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 I. INTRODUÇÃO 

 A  Auditoria  Interna  Governamental  -  AUD/COUN  em  cumprimento  ao  disposto  no  a  r�go  16 
 da  Instrução  Norma�va  SFC  nº  5,  de  27  de  agosto  de  2021  e  no  inciso  X  do  ar�go  14  da 
 Resolução  COUN  nº  71,  de  02  de  dezembro  de  2020  apresenta  o  parecer  sobre  a  Prestação  de 
 Contas  Anual  da  Universidade  Federal  de  Mato  Grosso  do  Sul  (UFMS),  referente  ao  exercício 
 de 2021, aprovado pela Resolução CD nº 251, de 23 de março de 2022. 

 O  obje�vo  deste  Parecer  é  apresentar  uma  opinião  geral  da  AUD/COUN  sobre  a  prestação  de 

 contas  da  UFMS,  referente  ao  exercício  de  2021,  com  base  nos  trabalhos  de  auditorias 

 individuais  previstos  e  executados  no  âmbito  do  PAINT,  nos  termos  do  Capítulo  IV  da  IN 

 SFC/CGU nº 5/2021. 

 O  escopo  reflete  a  síntese  da  opinião  desta  Unidade  sobre  a  adequação  dos  processos  de 

 governança,  gestão  de  riscos  e  controles  internos  ins�tuídos  pela  UFMS  para  fornecer 

 segurança razoável quanto: 

 I – à aderência da prestação de contas aos norma�vos que regem a matéria; 

 II  –  à  conformidade  legal  dos  atos  administra�vos  e  ao  a�ngimento  dos  obje�vos 

 operacionais; e 

 III – ao processo de elaboração das informações contábeis e financeiras. 

 II. ADERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS NORMATIVOS QUE REGEM A MATÉRIA 

 De  acordo  com  o  art.  8°  da  Decisão  Norma�va  TCU  nº  187/2020,  o  relatório  de  gestão  da 

 Unidade  Prestadora  de  Contas  (UPC),  na  forma  de  relato  integrado,  será  elaborado  em 

 conformidade  com  os  elementos  de  conteúdo  estabelecidos  no  Anexo  II  e  deverá  atender  às 

 finalidades  e  disposições  previstas  no  art.  3º  e  aos  princípios  con�dos  no  art.  4°  da  Instrução 

 Norma�va TCU nº 84/2020. 

 Assim,  o  Relatório  de  Gestão  Integrado  –  exercício  2021  foi  avaliado  com  base  nos  seguintes 

 critérios: 

 ●  Instrução  Norma�va  TCU  nº  84-2020  :  Estabelece  normas  para  a  tomada  e 
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 prestação  de  contas  dos  administradores  e  responsáveis  da  administração  pública  federal  a 

 par�r de 2020; 

 ●  Decisão  Norma�va  TCU  187/2020  :  dispõe  sobre  a  lista  de  unidades  prestadoras 

 de  contas  a  par�r  do  exercício  de  2020  e  sobre  regras  complementares  para  o  relatório  de 

 gestão e outros itens da prestação de contas. 

 Ainda, u�lizou-se como material de apoio para subsidiar as análises: 

 ●  Relatório  de  Gestão  –  Guia  para  elaboração  na  forma  de  Relato  Integrado  – 

 2020  :  publicação  do  TCU  que  traz  orientações  para  a  elaboração  do  Relatório  de  Gestão  pelas 

 unidades prestadoras de contas a par�r do exercício de 2020. 

 A  prestação  de  contas  é  composta  pela  divulgação  e  publicação  de  diversas 

 informações,  conforme  prevê  o  art.  7º  da  DN  TCU  nº  187/2020  e  o  art.  8º  da  IN  TCU  nº 

 84/2020.  Cabe  ressaltar  que  o  Relatório  de  Gestão  da  UFMS  foi  aprovado  através  da  Resolução 

 do  Conselho  Diretor  nº  251,  publicada  em  31  de  março  de  2022,  estando  disponível  no  site 

 oficial da UFMS através do  link  . 

 Destaca-se  que  a  opinião  expressa  pela  AUD/COUN  neste  Parecer  refere-se  apenas  ao 

 Relatório  de  Gestão  Integrado  –  exercício  2021,  não  abrangendo  as  demais  informações  que  a 

 compõem. 

 O Relatório de Gestão Integrado – exercício 2021 foi analisado sob dois aspectos: 

 ●  Elementos de conteúdo previstos no Anexo II da DN TCU nº 187/2020; 

 ●  Princípios para elaboração previstos no art. 4º da IN TCU nº 84/2020. 

