estoque, venda, doação e consignação de obras
disponíveis nos estoques da Editora e da Livraria Universitária.
Adequar ou reformar instalações para um arquivo de acervo bibliográfico, observando, na medida do
possível, as recomendações do CONARQ pertinentes ao planejamento e à construção de novas
instalações, com vistas a incorporar melhorias operacionais e econômicas do material.
Disponibilize uma impressora à Livraria da UFMS, seja de patrimônio da UFMS, seja objeto de aluguel
dos contratos vigentes, ante a necessidade de impressão diária de GRU para a venda dos livros.
Orientar os gestores e fiscais de contratos terceirizados de mão-de-obra exclusiva que não permitam
que funcionários exerçam atividades diversas para as quais foram contratados, e atividades inerentes
às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão.
Verificar se há pertinência na prestação de serviços gráficos à comunidade acadêmica, além das
Unidades da Administração, com estabelecimento de tabela de valores a ser aprovada pelo Conselho
Diretor.
Estabelecer junto à Fundect procedimentos de prestação de contas que autorizem a comprovação de
despesas com produção de livros mediante apresentação de Guia de Recolhimento da União,
considerando a omissão dessa possibilidade nas orientações daquela fundação;
Apresentar estudos sobre a viabilidade de terceirização da produção gráfica da UFMS, mediante
estimativa de custos e uso do material já adquirido em estoque.
Não emitam empenhos em nome das empresas constantes das ARP gerenciadas pela Editora
Universitária sob a alegação de inviabilidade de execução orçamentária temporal, em especial em
proximidade de final de exercício, ou para a prestação de serviços gráficos desvinculados aos itens
contratados.
Conceder acesso ao Sistema de Arrecadações da UFMS aos servidores responsáveis pela emissão de
GRU e controle dos recolhimentos, para que haja análise permanente dos lançamentos para fins de
regularização e controle daquela Unidade.
Verificar a possibilidade de concessão do Cartão de Pagamentos do governo Federal, denominado
“Cartão Gestão UFMS”, a um representante da Administração Central, para o caso de despesas de
pequeno vulto, e que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, considerando que a
Resolução (CD) nº 5, de 20 de janeiro de 2017, permite apenas a concessão do Cartão às Unidades da
Administração Setorial.
Somente permitir a publicação de obras pela Editora da UFMS após aprovação do Conselho Editorial,
mediante publicação de Resolução no Boletim de Serviços Eletrônicos;
Definir Política Editorial, estabelecendo os objetivos estratégicos, indicadores e metas alinhadas às
políticas institucionais, e considerando os anseios das partes interessadas: a sociedade e a comunidade
acadêmica.
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Estabelecer, por meio de editais públicos, quantas obras serão financiadas com recursos do orçamento
da UFMS, de acordo com cada área de conhecimento, e os critérios para apreciação das propostas, de
forma que haja tratamento isonômico e transparente quanto às obras selecionadas.
Definir quais as obras produzidas pela Editora UFMS não poderão ser comercializadas, e estabelecer
a obrigatoriedade de constar na capa dos livros e obras a proibição de venda destes exemplares.
Emitir Resolução estabelecendo rotinas de ressarcimento à UFMS pela publicação de obras da Editora
com recursos externos, de forma que os orçamentos apresentem o custo da produção editorial, e a
contabilização como forma de contribuição pelos recursos públicos indiretos relacionados ao serviço
prestado.
Estabelecer, por meio de Resolução, procedimentos que deverão ser adotados para a doação de livros,
mediante ampla divulgação pelas mídias institucionais.
Estabelecer possibilidade de descontos na aquisição de livros por distribuidoras de livros, discentes e
servidores da UFMS.
Estabelecer, por meio de Resolução, procedimentos que deverão ser adotados na consignação de livros,
a exemplo dos prazos de devolução, e quem está autorizado a retirar os livros sob consignação.
Deliberar sobre a possibilidade de contratação, por inexigibilidade, da Fundação Miguel de Cervantes
de Apoio à Pesquisa e à Leitura da Biblioteca Nacional, responsável pela prestação de serviços de
atribuição de ISBN, aos livros publicados pela Editora da UFMS, ou encaminhar ao autor da obra o
boleto para pagamento da taxa administrativa da solicitação, caso em que deverá ser comprovada a
quitação antes da entrega do material produzido.
Padronizar a solicitação de registro de ISSN somente pela Editora UFMS, de forma que as publicações
da Editora UFMS estejam devidamente registradas em um único controle.
Estabelecer política de editoração e publicação de E-Books.
RELATÓRIO Nº 09/2017 – AUDITORIA OPERACIONAL: CENTRO TECNOLÓGICO DE ELETRÔNICA E
INFORMÁTICA - CTEI
Considerando que o relatório somente foi encaminhado em janeiro de 2017 às Unidades, para conhecimento e
providências, o atendimento será acompanhado no exercício de 2018.
Oficializar a subordinação do CTEI à FACOM;
Determinar, por meio de Resolução do Conselho de
Faculdade da FACOM, o Regulamento Interno do CTEI,
estabelecendo as competências e atividades desenvolvidas
pelo Centro;
FACOM
Disponibilizar o espaço físico para que seja melhor
aproveitado pela Unidade;
Regularizar as situações dos bens patrimoniais do CTEI,
apresentadas pelo grupo de trabalho, constituído pela
Portaria nº 977, de 15/08/2017, atualizando os Termos de
Responsabilidade dos bens patrimoniais.

