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I. INTRODUÇÃO. 

 

O presente relatório visa atender ao que determina a Instrução Normativa n° 9, de 9 de outubro 

de 2018 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/2018, 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-CGU N.º 03, de 09 de junho de 2017, ao tratar dos propósitos e a abrangência da 

auditoria interna governamental, a descreve como uma atividade independente e objetiva de 

avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma 

organização, busca auxiliar as organizações públicas a realizarem seus objetivos a partir da 

aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos 

processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos. 

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. 

A equipe da Auditoria Interna, atualmente é composta pelos servidores abaixo: 

mailto:auditoriainterna@ufms.br
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Quadro 1. Composição da força de trabalho na Auditoria Interna/UFMS 

Servidor Cargo/Função 
Formação 

Acadêmica 
Titulação 

Kleber Watanabe Cunha Martins Auditor / Chefe (CD-4) Direito Especialista 

André Rodrigo Brites de Assunção Auditor Direito Mestre 

Andréia Costa Maldonado Auditora Ciências Contábeis Mestre 

Anne Caroline Silveira Auditora Direito Especialista 

Marcelo Gonçalves Ortega 
Auditor (Colaboração 

Técnica – IFMT) 
Ciências Contábeis Especialista 

Thiago José Ávila Zaher Auditor Direito Bacharel 

Lenice Carrilho de Oliveira Moreira Administradora  Administração Doutora 

Augusta Montserrat D. C.  Ribeiro Assist. em Administração Ciências Contábeis Especialista 

Em respeito aos termos da Portaria CGU nº 2737, de 20 de dezembro de 2017, 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 2018, não houve fatos relevantes que impactaram positivamente ou 

negativamente nos recursos e na organização da Auditoria.  
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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 2018 com dois Auditores 

licenciados de suas atividades por 154 dias e 70 dias, respectivamente, em gozo de licença para 

trato da própria saúde, e uma Auditora em licença capacitação a partir do mês de dezembro de 

2018.  

 

 

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, que 

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

Federal, 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/2018, 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, e participando das reuniões de busca e soluções decorrentes 

da conclusão dos trabalhos realizados pela Controladoria-Geral da União.  

Da mesma forma, a AUD/COUN presta orientações acerca da jurisprudência e decisões do 

TCU, mediante consultas formalizadas ou não, apoio técnico a reuniões internas, propondo-se 

a adoção de medidas corretivas ou preventivas, e de modo a evitar futuras penalidades de 
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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.  

Ressalta-se que as Notas de Auditorias também são documentos hábeis para a manifestação da 

Auditoria Interna quando importar a emissão de recomendação à Unidade consulente, ou 

auditada, em assuntos pontuais, e não necessariamente vinculados a trabalhos de auditoria 

específicos. 

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.  

Incluem-se nos trabalhos de consultoria, também, a apreciação e manifestação de minutas de 

normativos internos, em assuntos que contribuem para a melhoria aos processos de governança, 

de gerenciamento de riscos e de controles internos das Unidades, mantendo-se atentos à 

existência de pontos significativos que devam ser considerados e comunicados à alta 

administração e ao conselho, se houver. 

 

 

 

 

IV.  QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS 

DE AUDITORIA INTERNA, CONFORME PAINT, REALIZADOS, NÃO 

CONCLUÍDOS E NÃO REALIZADOS 

 

Das 23 ações planejadas no Plano Anual de Auditoria Interna – Paint 2018, 83% foram 

realizadas, ou seja, dezenove ações. Sendo que os 17% restantes não foram realizados devido a 

execução de outros trabalhos, de maior relevância e risco, a pedido da Administração Superior 

ou por avaliação da Chefia da Auditoria Interna, que demandaram maior tempo e pessoal. 
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Quadro 2: Ações planejadas no PAINT 2018 

Nº 

Ação 
Ação Situção Objetivo e síntese dos resultados obtidos 

1. Eficiência da Gestão 

1.1 
Elaboração e apresentação 

RAINT 2017  
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 2019 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 

2017 
Realizada Cumprimento da DN 146/2015 na elaboração do Relatório 

de Gestão de 2015. 

1.4 
Atuação da Controladoria 

Geral da União - CGU  
Realizada 

Acompanhamento das recomendações da CGU no sistema 

monitor, e atuação como unidade interlocutora das 

informações apresentadas a esses órgãos de controle, 

quando demandada. 

1.5 
Atuação do Tribunal de 

Contas da União - TCU  
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. 

1.6 

Participação em reuniões 

do comitê de Governança, 

Riscos e controles internos 

Realizada Garantir o cumprimento da IN 01/2016-CGU/MP, por meio 

do acompanhamento e assessoramento. 

1.7 Relatórios de Auditoria Realizada Revisão, Análise e encaminhamento dos Relatórios de 

Auditorias elaborados pela equipe de auditoria.  

1.8 

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. 

1.9 

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. 

1.10 

 

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. 

1.11 

 

Cadastro de Procedimentos 

Disciplinares no CGU-

PAD 

 

Realizada 

Registro das informações referentes aos processos 

disciplinares e sindicâncias da UFMS no Sistema CGU-

PAD; 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. 
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1.12 Incentivo à Qualificação Realizada Analisar os procedimentos de concessão de incentivo à 

qualificação com a finalidade de correção de desvios. 

1.13 
Promoção e Progressão 

Docente 
Realizada 

Analisar e confrontar as informações e respectivas 

documentações cadastradas no SIAI e os Relatórios das 

Comissões Internas de Avaliação. 

1.14 Avaliação da Governança Realizada 
Analisar o cumprimento do Cumprimento do Relatório de 

Auditoria sobre Governança e Levantamento de 

Governança TCU  

2. Ensino de Graduação e Pós-Graduação 

2.1 
Manutenção dos cursos à 

distância 
Realizada 

Garantir o uso correto dos recursos destinados à educação à 

distância. No escopo dos trabalhos, optou-se por avaliar a 

regularidade dos pagamentos de bolsas  

2.2 

Regularidade dos encargos 

docente na graduação e na 

pós-graduação 

Realizada 
Verificar o cumprimento dos encargos de ensino, pesquisa 

e extensão exercidos por docentes da UFMS, e a 

regularidade do regime de dedicação exclusiva. 

3. Infraestrutura 

3.1 
Contratação de serviços de 

limpeza 

Não 

realizada 

Verificar a regularidade do contrato de serviços 

terceirizados de limpeza. A ação não foi realizada em 

decorrência da inclusão de trabalhos de maior risco, que 

demandaram tempo e pessoal.  

3.2 
Responsabilização de 

Pessoa Jurídica 
Realizada 

Verificar se ocorreu a autuação correta do processo; avaliar 

os resultados dos processos de responsabilização de Pessoas 

Jurídicas.  No escopo dos trabalhos, optou-se por 

contabilizar os prejuízos decorrentes dos contratos de 

serviços gráficos pelas empresas citadas no Relatório de 

Auditoria n° 08/2017, antes da abertura dos processos 

sancionadores.  

3.3 

Contratações de Apoio 

Administrativo no 

desenvolvimento 

institucional 

Não 

realizada 

Verificar a regularidade das contratações de apoio 

administrativo no desenvolvimento institucional.  A ação 

não foi realizada em decorrência da inclusão de trabalhos de 

maior risco, mas foi emitida a Nota de Auditoria n° 12/2018, 

para que sejam adotadas as providências por parte da 

fundação de apoio de cumprimento do Acórdão 1178/2018 

– TCU – Plenário, no sentido de que todos os documentos 

exigidos estejam digitalizados e divulgados, em 

cumprimento à transparência exigida nos instrumentos 

celebrados entre a Universidade e a fundação de apoio.  A 

ação não foi realizada em decorrência da inclusão de 

trabalhos de maior risco, que demandaram tempo e pessoal. 

3.4 
Contratação de 

Manutenção Predial 

Não 

realizada 

Verificar a regularidade dos contratos de manutenção 

predial e o cumprimento das recomendações emitidas pelo 

TCU no Acórdão 7990/2017 – TCU – 2ª Câmara, por 

ocasião das irregularidades no Pregão Eletrônico 025/2016.  

A ação não foi realizada em decorrência da inclusão de 

trabalhos de maior risco, que demandaram tempo e pessoal. 
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V. QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE 

AUDITORIA INTERNA REALIZADOS SEM PREVISÃO NO PAINT 

 

As ações de auditoria dispostas no Quadro 3 referem-se a trabalhos que demandaram maior 

tempo e pessoal disponível, necessitando de análise documental, indagação escrita e oral, 

circulação de informações e exames de registros (sistemas institucionais), sem prejuízo das 

demais Notas de Auditoria emitidas pela Auditoria Interna, em assuntos não previstos no 

PAINT/2018, que se referem a trabalhos de consultoria e de Parecer da Unidade. 

Quadro 3: Ações realizadas e não planejadas no PAINT 2018 

3.5 Gestão da Frota 
Não 

realizada 

Avaliar a gestão da frota veicular da UFMS. A ação não foi 

realizada devido a alteração dos normativo interno sobre o 

assunto, com a emissão de parecer da Auditoria Interna. 

4. Reserva Técnica 

4.1 
Orientação e 

Assessoramento 
Realizada  

Orientar às unidades da Administração no desempenho de 

suas funções, auxiliando a tomada de decisão, e 

assegurando a adequação dos atos de gestão à legislação 

pertinente e aos resultados, quanto à economicidade, 

eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira, 

patrimonial e de pessoal. 