 Através  das  análises  feitas  no  Relatório  de  Gestão  Integrado  –  exercício  2021  nota-se 

 que  este  apresenta  todos  os  elementos  de  conteúdo  bem  como  é  regido  pelos  princípios 

 especificados na legislação vigente, quais sejam: 
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https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881E747486F3017479820A880E3C
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F759554350175DC308B5211EB
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F759554350175DC308B5211EB
https://www.ufms.br/wp-content/uploads/2022/03/relatorio-de-gestao-2021.pdf
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 Quadro 01: Elementos de conteúdo e princípios 

 I - ELEMENTOS DE CONTEÚDO 

 a) Mensagem do dirigente máximo 

 b) Visão geral organizacional e ambiente externo 

 c) Riscos, oportunidades e perspec�vas 

 d) Governança, estratégia e desempenho 

 e) Informações orçamentárias, financeiras e contábeis 

 f)Anexos, apêndices e links 

 II - PRINCÍPIOS PARA ELABORAÇÃO 

 a) Foco estratégico e no cidadão 

 b) Conec�vidade da informação 

 c) Relações com as partes interessadas 

 d) Materialidade 

 e) Concisão 

 f) Confiabilidade e completude 

 g) Coerência e comparabilidade 

 h) Clareza 

 i) Tempes�vidade 

 j) Transparência 

 Fonte: Elaborado pela AUD/COUN com base na DN TCU nº 187/2020 e na IN TCU nº 84/2020 
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 III.  CONFORMIDADE  LEGAL  DOS  ATOS  ADMINISTRATIVOS  E  ATINGIMENTO  DOS  OBJETIVOS 
 OPERACIONAIS 

 Importa  citar  que  os  trabalhos  realizados  pela  AUD/COUN  no  ano  de  2021  encontram-se 
 previstos  no  Plano  Anual  de  Auditoria  Interna  -  PAINT,  aprovado  por  meio  da  Resolução  COUN 
 nº  75,  de  29  de  dezembro  de  2020,  disponível  em:  link  .   E,  as  informações  sobre  a  execução  do 
 PAINT/2021  estão  detalhadas  no  Relatório  Anual  de  Auditoria  Interna  (RAINT),  disponível  em: 
 link  . 

 Com  base  nesses  trabalhos,  expressamos  opinião  sobre  a  adequação  dos  processos  de 
 governança, de gestão de riscos e de controles internos da UFMS  . 

 A  opinião  geral  sobre  a  conformidade  legal  dos  atos  administra�vos  e  sobre  o  a�ngimento  dos 

 obje�vos  operacionais  é  expressa  com  base  nos  seguintes  trabalhos  de  auditoria  realizados 

 em 2021: 

 ●  Relatório  de  Auditoria  nº  01-2021  –  Avaliação  da  Governança  da  UFMS  –  Governança 

 Organizacional 

 ●  Relatório de Auditoria nº  02-2021 – Avaliação da Governança  da UFMS – Operações 

 ●  Relatório  de  Auditoria  nº  03-2021  –  Auditoria  das  contratações  realizadas  por  dispensa  de 

 licitação (Lei nº 13.393/20) 

 ●  Relatório de Auditoria nº  04-2021 – Avaliação dos  Indicadores de Sucesso na Graduação 

 ●  Relatório  de  Auditoria  nº  05-2021  –  Relatório  de  Acompanhamento  da  Gestão  de  Riscos 

 da UFMS 

 Os  órgãos  e  en�dades  da  Administração  Pública,  direta  e  indireta,  da  União,  dos  Estados,  do 
 Distrito  Federal  e  dos  Municípios  devem,  por  força  cons�tucional,  implantar,  manter, 
 monitorar  e  revisar  controles  internos  ins�tucionais,  tendo  por  base  a  iden�ficação,  a 
 avaliação  e  o  gerenciamento  de  riscos  que  possam  impactar  a  consecução  dos  obje�vos 
 estabelecidos pelo Poder Público. 