Atendidas
25

RECOMENDAÇÕES EMITIDAS NO EXERCÍCIO
Aguardando
Parcialmente
Em monitoramento
Anuladas
manifestação
atendidas
1

5

61

2

Total
94
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VII. AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS E DOS CONTROLES INTERNOS
DA ENTIDADE, COM BASE NOS TRABALHOS REALIZADOS.
Os órgãos e entidades da Administração Pública, direta e indireta, de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem, por força constitucional,
implantar, manter, monitorar e revisar controles internos institucionais, tendo por base a
identificação, a avaliação e o gerenciamento de riscos que possam impactar a consecução dos
objetivos estabelecidos pelo Poder Público.
O fortalecimento dos controles internos dentro da Universidade vem aumentando
gradativamente ao longo dos anos, decorrente de vários processos internos. O nível de
aprendizado organizacional, diante dos preceitos da transparência, responsabilidade social,
responsabilização do agente público e ética administrativa tem sido evidente.
A administração vem mostrando proatividade diante das recomendações da Auditoria Interna e
dos órgãos de controle, fazendo uso de sistemas de gerenciamento de informação em todas as
áreas operacionais, elaborando normativos para controlar a execução de atividades
institucionais, e disponibilizando, com bastante transparência, dados para o acompanhamento
da gestão da coisa pública no âmbito da Universidade.
Destaca-se como pontos fortes dos componentes de controles internos avaliados a informação
e a comunicação. Observa-se, também, que existe na UFMS um nível razoável de segregação
de funções, sobretudo na distribuição de competências entre as Coordenadorias e suas
respectivas Divisões ou setores, que são responsáveis por controlar e executar pontualmente
determinadas ações institucionais.
No entanto, ressalta-se que a principal ausência diagnosticada na estrutura de controle está
relacionada à identificação, avaliação, classificação, tratamento e monitoramento dos riscos
inerentes às atividades institucionais pelos setores envolvidos, de modo que necessita de pronto
melhoramento para minimizar a ocorrência de riscos.
Outra deficiência diagnosticada na estrutura de controle avaliada está relacionada à ausência de
formalização das rotinas e atividades de controle de alguns setores, por meio de documento
formal que estabeleça o mapeamento dos processos desenvolvidos nas unidades, e a sua ampla
divulgação.
Contudo, é importante mencionar que uma quantidade expressiva de recomendações
relacionadas ao fortalecimento dos controles internos sobre projetos de pesquisa, agenciamento
de viagem, e produções editoriais, ainda carecem de implementação pela Administração, o que
ensejará acompanhamento no exercício de 2018, para que as fragilidades sejam devidamente
sanadas.
De maneira geral, observou-se que os controles internos atualmente existentes na UFMS se
reputam adequados, com ressalvas, tendo em vista a existência de falhas sanáveis, responsáveis
por danos ao erário.
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VIII. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS.
Os integrantes do quadro funcional da Auditoria Interna participaram durante o exercício de
2017 das seguintes atividades de capacitação e desenvolvimento, com relação direta ao
exercício dos trabalhos de auditoria da unidade:

Curso/Ação de
Capacitação
Mestrado Profissional
em Rede PROFIAP

Data
Maio a julho de
2016
(Licença
Capacitação)