4.2 

Capacitação e 

Treinamentos da equipe de 

Auditoria Interna 

Realizada 
Ampliar e tornar mais eficaz os trabalhos da Auditoria 

interna, bem como obter elementos de suporte para 

requalificação e atualização na equipe da AUD. 

Nº 

Ação 
Ação Objetivo e síntese dos resultados obtidos 

01 

Avaliação do gerenciamento 

de resíduos e rejeitos 

gerados na UFMS 

 

(Relatório de Auditoria n° 

06/2018) 

Analisar o atendimento às exigências éticas e legais referente à 

destinação dos resíduos e rejeitos gerados em razão das atividades 

executadas na UFMS, auxiliando no equacionamento do problema, no 

que se refere aos corretos manuseios, reciclagem e destinação final dos 

mesmos. Por meio da avaliação do gerenciamento dos resíduos sólidos 

e rejeitos gerados na UFMS procurou-se apresentar um panorama da 

gestão em resíduos e rejeitos. A avaliação individual dos laboratórios 

se iniciou no exercício de 2018 e será consolidada no exercício de 

2019. 

02 

Avaliação do cumprimento 

do regime de jornada de 

trabalho com dedicação 

exclusiva 

(Relatório de Auditoria n° 

08/2018) 

Apurar a ocorrência de descumprimento do regime de dedicação 

exclusiva exercido por docentes da UFMS, como forma de mitigar os 

riscos residuais aos controles atualmente implantados pela PROGEP. 

Com base nos trabalhos realizados, identificou-se servidores atuando 

na gestão de sociedade privada, acumulando cargos públicos e 

exercendo atividades privadas, em desrespeito ao regime de dedicação 

exclusiva. 
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VI. QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECOMENDAÇÕES EMITIDAS NOS 

RELATÓRIOS DE AUDITORIA REALIZADOS NO EXERCÍCIO. 

 

As recomendações representam o principal insumo de trabalho de auditoria, e são 

encaminhadas ao gestor por meio de Notas de Auditoria, ou por Relatórios de Auditoria. Elas 

são produzidas a partir da execução das ações de controle e compreendem o entendimento da 

Auditoria Interna sobre medidas a serem adotadas pelo gestor, de modo que sejam corrigidos 

os problemas e as inconformidades identificados. Protagonizam, assim, todos os passos do 

processo de monitoramento das ações de controle. 

As recomendações que estão sob monitoramento da Auditoria Interna podem assumir duas 

classificações: 1) encaminhada ao gestor e pendente de providências no prazo estabelecido; ou 

03 

Auditoria no contrato de 

locação de impressoras, com 

fornecimento de suprimento 

e assistência técnica 

(Relatório de Auditoria n° 

09/2018) 

Avaliar o contrato de locação de impressoras, com fornecimento de 

suprimentos e assistência técnica, para verificar se as demandas atuais 

correspondem às quantidades contratadas, e avaliar a eficiência da 

gestão e fiscalização contratual. Os trabalhos também serão utilizados 

para auxiliar a gestão na construção do novo Termo de Referência, em 

substituição ao Contrato n° 01/2015, que vence em fevereiro de 2019. 

04 

Verificação dos indícios de 

irregularidades apontadas no 

sistema E-Pessoal 

(Relatório em construção 

para entrega em 2019) 

Apurar indícios de irregularidade identificados a partir da execução 

automática e contínua na concessão de auxílios concedidos a 

servidores da UFMS (alimentação, pré-escolar, natalidade), 

acumulação ilícita de cargos públicos, e descumprimento de jornada 

(superior a 60 horas). 

05 

Avaliação da gestão dos 

recursos hídricos  

(Relatório em construção 

para entrega em 2019) 

 

Avaliar a gestão dos recursos hídricos na Cidade Universitária, diante 

da preocupação com o desperdício e com o crescente aumento no 

consumo de água no Campus nos últimos anos, bem como a 

necessidade de identificar os poços semi-artesianos perfurados na 

Cidade Universitária, verificar se estão regulares perante a legislação 

ambiental e se há possibilidade de utilização dos mesmos. 

06 

Avaliação dos documentos 

probatórios e apresentados 

em peça recursal pelas 

empresas que respondem a 

processos sancionadores, 

decorrentes do Relatório de 

Auditoria n° 02/2018 

(Notas de Auditoria n° 3, 5, 

6, 7, e 14/2018) 

Avaliar argumentos e justificativas apresentados em recursos 

administrativos pelas empresas prestadoras de serviços gráficos, que 

respondem a processo sancionador em decorrência do Relatório de 

Auditoria n° 02/2018, e auxiliar a Pró-Reitoria de Administração e 

Infraestrutura na contabilização dos ressarcimentos devidos. 

07 

Apuração de 

Direcionamento na 

contratação de empresa pelo 

Humap (Nota de Auditoria 

13/2018) 

Verificar os fatos relatados pela CGU, em auditoria realizada em 

contrato de serviços de lavanderia no Hospital Universitário, e 

proceder à contabilização do suposto dano ao erário, e à elaboração de 

matriz de responsabilização, com o intuito de instaurar processo 

disciplinar contra os servidores da UFMS envolvidos. 
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2) ainda não foram monitoradas pela Auditoria Interna, apesar de continuarem passíveis de 

implementação pelo gestor. 

As recomendações classificadas como “não monitoradas”, também são passíveis de 

implementação pelo gestor, no entanto são emitidas com o intuito de sugerir boas práticas 

administrativas e melhorar os controles internos das Unidades, ou alertar quanto aos normativos 

e jurisprudências pertinentes. 

Independentemente da implementação ou não das recomendações, estas são reavaliadas, 

oportunamente, por ocasião dos trabalhos de auditoria sobre o assunto. 

Os quadros abaixo descrevem as 107 recomendações (27 recomendações emitidas em Notas 

de Auditoria e 80 emitidas em Relatórios de Auditoria) e a situação da implementação destas 

pelas unidades responsáveis até o fechamento deste Relatório: 

Quadro 4: Notas de Auditoria emitidas no exercício (situação: não monitorada) 

Nº DA NOTA 

DE AUDI-

TORIA 

ASSUNTO DESCRIÇÃO 

01/2018 

Contrato a ser 

celebrado entre a 

UFMS e a ADUFMS 

- Subseção 

Aquidauana 

Foi solicitado auxílio no levantamento de expedientes já emitidos 

pela Auditoria sobre a cedência do terreno situado no Campus de 

Aquidauana para ADUFMS, particularmente, no que tange a 

ressarcimento de valores advindos do uso do imóvel, desde 2012. 

Além dos documentos informados, a Auditoria Interna recomendou 

à REITORIA que: 

 1- No que concerne ao ressarcimento pelo uso do imóvel: a 

contratação de técnico imobiliário para realizar o cálculo pertinente, 

considerando o uso do imóvel desde a edição da resolução n° 22, de 

24 de julho de 2003 do Conselho Diretor, bem como a apresentação 

de laudo de avaliação do imóvel (edificação e benfeitorias), de forma 

a estabelecer justa compensação ao patrimônio do expropriado;  

2-Quanto à desocupação do bem:  efetuar tratativas visando a 

desocupação do imóvel público de forma amigável. Não sendo 

possível, restará à Procuradoria Jurídica intentar as medidas judiciais 

cabíveis;  

3- Quanto à regularização do bem: incorporação ao patrimônio da 

Universidade, e os devidos registros contábeis e patrimoniais 

relativos ao imóvel, e 4- Quanto à celebração de contrato de locação 

após o atendimento dos itens anteriores: não havendo interesse na 

exploração do imóvel pelo CPAQ, deflagrar procedimento 

licitatório, nos termos da Lei nº 8.666/93, buscando interessados em 

explorar o espaço por meio de contrato de locação. 

02/2018 

Adoção do regime de 

controle de 

frequência por meio 

de ponto eletrônico 

no âmbito da UFMS 

A Auditoria Interna respondeu à consulta formulada pelo Gabinete 

da Reitoria, onde buscou subsídios quanto à adoção do regime de 

controle de frequência por meio de ponto eletrônico na UFMS. Foi 

informado que o Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão 
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nº 2.729/2017 – TCU - Plenário, datado de 6/12/2017, determinou 

que as Universidades Federais e os Hospitais Universitários 

implantem o regime de controle eletrônico de ponto em substituição 

ao registro de frequência manual. Foram feitas recomendações à 

REITORIA para: 

1- Reconstituir Comissão para proceder Estudo da implantação de 

regime de trabalho de 30 horas semanais nas Unidades da 

UFMS que possuem atendimentos ininterruptos;  

2- Constituir Comissão com a finalidade de proceder ao estudo e 

à elaboração de norma referente à implantação do controle 

eletrônico de ponto para os servidores Técnicos 

Administrativos da UFMS, composta por representantes dos 

docentes, discentes, Técnicos Administrativos, da PROGEP, 

AGETIC, e Reitoria, para apresentar, em prazo a ser 

estabelecido, entrega de proposta de Resolução ao Presidente 

do Conselho Diretor;  

3- Atendimento imediato ao item 9.9.1 do Acórdão nº 2729/2017 

- TCU – Plenário, que determina às IFES que divulguem ao 

público, em seus respectivos sítios na internet, as atividades 

vigentes de ensino, pesquisa e extensão dos professores, em 

consonância com o art. 3º da Lei 12.527/2011; e  

4- Atendimento do item 9.8.1. do Acórdão nº 2729/2017 - TCU – 

Plenário, que determina a implementação, nas universidades 

federais, do controle eletrônico de ponto, em substituição ao 

registro de frequência manual (folha de ponto), a ser utilizado 

por todos os servidores de que trata o art. 1º do Decreto 

1.867/1996. 