 O  fortalecimento  dos  controles  internos  da  Universidade  vem  aumentando  grada�vamente  ao 
 longo  dos  anos,  decorrente  de  vários  processos  internos,  inclusive  por  meio  das 
 recomendações  emi�das  pela  Auditoria  Interna  Governamental.  O  nível  de  aprendizado 
 organizacional,  diante  dos  preceitos  da  transparência,  responsabilidade  social, 
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https://auditoriainterna.ufms.br/files/2021/01/PAINT2021.pdf
https://auditoriainterna.ufms.br/files/2022/03/RAINT-2021_comcapa.pdf
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http://auditoriainterna.ufms.br/files/2021/08/RA_01.pdf
http://auditoriainterna.ufms.br/files/2021/11/RA-03-Auditoria-COVID.pdf
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http://auditoriainterna.ufms.br/files/2021/12/SEI_23104.015605_2021_75-1.pdf
http://auditoriainterna.ufms.br/files/2021/08/RA_01.pdf
http://auditoriainterna.ufms.br/files/2022/03/RA-05-Relatorio-de-Acompanhamento-da-Gestao-de-Riscos-da-UFMS.pdf
http://auditoriainterna.ufms.br/files/2022/03/RA-05-Relatorio-de-Acompanhamento-da-Gestao-de-Riscos-da-UFMS.pdf
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 responsabilização  do  agente  público  e  é�ca  administra�va  tem  sido  evidenciado,  sobretudo  no 
 decorrer dos mais recentes exercícios. 

 A  avaliação  da  governança  ins�tucional  da  UFMS,  e  o  acompanhamento  dos  levantamentos  do 
 TCU  sobre  o  assunto,  bem  como  nas  áreas  de  integridade  e  riscos  à  corrupção,  reforçaram  a 
 importância  de  amadurecer  os  mecanismos  de  governança  implantados  na  Universidade,  e 
 culminaram  na  publicação  da  Resolução  CD  nº  122,  de  25  de  fevereiro  de  2021,  que  dispõe 
 sobre  o  Plano  de  Governança  Ins�tucional  no  âmbito  da  Fundação  Universidade  Federal  de 
 Mato  Grosso  do  Sul  ,  com  o  obje�vo  de  norma�zar,  orientar,  disciplinar  e  implementar  ações 
 nos  eixos  estratégicos  de  gestão  de  pessoas,  bolsas,  auxílios,  retribuição  pecuniária, 
 integridade,  riscos,  controles  internos,  sustentabilidade,  contratações,  acessibilidade, 
 ocupação  dos  espaços  �sicos  e  tecnologia  da  informação  e  comunicação,  com  respeito  às 
 regras de transparência e economicidade na Administração Pública. 

 Para  tanto,  foram  cons�tuídos  07  Comitês  Permanentes  em  diversas  áreas  da  gestão,  que  se 
 reúnem  periodicamente  para  tratar  dos  assuntos  rela�vos  às  respec�vas  áreas,  e  vinculados 
 ao  Comitê de Governança Ins�tucional (CGI)  . 

 Ainda,  pela  Resolução  122,  foi  criada  a  Diretoria  de  Governança  Ins�tucional  (Digov)  que  será 
 responsável  pelo  apoio  operacional  para  as  a�vidades  relacionadas  ao  funcionamento  do  CGI, 
 Comitês Permanentes e Comissões de Assessoramento da UFMS. 

 Ressalta-se  que  foram  publicadas  a  Resolução  COUN  nº  134/2021,  que  ins�tuiu  a  Polí�ca  de 
 Gestão  de  Integridade,  Riscos  e  Controles  Internos,  o  Programa  de  Integridade  e  a  Polí�ca  de 
 Prevenção  e  do  Combate  à  Fraude  e  Corrupção  que  tem  por  obje�vo  estabelecer  os 
 princípios,  diretrizes,  responsabilidades  e  competências  para  a  implantação  da  gestão  de 
 integridade,  riscos  e  controles  internos,  com  o  propósito  de  fomentar  a  credibilidade 
 ins�tucional,  garan�ndo  segurança  na  consecução  da  sua  missão,  da  con�nuidade  e 
 sustentabilidade  dos  serviços  prestados  à  sociedade  e  a  Resolução  CD  nº  206/2021,  que 
 aprovou  o  Plano  de  Integridade  ,  estabelecendo  medidas  de  tratamento  de  riscos  à 
 integridade no âmbito da UFMS. 