Local

Conteúdo Programático

Servidores
participantes

Campo
Grande/MS

 Elaboração de Relatório Técnico-Científico
em Gestão de Riscos

André Rodrigo
Brites de Assunção

 Acesso
 Tela inicial (Home)
Curso de Tesouro
Gerencial Para
Auditores

21 a
23/06/2017

 Criando relatórios
Curitiba/PR

(24 horas)

 Funcionalidades

Andréia Costa
Maldonado

 Criar, editar e salvar objetos
 Geração de relatórios
 Utilização no processo de Auditoria.
 Acesso;
 Tela Inicial (Home): Funcionalidades,
Opção criar, Preferências, Relatórios
compartilhados X Meus relatórios, Lista de
histórico, Minhas subscrições;

Tesouro Gerencial

14 a
18/08/2017 (20
horas)

Campo
Grande/MS

 Funcionalidades:
Objetos,
Atributos, Kleber Watanabe
Métricas,
Filtros,
Pivotagem,
Drill, Cunha Martins
Exportação, Salvar;
Andréia Costa
 Criar, Editar e salvar objetos, Filtro, Grupo Maldonado
(Instrutora)
personalizado;
 Criação, edição e consulta de relatórios:
Relatórios de bancada, Relatórios em branco
(geração
com
filtros
e
grupos
personalizados), Consulta por documentos
do SIAFI.
 Estado, Sociedade e Administração Pública;
 Formulação de Políticas Públicas;

Mestrado Profissional
em Rede PROFIAP

Janeiro a
Dezembro de
2016
(300 horas)

Campo
Grande/MS

 Métodos de Pesquisa Aplicados a Gestão
Anne Caroline
Pública;
Silveira
 Práticas de Produção Técnico-Científica;
 Finanças Públicas e Gestão Orçamentária;
 Teoria das Organizações;
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 Tópicos Especiais em Gestão Pública I;
 Gestão de Projetos Públicos;
 TCF.
 Integrando os elementos da boa gestão
pública: Governança, Gestão de Riscos e
Controles Internos;
46º FONAITEC
- Capacitação
Técnica das
Auditorias Internas
do MEC

22 a
25/05/2017(28
horas)

 Boas práticas: Auditoria em bolsas/auxílios
do Plano Nacional de Assistência Estudantil Kleber Watanabe
São
Cunha Martins
- PNAES;
Bernardo do
Campo/SP  Projeto Piloto para Implementação de uma Thiago José Ávila
Metodologia de Gestão de Riscos no Zaher
CEBRASPE;
 Reflexões sobre a prática da Auditoria
Interna.
 Gestão estratégica de pessoas: a gestão de
pessoas como parte integrante do
planejamento estratégico das instituições
públicas;

Gestão Estratégica de
Pessoas e Planos de
Carreira

05/09/2017 a
25/09/2017

 Aspectos
conceituais:
competências
organizacionais e individuais;
Anne Caroline
Enap (EAD)
 Gestão de pessoas por competências: etapas, Silveira
avaliação de desempenho, planos de
capacitação e remuneração;

 Planos de carreira e remuneração: histórico,
sistema atual e diretrizes para um novo plano
de carreiras e remuneração.

Introdução à Gestão
de Processos

12/09/2017 a
02/10/2017 (20
horas)

 Conceitos básicos;
Enap (EAD)

 Como gerir e melhorar processos;
 Definir e planejar indicadores estratégicos;
 Ferramentas para gestão de processos.

Governança e Gestão 24/10/2017 (10
de Aquisições de
horas)
Bens e Serviços

Curso de Gestão e
Fiscalização de
Contratos
Mapeamento de
Processos e Riscos

27 a
31/03/2017 (20
horas)
20 a
24/03/2017 (20
horas)

Campo
Grande/MS

Anne Caroline
Silveira
Kleber Watanabe
Cunha Martins

Kleber Watanabe
 Compras Públicas, Gestão de Aquisições,
Governança e Gestão de Contratações, Cunha Martins
Terceirização
e
Sistema
de
Acompanhamento
de
Gestão
e Lenice Carrilho de
Acompanhamento de Licitações e Contratos. Oliveira Moreira
Kleber Watanabe
Cunha Martins

Campo
Grande/MS

 Gestão e Fiscalização de Contratos

Campo
Grande/MS

Kleber Watanabe
 Gestão de Riscos; Mapeamento e gestão de Cunha Martins
processos; Bizagi.
Thiago José Avila
Zaher
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21 a
Responsabilização de 23/08/2017 (15
horas)
Pessoas Jurídicas