03/2018 

Responsabilização e 

ressarcimento por 

pagamento a empresa 

jurídica sem a 

contraprestação do 

serviço 

A Nota de Auditoria teve como objetivo expor fatos ocorridos que 

ensejam a responsabilização e ressarcimento ao erário, em face da 

empresa GIBIM GRÁFICA E EDITORA LTDA – EPP 

(26.405.852/0001-52), contratada pela UFMS para prestar serviços 

gráficos, em decorrência da adjudicação objeto do Processo 

Licitatório nº 23104.004301/2016-15 – Pregão Eletrônico SRP nº 

38/2016, ARP nº 30/2016. Ao final, recomendou-se  à PROADI 

cobrar o ressarcimento no valor de R$ 13.824,10 (treze mil, 

oitocentos e vinte quatro mil e dez centavos) da empresa Gibim 

Grafica e Editora Ltda – EPP (26.405.852/0001-52), referente aos 

valores de R$ 8.197,49 (oito mil, cento e noventa e sete reais e 

quarenta e nove centavos), por serviços não executados de 

ACABAMENTO PARA BANNER, e R$ 5.626,61 (cinco mil, 

seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos), por serviços 

não executados de ALCEAMENTO E COSTURA, contrariando o 

art. 63 da Lei nº 4.320/1964, e consequente responsabilização 

administrativa, com base na Lei nº 12.846/2013. 

04/2018 

Quitação de multa 

decorrente do 

processo sancionador 

através da utilização 

de crédito (saldo 

A Nota de Auditoria teve por objetivo responder à consulta 

formulada pela Proplan referente ao processo sancionador nº 

23104.003678/2017-38 em desfavor da empresa Organiza 

Prestadora de Serviços Eireli, por infringência às cláusulas 

contratuais da avença nº 114/2015, no qual foi penalizada por meio 
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contratual) da 

empresa contratada 

de multa, no valor de R$ 58.754,94 (cinquenta e oito mil, setecentos 

e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos). Foi 

recomendado à PROADI que reformule as cláusulas contratuais, 

estabelecendo prioritariamente, nos casos de aplicações de multas 

por inadimplência ou atraso injustificado, desconto da respectiva 

multa da garantia do contratado e, caso seja esta insuficiente, 

desconto dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração, de modo a ajustar os referidos dispositivos aos 

ditames dos Arts. 80 e 86 da Lei nº 8.666/93. 

05/2018 

Responsabilização e 

ressarcimento por 

pagamento a empresa 

jurídica sem a 

contraprestação do 

serviço 

A Nota de Auditoria teve como objetivo expor novos fatos ocorridos 

que ensejam a responsabilização e ressarcimento ao erário, em face 

da empresa GIBIM GRÁFICA E EDITORA LTDA – EPP 

(26.405.852/0001-52), contratada pela UFMS para prestar serviços 

gráficos, em decorrência da adjudicação objeto do Processo 

Licitatório nº 23104.004301/2016-15 – Pregão Eletrônico SRP nº 

38/2016, ARP nº 30/2016. Ao final, recomendou-se à PROADI: 

1) Notificar a empresa Gibim Grafica e Editora Ltda – EPP 

(26.405.852/0001-52) a respeito dos fatos constatados nesta 

Nota de Auditoria, e da existência de pagamentos recebidos 

sem que houvesse a prestação de serviço, a ordem de R$ 

222.867,09 (duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e 

sessenta e sete reais e nove centavos); 

2) Formalizar a Tomada de Contas Especial, após adotadas as 

medidas administrativas para caracterização ou elisão do 

dano, de acordo com a Instrução Normativa n° 71/2012 do 

Tribunal de Contas da União, com vistas a obter o 

respectivo ressarcimento; 

3) Instaurar Processo Administrativo de Responsabilização 

(PAR) contra a empresa Gibim Grafica e Editora Ltda – 

EPP (26.405.852/0001-52) pela prática de atos lesivos 

contra a Administração Pública, com base na Lei nº 

12.846/2013. 

06/2018 

Responsabilização e 

ressarcimento por 

pagamento a empresa 

jurídica sem a 

contraprestação do 

serviço 

A Nota de Auditoria teve como objetivo expor fatos ocorridos que 

ensejam a responsabilização e ressarcimento ao erário, em face da 

empresa CROMOARTE EDITORA E PUBLICIDADE LTDA ME 

(00.291.122/0001-84), contratada pela UFMS para prestar serviços 

gráficos, em decorrência da adjudicação objeto do Pregão 85/2015 e 

do Pregão 38/2016. Ao final, recomendou-se à PROADI: 

1) Notificar a empresa CROMOARTE EDITORA E 

PUBLICIDADE LTDA ME (00.291.122/0001-84) a 

respeito dos fatos constatados nesta Nota de Auditoria, e da 

existência de pagamentos recebidos sem que houvesse a 

prestação de serviço, a ordem de R$1.334.666,73 (um 

milhão, trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta 

e seis reais e setenta e três centavos); 
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2) Formalizar a Tomada de Contas Especial, após adotadas as 

medidas administrativas para caracterização ou elisão do 

dano, de acordo com a Instrução Normativa n° 71/2012 do 

Tribunal de Contas da União, com vistas a obter o 

respectivo ressarcimento; 

3) Instaurar Processo Administrativo de Responsabilização 

(PAR) contra a empresa CROMOARTE EDITORA E 

PUBLICIDADE LTDA ME (00.291.122/0001-84) pela 

prática de atos lesivos contra a Administração Pública, com 

base na Lei nº 12.846/2013. 

07/2018 

Responsabilização e 

ressarcimento por 

pagamento a empresa 

jurídica sem a 

contraprestação do 

serviço 

A Nota de Auditoria teve como objetivo expor fatos ocorridos que 

ensejam a responsabilização e ressarcimento ao erário, em face da 

empresa REZENDE E DINIZ NETO LTDA (02.001.655/0001-00), 

contratada pela UFMS para prestar serviços gráficos, em decorrência 

da adjudicação objeto do Pregão 85/2015 e do Pregão 38/2016. Ao 

final, recomendou-se à PROADI: 

1) Notificar a empresa REZENDE E DINIZ NETO LTDA 

(02.001.655/0001-00), a respeito dos fatos constatados 

nesta Nota de Auditoria, e da existência de pagamentos 

recebidos sem que houvesse a prestação de serviço, a ordem 

de R$369.691,38 (trezentos e sessenta e nove mil, 

seiscentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos); 

2) Formalizar a Tomada de Contas Especial, após adotadas as 

medidas administrativas para caracterização ou elisão do 

dano, de acordo com a Instrução Normativa n° 71/2012 do 

Tribunal de Contas da União, com vistas a obter o 

respectivo ressarcimento, e instaurar Processo 

Administrativo de Responsabilização (PAR) contra a 

empresa pela prática de atos lesivos contra a Administração 

Pública, com base na Lei nº 12.846/2013. 

08/2018 

Transparência 

pública do quadro de 

horários das 

disciplinas dos cursos 

de todas Unidades 

Setoriais da 

Universidade Federal 

de Mato Grosso do 

Sul. 

A nota de Auditoria teve como objetivo alertar quanto ao 

cumprimento da transparência pública necessária aos encargos 

docentes, sendo recomendado a todas as Unidades Setoriais:  

Divulgar ao público, em seus respectivos sites, os quadros de 

horários das disciplinas dos cursos de todas Unidades da UFMS, 

acompanhadas dos horários em que serão ministradas, local, e os 

respectivos docentes responsáveis em consonância com o art. 3º da 

Lei 12.527/2011. 

09/2018 

Ressarcimento ao 

erário e alteração de 

carga horária docente 

A Nota de Auditoria teve por objetivo buscar providências para: 1) 

o prosseguimento do processo de ressarcimento ao erário dos valores 

correspondentes ao acréscimo da Dedicação Exclusiva, recebidos 

indevidamente pelo servidor matrícula 35717763, desde a sua 

admissão em 22/02/2013, conforme estabelecido na Portaria nº 323, 

de 24 de março de 2017; 2) levar ao conhecimento da Administração 
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que a irregularidade persiste atualmente; e 3) elucidar 

impropriedades na negativa da alteração da carga horária do docente. 

Diante do esclarecimento dos fatos expostos, recomenda-se: 

1. À Progep (DIPG/CAP/PROGEP): Proceder ao 

ressarcimento ao erário dos valores correspondentes ao 

acréscimo da Dedicação Exclusiva do servidor de matrícula 

35717763, conforme já estabelecido pela Portaria nº 323, 

de 24 de março de 2017, com as devidas atualizações, a 

contar da publicação do ato; e aguardar as apurações pela 

Reitoria da irregularidade praticada pelo docente após essa 

data, para fins de ressarcimento do período subsequente; 

2. À Reitoria: Apurar, mediante Processo Administrativo 

Disciplinar, a manutenção da irregularidade praticada pelo 

docente, mesmo após a sua condenação no processo nº 

23104.002084/2016-29; 

3. À Direção do Campus do Pantanal: Informar os órgãos 

colegiados do CPAN (Colegiado de Curso de Ciências 

Contábeis e Conselho de Campus) para que conste em ATA 

a motivação da negativa do pedido de alteração de jornada 

do docente de matrícula 35717763, nos termos da Lei nº 

9.784/99, artigo 50, caput, I e V, e §3º. 