 Com  relação  ao  Levantamento  Integrado  de  Governança  Organizacional  Pública,  realizado  pelo 
 Tribunal  de  Contas  da  União  (TCU)  no  ano  de  2021  a  UFMS  apresentou  o  seguinte  resultado 
 geral: 
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 Figura. Resultado geral da autoavaliação da organização em relação a seu contexto 
 Fonte: Relatório individual da autoavaliação – ciclo 2021 

 Os  resultados  individuais  dos  levantamentos  estão  disponíveis  em: 
 h�ps://www.tcu.gov.br/igg2021/iGG2021_Devolu�vas.htm 

 Em  relação  à  figura  nota-se  que  a  UFMS  encontra-se  no  estágio  aprimorado,  o  que 
 equivale  estar  na  faixa  de  classificação  de  70  a  100%  de  implementação  das  melhorias, 
 demonstrando  o  comprome�mento  e  o  nível  crescente  de  maturidade  nas  ações 
 empreendidas em prol da governança e gestão da ins�tuição. 

 Importante  salientar  que,  mesmo  com  uma  posição  de  destaque,  a  UFMS  vem 
 aperfeiçoando  os  mecanismos  de  governança.  A  AUD/COUN  no  ano  de  2021  elaborou  os 
 seguintes relatórios referentes ao tema: 

 1.  Relatório  de  Auditoria  01/2021  -  Avaliação  da  Governança  da  UFMS  - 
 Governança Organizacional; e 

 2.  Relatório  de  Auditoria  02/2021  -  Avaliação  da  Governança  da  UFMS  - 
 Operações. 

 Especificamente  sobre  a  gestão  de  riscos  foi  elaborado  Relatório  de  Auditoria  05/2021- 
 Acompanhamento  da  Gestão  de  Riscos  da  UFMS  que  buscou  abordar  os  principais  pontos 
 referentes ao tema. 

 Quanto  à  avaliação  dos  controles  internos,  é  importante  salientar  que  todas  auditorias 
 realizadas  possuem  como  escopo,  entre  outros,  a  avaliação  da  gestão  do  processo  ou  tema 
 auditado  quanto  aos  controles  internos  adotados,  recomendando-se  correções  pontuais  ou  a 
 implantação  de  prá�cas  voltadas  à  mi�gação  de  riscos,  e  à  melhoria  da  eficiência  e  eficácia  no 
 cumprimento dos obje�vos ins�tucionais. 
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 Diante  dos  trabalhos  realizados,  e  com  a  adoção  das  recomendações  emi�das,  será 
 possível  aperfeiçoar  o  nível  de  maturidade  de  governança,  gerenciamento  de  risco  e  de 
 controles internos. 

 Ainda,  com  relação  às  medidas  adotadas  para  o  aperfeiçoamento  da  gestão,  a  UFMS 
 par�cipa,  desde  2018,  da  Jornada  de  Excelência,  que  é  um  movimento  para  melhorar  a  gestão 
 das  organizações.  A  jornada  avalia  a  ins�tuição  pelo  Modelo  de  Excelência  de  Gestão  (MEG), 
 cer�ficado  pela  Fundação  Nacional  da  Qualidade  (FNQ),  em  oito  fundamentos  básicos: 
 pensamento  sistêmico,  compromisso  com  as  partes  interessadas,  aprendizado  organizacional 
 e  inovação,  adaptabilidade,  liderança  e  transformação,  desenvolvimento  sustentável, 
 orientação por processos e geração de valor. 

 O  processo  para  cer�ficação  foi  realizado  em  quatro  etapas.  Na  primeira  etapa, 
 Escolha  da  Jornada,  a  UFMS  confirmou  a  escolha  do  nível  do  Modelo  de  Excelência  que 
 desejava  usar  como  guia,  com  base  em  entrevistas  do  coordenador  do  MS  Compe��vo, 
 apoiado  pelo  Instrutor  Líder  da  Jornada  com  a  equipe  representante  da  ins�tuição.  Foram 
 relacionadas  e  apresentadas  as  principais  estratégias,  cer�ficações  e  processos  de  gestão, 
 como sistema de reuniões, avaliação da equipe, reconhecimento e sistema de indicadores. 

 Na  segunda  etapa,  Diagnós�co  Par�cipa�vo,  foi  realizado  um  workshop  u�lizando  o 
 guia  escolhido  e  apoiado  pela  Metodologia  MEGplan©  –  planejamento  para  mapear  o  perfil 
 da  organização  e  listar  indicadores  existentes  e  recomendados,  e  lacunas  na  gestão,  com 
 par�cipação dos grupos formados por gestores. 

 Na  terceira  etapa,  Plano  de  Melhoria  da  Gestão,  foi  realizado  um  workshop  para 
 construir  planos  de  ação  enxutos,  a  fim  de  tratar  as  principais  lacunas  diagnos�cadas  e, 
 posteriormente,  outro  workshop  par�cipa�vo  foi  desenvolvido,  mas  para  avaliar  a 
 implementação desses planos. 