Campo
Grande/MS

 Lei nº 12.846/2013: aspectos gerais; sanções Kleber Watanabe
dosimetria da pena.
Cunha Martins
 Considerações teóricas básicas;

Licitação e
Contratação de Obras
e Serviços de
Engenharia através
do RDC

30/11/2017 a
1º/12/2017 (16
horas)

Campo
Grande/MS

 Considerações gerais do RDC;
 Inovações do RDC;

Kleber Watanabe
Cunha Martins

 Considerações gerais sobre o procedimento
licitatório.
 Referencial técnico de auditoria interna
governamental do Poder Executivo Federal IN 03/2017;
 Plano de Desenvolvimento Institucional e
Gestão de Riscos: métodos e ferramentas
para melhoria da Gestão Pública;
 Relatos sobre a implementação da gestão de
riscos na Administração Pública;

47º FONAITEC
- Capacitação
Técnica das
Auditorias Internas
do MEC

06 a
10/11/2017 (40
horas)

Rio de
Janeiro/RJ

 Riscos e controles nas aquisições;

André Rodrigo
Brites de Assunção

 Medição de produtividade da Auditoria
Interna;
 Boas práticas. Auditoria em obras;
 Gestão de bens imóveis em universidades
públicas;
 Terceirização na Administração Pública;
 Detecção de Fraudes em Licitação.
Kleber Watanabe
Cunha Martins

18/04/2017;
26 e
27/07/2017;
Sistema Eletrônico de
Informações - SEI

26 e
29/06/2017

Campo
Grande/MS

 Introdução ao SEI;
 Operações com processos;
 Operações com documentos;

(8 horas)

 Blocos;
 Recuperando informações;
 Acesso externo.

Sistema Eletrônico de 1 a 21/08/2017
Informações - SEI
(20 horas)
Curso de
Administração em
Saúde – Módulo I

23 a
30/11/2017 (40
horas)

Enap (EAD)

Campo
Grande/MS

Lenice Carrilho de
Oliveira Moreira
Augusta Montserrat
Catelan Ribeiro
Anne Caroline
Silveira
Andréia Costa
Maldonado
Lenice Carrilho de
Oliveira Moreira
Andréia Costa
Maldonado

 Proporcionar conhecimentos básicos sobre o
SUS a nível Federal, Estadual e Municipal;

Lenice Carrilho de
Oliveira Moreira
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 Análise sobre as Unidades Básica de Saúde;
 Atenção Hospitalar;
 Orçamento;
 Organograma;
 Fluxograma.
 O que é Ouvidoria Pública?
 Breve histórico das ouvidorias públicas no
Brasil: fatos relevantes a aspectos
normativos
 Quem é o público da Ouvidoria?
 A função do Ouvidor
 Requisitos para o bom funcionamento da
Ouvidoria e alguns desafios a serem
enfrentados
Ouvidoria na
Administração
Pública

16/03 a
30/04/2017
(20 horas)

 Ouvidoria Pública como instrumento de
participação social
ILB – CGU
(EAD)

 A Ouvidoria Pública como instrumento de
inclusão e participação social

Thiago José Avila
Zaher

 O papel das Ouvidorias Públicas em um
sistema Participativo
 O que é o Sistema de Ouvidorias Públicas:
principais diretrizes e desafios de
implementação
 Atendimento ao cidadão nas Ouvidorias
Públicas: abordagem introdutória
 Noções sobre atendimento
 A Lei de Acesso à Informação: o que é?
 A atuação das Ouvidorias Públicas na
implementação da LAI.

Provas no Processo
Administrativo
Disciplinar

16/05 a
05/06/2017

Enap (EAD)

(20 horas)

 Espécies, tipo e produção de provas em
PAD.

Thiago José Avila
Zaher

 Controladoria Geral da União: Estrutura e
instrumentos de apuração
Deveres, Proibições e
Responsabilidades do
servidor público
federal

19/04 a
13/06/2017
(60 horas)

ILB
(EAD)

 Proibições
 Proibições elencadas no art. 117 da Lei 8.112
de 11/12/90

Thiago José Avila
Zaher

 Responsabilidades
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 Sindicância
Disciplinar

e

 Fases do
Sumário)

Processo

Processo

Administrativo

Disciplinar

(Rito

 Prescrição
 Deveres
 Proibições elencadas no Art. 132 da Lei
8.112 de 11/12/1990
 Descumprimento
consequências
 Fases do
Ordinário)

dos

Processo

deveres

e

Disciplinar

suas
(Rito

 Penalidades

IX.