10/2018 

Infringência ao 

regime de Dedicação 

Exclusiva 

Em decorrência dos trabalhos de avaliação dos encargos dos 

docentes e cumprimento do regime de dedicação exclusiva por esta 

Auditoria Interna por docentes da UFMS, procedeu-se às consultas 

nos sites dos órgãos do Poder Judiciário para localizar eventuais 

processos com atuação de docentes sob o regime de dedicação 

exclusiva exercendo a advocacia, expediu-se a presente Nota de 

Auditoria com fins de trazer fatos novos ao processo disciplinar já 

constituído, pendente de julgamento, emitindo-se a seguinte 

recomendação à Reitoria: Anexar no Processo Administrativo 

Disciplinar 23104.004644/2014-18 a presente Nota de Auditoria, e 

demais documentos citados, para apreciação e apuração da Comissão 

disciplinar. 

11/2018 

Infringência ao 

regime de Dedicação 

Exclusiva 

Considerando os registros presentes no Relatório de Auditoria nº 

01/2015 - Auditoria no Projeto de Extensão “Curso de Atualização 

em Implantodontia”, em que foi verificado que professores em 

regime de dedicação exclusiva estavam exercendo outra atividade 

remunerada, conforme Constatação 5.1.2; e ao Relatório de 

Auditoria n° 01/2017 – Auditoria da Avaliação das acumulações 

ilegais e exercício de gerência privada; e em decorrência dos 

trabalhos de avaliação do cumprimento do regime de dedicação 

exclusiva por esta Auditoria Interna por docentes da UFMS, 

expediu-se a presente Nota de Auditoria para apresentar fatos 
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conexos a processo disciplinar ainda em fase de instauração, 

recomendando-se: 

À Reitoria: Anexar ao Processo Administrativo Disciplinar que vier 

a ser constituído, conforme recomendação da CPAD no Relatório 

Final do processo nº 23104.003480/2015-92, a presente Nota de 

Auditoria, e demais documentos citados, para as apurações 

disciplinares pertinentes. 

12/2018 

Prestação de Contas 

de Projeto contratado 

junto à Fundação de 

Apoio. 

Cuida-se de processo de Contratação da Fundação de Apoio à 

Pesquisa, ao Ensino e à Cultura para prestação de serviços de apoio 

na execução, inclusive na gestão administrativa e financeira, de parte 

do Projeto "Especialização em Educação, Pobreza e Desigualdade 

Social", do qual a AGINOVA consulta a aplicação retroativa de 

Resolução do Conselho Diretor, quanto aos documentos que 

deveriam ser apresentados pela fundação de apoio na prestação de 

contas. Recomendou-se à AGINOVA dar ciência à Fundação de 

Apoio acerca da necessidade de cumprimento de apresentação dos 

documentos elencados no art. 11 do Decreto n° 7423/2010, 

ponderando-se que: 

1) Caso a fundação de apoio alegue impossibilidade de 

atendimento às condições e prazos estabelecidos nos 

normativos citados e informações requeridas no Acórdão n° 

1178/2018 - TCU - Plenário, excepcionalmente, deverá 

disponibilizar todos os documentos à unidade responsável 

da UFMS para as avaliações pertinente, desde que 

organizados e de fácil identificação, com devolução 

somente após a prestação de contas tenha sido efetivamente 

aprovada pelo ordenador de despesas. 

2)  Sejam adotadas providências por parte da fundação de 

apoio para que todos os documentos exigidos estejam 

digitalizados e divulgados, em cumprimento à 

transparência exigida nos instrumentos celebrados entre a 

Universidade e a fundação. 

13/2018 

Apuração de 

Direcionamento na 

contratação de 

empresa pelo Humap 

Cuida-se do exame do Processo nº 23447.000476/2012-49, referente 

ao Pregão 198/2012, instaurado em 22 de janeiro de 2013, o qual se 

prestava à contratação de empresa especializada em lavagem de 

roupa hospitalar. O processo licitatório resultou na celebração do 

Contrato nº 33/2013, de 22 de abril de 2013, com a empresa Clean 

Lavanderia Hospitalar LTDA., no qual foram identificados indícios 

de direcionamento na contratação. Após as verificações dos fatos 

relatados pela CGU, procedeu-se à contabilização do suposto dano 

ao erário, e à elaboração de matriz de responsabilização, com o 
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Quadro 5: Relatórios de Auditoria emitidos no exercício 

RELATÓRIO Nº 01/2018 - AVALIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DE BOLSAS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 

O presente trabalho teve como objetivos avaliar os controles da SEDFOR no pagamento de bolsas EAD, avaliar a regularidade dos 

pagamentos, e recomendar a adoção de medidas preventivas e corretivas, garantindo maior eficiência e transparência nos atos 

praticados pela Administração, e o cumprimento da legalidade. Ao final foi proposto um Mapa de Riscos acerca dos Achados de 

Auditoria, para subsidiar a Política de Gestão de Riscos da UFMS. 

Os principais riscos identificados estão relacionados, principalmente, à falta de transparência e seleção de profissionais para atuarem 

como bolsistas, ausência de uma análise criteriosa quanto os requisitos legais para o recebimento de bolsas, e na deficiência no 

acompanhamento da atuação dos bolsistas quanto à carga horária desenvolvida nos cursos, que podem resultar no pagamento 

indevido. 

UNIDADE RECOMENDAÇÕES PROVIDÊNCIAS SITUAÇÃO 

intuito de instaurar processo disciplinar contra os envolvidos. Assim, 

recomendou-se à Reitoria: 

1) Proceder ao juízo de admissibilidade relativo à instauração 

de Processo Administrativo Disciplinar em relação aos 

servidores que formaram a Comissão Técnica de Avalição, 

tendo em vista que o prazo prescricional concernente a eles 

teve seu computo iniciado em 10 de abril de 2017, data em 

que o órgão correcional de controle interno do Poder 

Executivo federal tomou conhecimento do Processo n° 

23447.000476/2012-49. 

2) Adoção de medida, na esfera judicial, por meio do espólio 

do ex-Diretor Geral do Hospital Universitário, para fins de 

ressarcimento do valor correspondente ao dano ao 

erário (considerando  que tal ressarcimento não está sujeito 

à prescrição por força do §5º, art. 37 da Constituição 

Federal), ocasionado pela contratação da proposta menos 

vantajosa. 

14/2018 

Responsabilização e 

ressarcimento por 

pagamento a empresa 

jurídica sem a 

contraprestação do 

serviço 

A Nota de Auditoria teve como objetivo expor fatos ocorridos que 

ensejam a responsabilização e ressarcimento ao erário, em face da 

empresa REZENDE E DINIZ NETO LTDA (02.001.655/0001-00), 

contratada pela UFMS para prestar serviços gráficos, em decorrência 

da adjudicação objeto do Pregão 85/2015 e do Pregão 38/2016, 

ampliando a amostra auditada por meio da Nota de Auditoria n° 

07/2018. Ao final, recomendou-se à PROADI: 

1. Conceder efeito suspensivo ao presente Recurso 

Administrativo, e NOTIFICAR o representante da empresa 

REZENDE & DINIZ NETO para que no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data da notificação, apresente os 

comprovantes de entrega de serviços referentes aos 

pagamentos efetuados no Quadro 3 desta Nota de Auditoria, 

referente aos exercícios de 2012 a 2017. 

mailto:auditoriainterna@ufms.br
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SEDFOR/RTR 

Estabelecer mecanismos de controles 

internos que visem à comprovação do 

atendimento pelo candidato 

convocado à exigência do edital 

relacionada à disponibilidade de carga 

horária de trabalho nas atividades 

presenciais dos cursos. 

A SEDFOR informou que passou a exigir um 

relatório de atividades, que o bolsista preenche ao 

final de cada mês, desde o mês de janeiro de 

2018. Um sistema computacional está sendo 

também desenvolvido com a colaboração da 

AGETIC para facilitar a gestão e oferecer 

transparência aos pagamentos dos bolsistas. 

Informou ainda que todos os bolsistas 

contratados para atender os Cursos ofertados no 

Edital Nº75/2014 – Capes/UAB já atendem os 

requisitos estabelecidos nas normativas atuais. 

Atendida 

SEDFOR/RTR / 

SEAVI/RTR 

Implantar avaliação institucional nos 

cursos EAD, de modo que os alunos 

respondam questionários sobre o 

desempenho dos profissionais que 

atuam nos cursos e a qualidade dos 

serviços prestados por estes. 

No primeiro semestre de 2018 foi implantado um 

instrumento de avaliação específico para 

estudantes, docentes e coordenadores de curso de 

graduação na modalidade a distância. Está 

previsto para 2019 a implantação de 

instrumentos específicos para Tutores e 

coordenadores de polo.  Cursos de especialização 

não possuem, até o momento, instrumento de 

avaliação tanto para a modalidade EaD quanto 

para a presencial.  

Atendida 

SEDFOR/RTR 

Estabelecer nos editais, ou em 

normativo interno, punições a serem 

aplicadas a bolsistas que, em 

procedimento próprio, apresentarem 

inoperância ou desempenho 

insatisfatório nas suas atribuições. 