 A  úl�ma  etapa  foi  a  Cer�ficação,  por  meio  de  auditoria,  feita  por  auditor  externo, 
 com  o  intuito  de  verificar  a  qualidade  do  diagnós�co,  dos  planos  de  melhoria  da  gestão  e  de 
 sua  execução  por  meio  de  entrevistas  e  checagem  de  documentos,  seguindo  o  protocolo  de 
 auditoria  do  MS  Compe��vo  para  Jornadas  de  Excelência.  Em  18  de  junho  de  2020,  a  UFMS 
 recebeu  a  Cer�ficação  de  Excelência  em  gestão  e  governança  pública,  com  500  pontos,  e 
 recebeu  prêmio  de  destaque  durante  a  Jornada  da  Excelência  do  Movimento  MS  Compe��vo, 
 sendo a primeira ins�tuição de ensino público a ser cer�ficada nesta categoria. 

 E  em  2021,  a  UFMS  iniciou  a  nova  Jornada  de  Excelência  em  busca  do  nível  ainda  mais 
 avançado  de  maturidade  na  gestão,  o  de  ins�tuição  em  “Avanço  para  a  Excelência”,  que 
 corresponde  a  750  pontos,  estando  atualmente  na  terceira  etapa,  que  é  a  construção  dos 
 Planos  de  Melhoria  da  Gestão  e  a  etapa  seguinte  é  a  Cer�ficação,  cuja  a  conclusão  está 
 prevista para o ano de 2022. 
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 IV.  PROCESSO DE ELABORAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS 

 Com  relação  ao  processo  de  elaboração  das  informações  contábeis  e  financeiras  não  houve 
 avaliação  do  tema  por  não  ter  sido  objeto  de  nenhum  trabalho  executado  por  esta  unidade  ao 
 longo do ano de 2021. 

 V. CONCLUSÃO 

 A  Prestação  de  Contas  Anual  é  uma  exigência  legal,  pela  qual  os  atos  de  gestão  são  relatados 
 de  forma  a  garan�r  transparência  e  atender  as  demandas  dos  órgãos  de  controle 
 competentes.  Nesse  sen�do,  o  Relatório  de  Gestão  da  UFMS  –  exercício  de  2021  foi  elaborado 
 fundamentando-se  nas  disposições  estabelecidas  pela  Decisão  Norma�va  TCU  n°  187/2020  e 
 demais orientações do egrégio Tribunal. 
 Acerca  da  Auditoria  Interna  Governamental,  cabe  destacar  que  por  meio  do  planejamento  de 
 auditoria  estabelecem-se  as  ações  capazes  de  avaliar  o  nível  dos  controles  internos  e  gestão 
 de  riscos  da  Ins�tuição,  das  quais  resultam  recomendações  para  o  seu  aperfeiçoamento. 
 Ressalta-se  que  é  responsabilidade  da  gestão  zelar  pelo  adequado  atendimento  das 
 recomendações  emi�das  pela  Unidade  de  Auditoria  Interna  Governamental  e/ou  órgãos  de 
 controle, cabendo-lhes aceitar o risco associado caso decida por não realizar alguma ação. 
 Em  nossa  opinião  geral  e  de  acordo  com  com  as  disposições  específicas  constantes  do 
 Referencial  Técnico  de  Auditoria  Governamental  do  Poder  Execu�vo  Federal,  manifestamos, 
 com  razoável  segurança,  pela  conformidade  dos  os  processos  de  governança,  de  gestão  de 
 riscos  e  de  controles  internos  relacionados  à  aderência  da  prestação  de  contas  aos  norma�vos 
 que  regem  a  matéria;  à  conformidade  legal  dos  atos  administra�vos  e  ao  a�ngimento  dos 
 obje�vos  operacionais  estão  adequados  e  atende  às  condições  relacionadas  à  natureza  e  à 
 complexidade da UFMS. 
 Com  relação  ao  processo  de  elaboração  das  informações  contábeis  e  financeiras  não  foram 
 avaliados  por  não  terem  sido  objeto  de  trabalhos  desta  unidade  de  Auditoria  ao  longo  do  ano 
 de 2021. 
 É o parecer. 

 Campo Grande - MS, 05 de abril de 2022. 

 André Rodrigo Brites de Assunção 
 Auditor-Chefe 
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