DISPOSIÇÕES FINAIS.

A atuação da unidade de Auditoria Interna possui caráter preventivo e de acompanhamento, a
fim de verificar o cumprimento da legislação, da missão institucional, dos princípios que
norteiam os atos da Administração, e no intuito de evitar possíveis penalidades por parte dos
órgãos de controle.
Destaca-se a auditoria na atividade fim, que constitui inovação nas Instituições Federais de
Ensino Superior, trabalho este que se revela como verdadeiro desafio, porém necessário para a
manutenção dos controles no âmbito da atividade acadêmica.
Desde o exercício de 2014 a Auditoria Interna desenvolve trabalhos de avaliação dos controles
da gestão acadêmica e das atividades dos docentes, quanto aos encargos de ensino, pesquisa e
extensão, e ao regime de dedicação exclusiva. O acompanhamento dos mecanismos desses
controles torna-se extremamente relevante, eis que se trata de atividade ligada diretamente ao
cumprimento da finalidade da Instituição, cujos resultados insatisfatórios podem impactar
negativamente no cumprimento das metas institucionais, e qualidade dos serviços prestados à
sociedade.
Além disso, a avaliação da gestão de riscos passou a ser escopo dos trabalhos de auditoria, o
que servirá como subsídio para as unidades auditadas formalizarem a sua própria gestão,
quando inexistente.
A Auditoria Interna tem se mostrado, também, relevante unidade correicional, pois anualmente
realiza fiscalização na área de pessoal, sobretudo no cumprimento do regime de dedicação
exclusiva, acumulação de cargos e gerência privada, de forma a avaliar o cumprimento dos
deveres funcionais e do Código de Ética do servidor público, cobrando as apurações
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disciplinares pertinentes, e o fortalecimento dos controles por meio de orientação e
acompanhamento das atividades dos docentes.
Importante ressaltar o papel que a Auditoria Interna exerce no fortalecimento da gestão por
meio do assessoramento e orientação à Alta Administração, bem como em todas as esferas
administrativas. Constatou-se que, após a atuação da unidade, os gestores passaram a ter mais
cautela na tomada de decisões, buscando orientações para pautarem os seus atos na legalidade
e conformidade, e de acordo com a jurisprudência da Corte de Contas, o que também reflete no
papel preventivo dos trabalhos da auditoria.
Por fim, verifica-se que os trabalhos realizados foram de grande relevância no exercício de
2017, resultando no fortalecimento na melhoria dos controles internos e da gestão de riscos da
Instituição.

Campo Grande/MS, 24 de fevereiro de 2017.

Kleber Watanabe Cunha Martins
Chefe da Auditoria Interna – AUD/COUN/UFMS
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21/03/2018

SEI/UFMS - 0392812 - Edital de Convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 1/2018 - COUN.
O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO da Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul CONVOCA, pelo presente Edital, os membros
do Conselho para a 135ª Reunião Ordinária, a realizar-se em 28 de março de 2018, às 14h,
no Auditório do Complexo do Centro de Formação de Professores (SEDFOR), para tratar dos
seguintes assuntos:
1. Posse de Conselheiros;
2. Aprovação de Ata;
3. Expediente;
4. Homologação de Resoluções ad referendum;
5. Recurso de Genilda Menezes da Costa contra o indeferimento de
reconhecimento de título expedido por IES estrangeira. (Proc. 23104.005411/2017-85); e
6. Assuntos Diversos:
- Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT/2017.
- Relatório de Auditoria nº1/2018 - Avaliação dos pagamentos de bolsas na
modalidade a distância.
- Apresentação dos critérios para definição das vagas das chamadas
remanescentes e de portadores de diploma.
- Calendário das Solenidades de entrega dos Títulos de Honoris Causa.
. 17/05/2018 – Ana Maria Araújo Freire;
. 04/07/2018 – Ruy de Araújo Caldas; e
. 20/09/2018 – Vali Joana Pott.
Campo Grande, 21 de março de 2018.
MARCELO AUGUSTO SANTOS TURINE
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Augusto Santos Turine, Reitor,
em 21/03/2018, às 18:30, conforme horário oﬁcial de Mato Grosso do Sul, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
veriﬁcador 0392812 e o código CRC 2245906F.
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