A SEDFOR já tem realizado estes 

procedimentos, no que teve apoio e 

aconselhamento da PROJUR/UFMS e outros 

órgãos de verificação e acompanhamento da 

UFMS, a exemplo desta Auditoria. A 

necessidade de estabelecer procedimentos 

internos e nos editais de seleção foi detectado no 

mês de outubro de 2016, quando tomamos 

ciência que um tutor presencial que fora 

desligado por desídia, havia sido selecionado por 

outro curso no mesmo Polo de Apoio Presencial, 

devido não ter sido feito registro formal na 

SEDFOR dos motivos do desligamento. 

Neste contexto, promovemos o desligamento 

oficial de bolsista em dezembro, após orientação 

da PROJUR e estabelecemos o registro de 

processo no SEI para controle e consulta em 

seleções futuras. Além disso, tomamos o cuidado 

de inserir em TODOS os Editais publicados para 

seleção de bolsistas, a partir de julho de 2017, um 

item que contemple esta pauta, visando impedir 

a seleção de bolsistas inadimplentes com a 

Atendida 
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EaD/UFMS durante suas atividades em editais 

anteriores; 

PROPP /  

ESAN 

Somente aprove o corpo docente dos 

Cursos de Especialização Lato Sensu 

após análise dos docentes que 

efetivamente serão responsáveis por 

ministrarem as disciplinas do curso. 

A DIESA/CPG/PROPP está ciente e acatou os 

procedimentos. A ESAN não se manifestou. Não monitorada 

ESAN 

Sempre que houver alteração de 

docentes que ministram disciplinas 

dos Cursos de Especialização Lato 

Sensu, publicar Resolução de 

inclusão/alteração do Corpo Docente 

no Conselho da ESAN, com posterior 

envio ao Conselho de Pesquisa e Pós-

Graduação para aprovação. 

Unidade não se manifestou 
Não monitorada 

CPG/PROPP 

Conceder acesso ao SIGPOS para as 

consultas pertinentes aos cursos de 

especialização EAD à SEDFOR/RTR 

e suas Unidades que são responsáveis 

pela gestão dos cursos do Sistema 

UAB. 

Acesso concedido. Atendida 

SEDFOR/RTR 

Estabelecer rotina de conferência ao 

SIGPOS e ao SISCAD para atestar a 

veracidade das informações 

apresentadas pelos Coordenadores de 

Curso quanto a quantidade de bolsas e 

a vinculação do professor à disciplina 

ministrada. 

No segundo semestre de 2018 iniciamos a 

conferência das informações descritas na lista de 

oferta (de cursos de graduação e de 

especialização) e a solicitação de bolsas realizada 

pelos coordenadores de curso. Dessa forma, 

unificamos os processos de acompanhamentos 

das informações do SIGPOS e do SISCAD com 

a solicitação de pagamento de bolsas.  Antes 

disso, os processos eram distintos e sem 

interação.  

Atendida 

SEDFOR/RTR 

Orientar os Coordenadores de Curso a 

procederem ao lançamento de todos os 

dados referentes à equipe do Curso no 

SISUAB, e acompanhar o efetivo 

cumprimento. 

Essa recomendação já é prática da atual gestão da 

SEDFOR que, inclusive, já procedeu capacitação 

de Coordenadores, Professores e Tutores durante 

encontro geral destes atores na primeira semana 

de dezembro de 2017. Além disso, temos grupo 

em aplicativo de celular por categoria e/ou 

atividade, visando orientar e monitorar 

constantemente todas as atividades conduzidas 

nos cursos. Outro procedimento adotado é o 

monitoramento para avaliar a adequação dos 

Projetos Pedagógicos de Curso no SisUAB 

Atendida 
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realizado pelo Coordenador Adjunto da 

UAB/UFMS; 

SEDFOR/RTR 

Dar ampla publicidade, nos editais 

para seleção de bolsistas, aos critérios 

adotados pela Universidade para 

atribuir pontuação aos candidatos, de 

maneira a permitir que todos tenham 

conhecimento de tais parâmetros, de 

acordo com o princípio da 

transparência e da impessoalidade. 

Essa recomendação já é prática da atual gestão da 

SEDFOR, desde o mês de abril de 2017, sendo 

publicado na página da SEDFOR, da UFMS, da 

FAPEC (quando em parceria com aquela 

Fundação), no Facebook e na página principal da 

UFMS; 

Atendida 

PROPP 

Estabelecer normas para Cursos de 

Pós-Graduação Lato Sensu, 

revogando a atual Resolução nº 40/ 

2013-COPP, dispondo sobre a 

composição do Colegiado de Curso e 

eleição do Coordenador de Curso.  

Uma comissão foi criada para revisão das normas 

(incluída a participação de auditor interno para 

orientações), a qual concluiu os trabalhos na data 

de hoje por meio do encaminhamento da minuta 

ao Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação.  

Atendida 

COUN 

Prever no próximo Estatuto e 

Regimento Geral da UFMS, a serem 

aprovados, a composição dos 

Colegiados de Graduação e Pós-

Graduação Lato Sensu, modalidade a 

distância, bem como a eleição dos 

respectivos Coordenadores de Curso. 

Sem manifestação 
Não monitorada 

SEDFOR/RTR 

Na ausência justificada de seleção de 

bolsista para atuarem nos Cursos 

EAD, publicar Resolução do 

Colegiado do Curso que aprova a 

indicação do quadro docente, 

disciplina e carga horária do 

responsável. 

Essa recomendação já foi implementada, sendo 

orientados TODOS os colegiados de Curso e 

Direções de Unidades sobre esta necessidade. 
Atendida 

SEDFOR/RTR 

Abster de pagar bolsas para atividades 

de apoio administrativo e que não se 

coadunam com a modalidade de 

Professor Conteudista – Equipe 

Multidisciplinar, nos termos da 

legislação vigente. 

A Capes havia indicado esta prática em anos 

anteriores. Contudo, considerando as novas 

regulamentações em vigência, editadas a partir 

de outubro de 2016 e no ano de 2017, essa 

recomendação já é prática da atual gestão da 

SEDFOR, sendo excluídos das listas do SGB 

Atendida 
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aqueles que não haviam entregue os documentos 

comprobatórios dos perfis exigidos por categoria 

de bolsa; 

SEDFOR/RTR 

Havendo necessidade de selecionar 

bolsistas para a atuação em atividades 

de elaboração de material didático, de 

desenvolvimento de projetos e de 

pesquisa, relacionadas aos cursos e 

programas implantados no âmbito do 

Sistema UAB, publicar Edital de 

processo seletivo específico para 

atendimento às demandas 

pedagógicas do Curso. 

No segundo semestre de 2018 foram realizados 

dois editais de seleção de professores bolsistas: 

 - Edital Sedfor nº 100, de 18 de dezembro de 

2018 - Processo seletivo para cadastro de 

professores formadores para atuação nos cursos 

de graduação da UAB/UFMS. 

- Edital Sedfor nº 76, de 1º de novembro de 2018 

- Processo seletivo para cadastro de professores 

formadores/orientadores para atuação nos cursos 

de especialização lato sensu da UAB/UFMS. 

Atendida 

SEDFOR/RTR 

Definir nos Editais de Seleção de 

bolsistas quais atividades exercidas no 

Sistema UAB poderão ser 

consideradas para fins de 

contabilização de tempo de 

experiência no magistério. 

Essa recomendação já foi implementada em 

todos os Editais lançados nos anos de 2017 e 

2018 e, além disso, estamos finalizando a 

elaboração do Regulamento do Ensino a 

Distância, a ser divulgado pela SEDFOR até 

junho do corrente para todas as UAS que 

necessitam contratar bolsistas para as atividades 

referentes as ofertas dos cursos EaD; 

Atendida 

SEDFOR/RTR 

Proceder à análise criteriosa dos 

requisitos exigidos nos normativos do 

FNDE e da CAPES para o 

recebimento de bolsas por ocasião da 

convocação dos bolsistas, mantendo 

os documentos apresentados nos 

arquivos individuais, 

preferencialmente em versão digital. 

Essa recomendação já foi adotada pela atual 

gestão da SEDFOR que está procedendo a 

digitalização de TODOS os documentos dos 

bolsistas. Contudo, historicamente, a CAPES 

solicita às IPES a guarda de documentos 

originais em meio impresso. Neste contexto, 

serão feitas tratativas junto àquele órgão para 

verificar se poderemos utilizar somente o arquivo 

em meio digital; 

Atendida 

SEDFOR/RTR 

Exigir dos candidatos, quando 

convocados, a apresentação de 

Currículo Lattes como parte da 

documentação exigida; 

Recomendação já implementada na atual gestão 

da SEDFOR. Atendida 

SEDFOR/RTR 

Solicitar a comprovação de endereço 

dos 9 (nove) Tutores identificados que 

foram aprovados em processo seletivo 

contendo esta exigência. 

Todos os documentos comprobatórios dos 

bolsistas antigos já foram solicitados, recebidos e 

estão adequados. Contudo, para as seleções de 

bolsistas no ano de 2017 e 2018 essa 

recomendação já é prática da atual para 

contratação em todos os Editais da SEDFOR; 

Atendida 
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SEDFOR/RTR 

Não permita que bolsistas iniciem 

suas atividades antes de apresentar 

toda a documentação exigida no 

Edital, em especial o comprovante de 

residência no município do Polo onde 

atuará o Tutor Presencial, se houver 

esta previsão. 

Essa recomendação já é prática da atual gestão 

nos processos de seleção implementados pela 

SEDFOR 
Atendida 

SEDFOR/RTR 

Respeitar as condições dispostas no 

art. 5º da Instrução Normativa nº 2, de 

19 de abril de 2017, quanto ao número 

mínimo de alunos ativos e Tutores 

para o pagamento de mensalidade de 

bolsistas. 

Essa recomendação já é prática da atual gestão da 

SEDFOR. Quando existe alguma inconsistência 

entre número de bolsas necessárias por mês e 

aquelas que constam no Sistema Geral de Bolsas 

(SGB), a Coordenação UAB/UFMS conduz 

tratativas junto à CAPES para esclarecer de 

forma documental quais critérios de 

arredondamento e ajustes poderão, ou não, ser 

feitos em relação à proporção de coordenadores 

de tutores x tutores e tutores x alunos. 

Atendida 

RELATÓRIO Nº 02/2018 - AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS CONTRATOS DE SERVIÇO GRÁFICO DA EDITORA 

UNIVERSITÁRIA 

O presente trabalho iniciou-se a partir do Relatório de Auditoria n° 08/2017 da Auditoria Interna – AUD/COUN, de dezembro de 

2017, do qual foram constatados atos de improbidade na gestão da Editora Universitária, com indícios de favorecimento a empresas 

contratadas para prestarem serviços gráficos à UFMS. Considerando que, naquela oportunidade, não foi possível aprofundar a 

análise quanto à dimensão dos possíveis danos ao erário decorrentes do pagamento pela não prestação de serviços contratados, e 

que, pela gravidade dos fatos, as empresas jurídicas estão sujeitas às penalidades previstas na Lei n° 12.846/2013, que dispõe sobre 

a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, o trabalho teve 

por finalidade complementar e elucidar as irregularidades já constatadas, além de subsidiar os trabalhos de apuração em andamento 

da comissão disciplinar constituída. 

UNIDADE RECOMENDAÇÕES PROVIDÊNCIAS SITUAÇÃO 

Reitoria 

Apurar a responsabilidade disciplinar por atos de 

improbidade administrativa na gestão dos 

contratos celebrados por intermédio da Editora 

Universitária.  

Abertura de PAD n° 

23104.009495/2018-15 para apurar a 

conduta dos servidores envolvidos nas 

regularidades constatadas nos 

Relatórios de Auditoria n° 08/2017 e 

02/2018. 

Atendida 

PROADI 

Instaurar Tomada de Contas Especial com a 

finalidade de buscar o ressarcimento das 

empresas Cromoarte Editora e Publicidade Ltda 

(00.291.122/0001-84), Gibim Grafica e Editora 

Ltda – EPP (26.405.852/0001-52), e Rezende e 

Diniz Neto (02.001.655/0001-00), pelo 

recebimento de valores sem a contraprestação de 

serviços, contrariando o art. 63 da Lei nº 

4.320/1964; e  

Instaurar Processo Administrativo de 

Responsabilização (PAR) contra as empresas 

Instaurado o Processo Sancionador n° 

23104.011030/2018-16, 

23104.022782/2018-11, e 

23104.022647/2018-67 contra as 

empresas envolvidas nas 

irregularidades citadas no Relatório de 

Auditoria n° 02/2018 – AUD/COUN 

Atendida 
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Cromoarte Editora e Publicidade Ltda 

(00.291.122/0001-84), Gibim Grafica e Editora 

Ltda – EPP (26.405.852/0001-52), e Rezende e 

Diniz Neto (02.001.655/0001-00), pela prática de 

atos lesivos contra a Administração Pública, com 

base na Lei nº 12.846/2013.  

RELATÓRIO Nº 03/2018 - AVALIAÇÃO DOS ENCARGOS DOCENTE 

O presente trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a atuação dos docentes do magistério superior nas áreas de ensino, 

pesquisa, extensão e gestão. Além disso, esta auditoria teve por escopo verificar o cumprimento da carga horária-mínima de horas-

aula no âmbito da atividade de graduação por parte dos docentes. O macroprocesso foi selecionado por estar estreitamente 

relacionado à missão institucional e à visão da Universidade. Verificou-se que os seguintes aspectos constituem obstáculos para o 

atingimento da sua missão: ausência de transparência quanto aos encargos desenvolvidos pelos docentes nos sites das Unidades, 

bem como do quadro de horário das aulas; gozo de férias durante o período letivo dos alunos; ausência de registro no SIGPROJ e 

SIGPOS de atividades desenvolvidas em Projetos de Ensino de Graduação (PEG) e em Programas de Residência; e lacunas 

existentes nos normativos internos fragilizando a avaliação eficaz do cumprimento dos encargos desenvolvidos pelos docentes. 

UNIDADE RECOMENDAÇÕES PROVIDÊNCIAS SITUAÇÃO 

Unidades 

Setoriais 

Estabelecer a necessária transparência com 

relação aos encargos dos docentes e quadro de 

horários dos cursos, mediante publicação em 

local visível e de fácil acesso na página da 

internet da Unidade. 

Somente a Direção do CPAN 

informou que os quadros de horários 

já estão disponíveis no site da 

Unidade, contendo todas as 

informações solicitadas. 

Em 

monitoramento 

Distribuir maior carga horária em ensino de 

graduação aos docentes que descumprem a 

Resolução n° 137/2015-CD, e incentivar a 

participação destes em atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

Unidades não apresentaram resposta Não monitorada 

PROGEP 

Proceder à alteração do Contrato Progep/RTR n° 

2016/000436, processo nº 23104.009586/2016-

81, adequando a jornada de quarenta horas para 

vinte horas, em atendimento ao art. 3° da 

Resolução (COEG) n° 21, de 23 de fevereiro de 

2011. 

A Direção da FADIR a lotação do 

Professor Substituto Jodascil 

Gonçalves Lopes para 2018.2 foi 

realizada atendendo a carga horário de 

40 horas, com lotação em 7 disciplinas 

de 34h, perfazendo 14 horas semanais 

em de atividade de docência em sala 

de aula, conforme relatório anexo 

0626792. 

Atendida 

Secretarias dos 

Programas de 

Residência da 

UFMS 

Inserir os dados no SIGPOS, como matrícula dos 

residentes, vinculação dos docentes e alunos nas 

disciplinas, lançamento de notas e demais 

informações, de forma a garantir controle mais 

efetivo quanto aos encargos docentes 

desenvolvidos. 

Unidades não apresentaram resposta 
Em 

monitoramento 

PROPP 

Acompanhar a atualização dos dados dos 

Programas de Residência no SIGPOS e, caso seja 

necessário, encaminhar a demanda ao Conselho 

de Pesquisa e Pós-Graduação para que este 

delibere acerca da impossibilidade de se emitir 

A CPG/PROPP informou que foi 

realizada reunião com as Secretarias 

de Residência da UFMS sobre a 

necessidade de atualização dos dados 

no SIGPOS. 

Em 

monitoramento 
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Certificados enquanto houver pendências neste 

sentido. 

PROGRAD 

Instituir mecanismos de controle na adesão de 

Docentes Voluntários, de forma que não seja 

extrapolado o limite máximo da Unidade, 

conforme estabelecido no inciso II, do art. 6° da 

Resolução (CD) n° 276, de 15 de dezembro de 

2017. 

Unidade não apresentou manifestação 
Em 

monitoramento 

Estabelecer mecanismos de controle 

informatizados, aproveitando as ferramentas do 

SIGPROJ, para registrar os Projetos de Ensino de 

Graduação (PEG) e os seus membros 

participantes. 

Agetic informou que está trabalhando 

em conjunto com a PROGRAD para 

adaptar o SIGPROJ aos projetos de 

ensino, com prazo para conclusão 

ainda em 2018. 

Em 

monitoramento 

Reitoria 

Elaborar minuta de nova Resolução, a ser 

aprovada pelo Conselho Diretor, revogando a 

Resolução (CD) n° 30, de 17 de setembro de 

2012, que estabelece regras e procedimentos a 

serem adotados na concessão de férias, e 

incluindo dispositivo estabelecendo que os 

docentes deverão gozar suas férias durante as 

férias acadêmicas, e que as situações 

excepcionais deverão ser aprovadas pela 

Unidade e pelos respectivos Colegiados de 

Curso. 

 

Publicação da Resolução n° 51/2018-

CD, que regulamenta os 

procedimentos de concessão de férias 

dos servidores no âmbito da Fundação 

Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul, estabelecendo em seu art. 8°; 

Art. 8º O Docente agendará suas 

férias exclusivamente nos períodos em 

que não existam disciplinas de 

graduação e de pós-graduação a ele 

atribuídas.  

§ 1º Excepcionalmente, a Chefia 

Imediata do Docente poderá autorizar 

as férias no período de Calendário 

Acadêmico, desde que a solicitação 

esteja devidamente justificada no 

Sigef e, devidamente, preenchido e 

assinado o Plano de Redistribuição de 

Atividades Didáticas (Anexo).  

§ 2º O Plano de Redistribuição de 

Atividades Didáticas deverá 

contemplar a anteposição e/ou 

reposição de aulas ou a atribuição da 

disciplina a outro Docente da UFMS, 

mediante ciência dos docentes 

envolvidos, e aprovação da 

Coordenação do curso e Direção da 

Unidade. 

Atendida 

Reitoria 

Constituir Grupo de Trabalho ou Comissão 

responsável para propor minuta de nova 

Resolução, a ser aprovada pelo Conselho Diretor, 

dirimindo as lacunas apontadas pela Auditoria 

Interna com relação à Resolução n° 137/2015-

A Assessoria da Reitoria informou 

que foram iniciados estudos para a 

alteração da norma. 

Não monitorada 
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CD. 

RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 04/2018 – AVALIAÇÃO DA GOVERNANÇA DA UFMS 

O trabalho foi realizado com a finalidade de: 1) avaliar o perfil de governança da UFMS, por meio de comparação com o resultado 

de outras organizações públicas; 2) destacar os avanços e as principais ações adotadas pela gestão a partir do levantamento feito 

pelo TCU sobre a Governança Organizacional – Ciclo 2017; e 3) subsidiar a proposta de plano de ação para melhorar os índices de 

governança e gestão públicas.  

Verificou-se que os mecanismos de governança atualmente adotados pela UFMS indicam um estágio aprimorado de governança e 

gestão públicas, e que contribuem para o alcance da missão da Universidade, e a colocam num patamar de referência com relação 

às outras Universidades Federais, fato comprovado pelo ranking elaborado por esta Auditoria Interna em que a UFMS ocupa a 

segunda posição entre as 60 (sessenta) Universidades participantes do levantamento. 

Ao final dos trabalhos, foram pontuados 62 (sessenta e duas) ações ou mecanismos de governança ainda não adotados pela UFMS, 

com a intenção de sugerir a elaboração de  um plano de ação, contemplando: quais unidades serão responsáveis pela sua efetiva 

implantação; quais medidas serão adotadas prioritariamente, estabelecendo prazos para a adoção inicial e integral; e de que forma 

serão implementadas. Recomendou-se, também, verificar posteriormente os resultados das ações e avaliar sua eficácia, e os 

benefícios institucionais decorrentes delas. 

UNIDADE RECOMENDAÇÕES PROVIDÊNCIAS SITUAÇÃO 

 Comitê de 

Governança, 

Integridade, 

Riscos e 

Controle, 

constituído pela 

Portaria n° 160, 

de 14 de 

fevereiro de 2017 

Apresentar plano de ação para o exercício de 

2018/2019 com relação aos mecanismos de 

governança pública ainda não adotados pela 

UFMS, ou adotados parcialmente, como forma 

de aprimorar o índice integrado de governança e 

gestão pública (IGG). 

Publicação da Resolução (CD) nº 100, 

de 4 de setembro de 2018, que dispõe 

sobre o Plano de Governança 

Institucional no âmbito da Fundação 

Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul, com o objetivo de normatizar, 

orientar, disciplinar e implementar 

ações nos eixos estratégicos, com 

respeito às regras de transparência e 

economicidade na administração 

pública. A proposta do plano de ação 

das recomendações ficará a cargo dos 

Comitês Permanentes das áreas 

estratégicas. 

Em 

monitoramento 

RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 05/2018 – AVALIAÇÃO DOS ATOS DE CONCESSÃO DE RETRIBUIÇÃO POR 

TITULAÇÃO E INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO 

O presente trabalho teve por escopo  avaliar os aspectos relativos ao desempenho das unidades envolvidas, com ênfase na eficácia, 

eficiência e celeridade dos processos, principalmente no que se refere aos prazos para expedição de diplomas, prazos de análise das 

unidades envolvidas no processo de pedido de Incentivo à Qualificação (IQ) e Retribuição por Titulação (RT), e adequação das 

normas internas da UFMS, tudo com o fim de aprimorar os atos de gestão. 

A partir das avaliações realizadas, verificou-se que a UFMS aprimorou o processo de registro de diplomas, eliminando rotinas e 

fluxos processuais desnecessários, de maneira que o servidor não fosse prejudicado financeiramente com o tempo de espera na 

diplomação, fato que reduz os impactos financeiros das novas orientações do Ministério do Planejamento, Gestão e 

Desenvolvimento e do Ministério da Educação, a partir do Acórdão nº 11.374/2016 – TCU – 2ª Câmara, passou a exigir a 

apresentação dos diplomas para a concessão de IQ e RT. 

Constatou-se, também, que em 100% da amostra (49 processos) o benefício foi concedido mediante entrega do Diploma ou 
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Certificado (Especialização), em atendimento ao supracitado Acórdão. 

O principal risco identificado está relacionado, principalmente, à desconformidade com os prazos dos normativos que tratam da 

expedição de diplomas e da concessão dos benefícios financeiros de Incentivo à Qualificação e Retribuição por Titulação.  

UNIDADE RECOMENDAÇÕES PROVIDÊNCIAS SITUAÇÃO 

Secretarias dos 

Programas de 

Pós-Graduação 

em Ciências 

Animal/FAMEZ 

e em 

Psicologia/FACH 

Estabelecer práticas de controle, para 

observância de normativos, e mapeamento de 

processo com a consequente identificação de 

atividades que dependam de prazo, tudo com o 

fim de dar mais celeridade e eficiência aos atos.  

Seguir as normativas estabelecidas na 

Resolução nº 301 de 20 de dezembro 

de 2017 (COPP), art 84, parágrafo 9º, 

bem como a Resolução nº 98 de 17 de 

abril de 2018, art.  38, parágrafo 4º - 

Regulamento do Curso de Mestrado. 

Atendido 

PROGEP e CIS 

Estabelecer rotinas de trabalho conjunto, com a 

devida atenção aos prazos estabelecidos a cada 

unidade em particular, contribuindo, assim, para 

a consecução dos objetivos dessa IFES, 

principalmente, no que concerne à boa prestação 

do serviço público. 

Considerando as recomendações 

emanadas pela Auditoria Interna da 

UFMS no Relatório de Auditoria nº 

05/2018, sugerimos o 

encaminhamento de cronograma das 

próximas reuniões a serem realizadas 

pela CIS, preferencialmente no início 

do mês em virtude da folha de 

pagamento, para o e-mail desta 

Divisão (dida.progep@ufms.br) a fim 

de contribuir com a orientação aos 

servidores e ajustar o envio dos 

processos. 

A CIS tem se empenhado em analisar 

e emitir parecer dentro de um prazo 

máximo de 10 (dez) dias a contar do 

recebimento do processo. 

Atendido  

CIS 

Estabelecer, um cronograma de trabalho para que 

seus membros possam apresentar às suas chefias 

imediatas, e assim justificar a necessidade de 

despender uma determinada carga horária 

semanal às demandas da comissão. 

Foi estabelecido reunião semanal da 

CIS/UFMS todas as quartas feiras no 

período matutino (7 as 11). 

Atendido 

RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 06/2018 – AVALIAÇÃO DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS E REJEITOS 

GERADOS NA UFMS 

O trabalho objetivou analisar o atendimento às exigências éticas e legais referentes à destinação dos resíduos e rejeitos gerados em 

razão das atividades executadas na UFMS, auxiliando no equacionamento do problema, no que se refere aos corretos manuseios, 

reciclagem e destinação final dos mesmos. Por meio da avaliação do gerenciamento dos resíduos sólidos e rejeitos gerados na 

UFMS procurou-se apresentar um panorama da gestão em resíduos e rejeitos. 

O escopo considerado neste trabalho foram os atos executados pela UFMS no gerenciamento dos resíduos e rejeitos produzidos 

pelas ações executadas na UFMS nos anos de 2016, 2017 e 2018 (até o mês de julho).  

A partir das avaliações realizadas, verificou-se que a UFMS não avançou significativamente na implementação de ações que visem 

à promoção da gestão de resíduos e rejeitos, a despeito da evolução alcançada anteriormente com o Sistema de Governança 

mailto:auditoriainterna@ufms.br


 

 

 

 

 

 
AUDITORIA INTERNA/COUN 

Av. Costa e Silva, S/N – Cidade Universitária - Campo Grande/MS- CEP 79070-900 
fone: (67) 3345-7975 - e-mail: auditoriainterna@ufms.br –http://www.ufms.br 

26 

Sustentável, quando da elaboração do PLS de 2014 a 2017 e do PGRS e PGRSS em 2014.  

UNIDADE RECOMENDAÇÕES PROVIDÊNCIAS SITUAÇÃO 

PROADI 

Proceder ao levantamento de demanda 

consultando todas as unidades geradoras de 

resíduos perigosos no âmbito da UFMS, para, 

caso seja necessário, adequar o contrato vigente, 

e subsidiar a composição do Termo de 

Referência das próximas contratações de 

empresa de prestação de serviço especializado 

em coleta, transporte, tratamento e destinação 

final dos resíduos (CSV/PROADI) 

Publicada a Resolução CD n° 100, de 

4 de setembro de 2018, que aprovou o 

Plano de Governança da UFMS, e 

constituiu o Comitê de Contratações e 

Logística Sustentável (CGCLOS). As 

recomendações deste Relatório serão 

objeto de um Plano de Ação a ser 

cumprido nos exercícios seguintes.  

Em 

monitoramento 

PROADI 

Providenciar o cadastro da UFMS no CNORP, 

em cumprimento ao art. 38 da Lei nº 12.305/2010 

e apresentar anualmente Relatório Anual de 

Atividades Potencialmente Poluidoras e 

Utilizadoras de Recursos Ambientais – RAPP, 

conforme estabelecido no §1° do art. 17-C, da 

Lei n° 6.938/1981, alterada pela Lei n° 

10.165/2000. 

Publicada a Resolução CD n° 100, de 

4 de setembro de 2018, que aprovou o 

Plano de Governança da UFMS, e 

constituiu o Comitê de Contratações e 

Logística Sustentável (CGCLOS). As 

recomendações deste Relatório serão 

objeto de um Plano de Ação a ser 

cumprido nos exercícios seguintes.  

Em 

monitoramento 

REITORIA 

Instituir formalmente a Política de Tratamento 

dos Resíduos Sólidos – PTRS da UFMS, em 

conformidade com a NMA e considere cada 

estágio da corrente de resíduos. 

Publicada a Resolução CD n° 100, de 

4 de setembro de 2018, que aprovou o 

Plano de Governança da UFMS, e 

constituiu o Comitê de Contratações e 

Logística Sustentável (CGCLOS). As 

recomendações deste Relatório serão 

objeto de um Plano de Ação a ser 

cumprido nos exercícios seguintes.  

Em 

monitoramento 

REITORIA 
Elaborar o Plano de Gestão de Logística 

Sustentável para execução em 2018 e apresentar 

o relatório da execução do PLS 2017. 

Publicada a Resolução CD n° 100, de 

4 de setembro de 2018, que aprovou o 

Plano de Governança da UFMS, e 

constituiu o Comitê de Contratações e 

Logística Sustentável (CGCLOS). As 

recomendações deste Relatório serão 

objeto de um Plano de Ação a ser 

cumprido nos exercícios seguintes.  

Em 

monitoramento 

REITORIA 

Contemplar no PLS, no PGRS e no PGRSS, a 

serem elaborados, número maior de ações em 

atividades fim da instituição, como em salas de 

aula e laboratórios e ainda considerando todos os 

estágios da corrente de resíduos 

Publicada a Resolução CD n° 100, de 

4 de setembro de 2018, que aprovou o 

Plano de Governança da UFMS, e 

constituiu o Comitê de Contratações e 

Logística Sustentável (CGCLOS). As 

recomendações deste Relatório serão 

objeto de um Plano de Ação a ser 

cumprido nos exercícios seguintes.  

Em 

monitoramento 
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REITORIA 

Providenciar a atualização do Plano de Gestão de 

Resíduos Sólidos – PGRS e do Plano de Gestão 

de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS) da 

UFMS, promovendo sua publicação e ampla 

divulgação 

Publicada a Resolução CD n° 100, de 

4 de setembro de 2018, que aprovou o 

Plano de Governança da UFMS, e 

constituiu o Comitê de Contratações e 

Logística Sustentável (CGCLOS). As 

recomendações deste Relatório serão 

objeto de um Plano de Ação a ser 

cumprido nos exercícios seguintes.  

Em 

monitoramento 

REITORIA 

Implementar procedimentos de controle de 

gestão por setor vinculado à Administração 

Central, que tenha a competência de gerir as 

informações atinentes aos laboratórios e resíduos 

ali produzidos 

Publicada a Resolução CD n° 100, de 

4 de setembro de 2018, que aprovou o 

Plano de Governança da UFMS, e 

constituiu o Comitê de Contratações e 

Logística Sustentável (CGCLOS). As 

recomendações deste Relatório serão 

objeto de um Plano de Ação a ser 

cumprido nos exercícios seguintes.  

Em 

monitoramento 

REITORIA 
Constituir a Comissão para Coleta Seletiva 

Solidária da UFMS, com a definição de seus 

integrantes e atribuições 

Publicada a Resolução CD n° 100, de 

4 de setembro de 2018, que aprovou o 

Plano de Governança da UFMS, e 

constituiu o Comitê de Contratações e 

Logística Sustentável (CGCLOS). As 

recomendações deste Relatório serão 

objeto de um Plano de Ação a ser 

cumprido nos exercícios seguintes.  

Em 

monitoramento 

REITORIA 

Elaborar mapeamento da gestão de resíduos e 

rejeitos, identificando fontes geradoras, tipos de 

resíduos, responsabilidades e competências dos 

atores envolvidos 

Publicada a Resolução CD n° 100, de 

4 de setembro de 2018, que aprovou o 

Plano de Governança da UFMS, e 

constituiu o Comitê de Contratações e 

Logística Sustentável (CGCLOS). As 

recomendações deste Relatório serão 

objeto de um Plano de Ação a ser 

cumprido nos exercícios seguintes  

Em 

monitoramento 

REITORIA 

Incluir nos próximos PLS’s campanhas de 

conscientização acerca de resíduos e rejeitos que 

contemplem os resíduos químicos e perigosos 

Publicada a Resolução CD n° 100, de 

4 de setembro de 2018, que aprovou o 

Plano de Governança da UFMS, e 

constituiu o Comitê de Contratações e 

Logística Sustentável (CGCLOS). As 

recomendações deste Relatório serão 

objeto de um Plano de Ação a ser 

cumprido nos exercícios seguintes.  

Em 

monitoramento 

REITORIA 

Incluir nos próximos PLS’s campanhas de 

conscientização ambiental de resíduos e rejeitos 

contemplando o engajamento e a p0articipação 

da comunidade acadêmica 

Publicada a Resolução CD n° 100, de 

4 de setembro de 2018, que aprovou o 

Plano de Governança da UFMS, e 

constituiu o Comitê de Contratações e 

Logística Sustentável (CGCLOS). As 

recomendações deste Relatório serão 

Em 

monitoramento 
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objeto de um Plano de Ação a ser 

cumprido nos exercícios seguintes.  

REITORIA 

Promover estudos para a elaboração de um 

sistema que proporcione uma visão geral acerca 

do tratamento de resíduos e rejeitos, com o 

auxílio de servidores e/ou por meio de ações 

acadêmicas que incentivem o engajamento de 

alunos na construção de sistemas ou 

aplicativos que auxiliem na gestão de resíduos e 

rejeitos 

Publicada a Resolução CD n° 100, de 

4 de setembro de 2018, que aprovou o 

Plano de Governança da UFMS, e 

constituiu o Comitê de Contratações e 

Logística Sustentável (CGCLOS). As 

recomendações deste Relatório serão 

objeto de um Plano de Ação a ser 

cumprido nos exercícios seguintes.  

Em 

monitoramento 

REITORIA 

Apresentar relatório técnico periódico, no 

mínimo anual, referente à gestão de resíduos e 

rejeitos na UFMS e que este seja disponibilizado 

no site da instituição para consulta pública 

Publicada a Resolução CD n° 100, de 

4 de setembro de 2018, que aprovou o 

Plano de Governança da UFMS, e 

constituiu o Comitê de Contratações e 

Logística Sustentável (CGCLOS). As 

recomendações deste Relatório serão 

objeto de um Plano de Ação a ser 

cumprido nos exercícios seguintes.  

Em 

monitoramento 

REITORIA 

Construir abrigos externos, de acordo com as 

normas de segurança, de resíduos perigosos e/ou 

de saúde, disponibilizando os recipientes de 

coleta em locais mais adequados e seguros, com 

o entorno devidamente sinalizado, enquanto não 

houver abrigo externo de resíduos, de 

forma que somente pessoas autorizadas tenham 

acesso aos mesmos 

Publicada a Resolução CD n° 100, de 

4 de setembro de 2018, que aprovou o 

Plano de Governança da UFMS, e 

constituiu o Comitê de Contratações e 

Logística Sustentável (CGCLOS). As 

recomendações deste Relatório serão 

objeto de um Plano de Ação a ser 

cumprido nos exercícios seguintes.  

Em 

monitoramento 

REITORIA 
Designar formalmente os servidores 

responsáveis pela indicação dos locais de abrigo 

temporário dos resíduos perigosos 

Publicada a Resolução CD n° 100, de 

4 de setembro de 2018, que aprovou o 

Plano de Governança da UFMS, e 

constituiu o Comitê de Contratações e 

Logística Sustentável (CGCLOS). As 

recomendações deste Relatório serão 

objeto de um Plano de Ação a ser 

cumprido nos exercícios seguintes.  

Em 

monitoramento 

REITORIA 

Elaborar o mapeamento de riscos do 

gerenciamento de resíduos e rejeitos, 

considerando os princípios elencados na 

Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01, 

de 10 de maio de 

2016. 

Publicada a Resolução CD n° 100, de 

4 de setembro de 2018, que aprovou o 

Plano de Governança da UFMS, e 

constituiu o Comitê de Contratações e 

Logística Sustentável (CGCLOS). As 

recomendações deste Relatório serão 

objeto de um Plano de Ação a ser 

cumprido nos exercícios seguintes.  

Em 

monitoramento 

RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 07/2018 – AVALIAÇÃO DA GESTÃO ACADÊMICA E REGULARIDADE DOS 

ENCARGOS DOCENTE – ENFERMAGEM CPTL 
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 O trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a atuação dos docentes do magistério superior nas áreas de ensino, pesquisa, 

extensão e gestão do Curso de Enfermagem do Campus de Três Lagoas. Além disso, esta auditoria teve por escopo verificar o 

cumprimento da carga horária-mínima de horas-aula no âmbito da atividade de graduação por parte dos docentes, e se a distribuição 

de disciplinas destes é suficiente para o cumprimento do Projeto Pedagógico do curso. 

As principais constatações foram: 

 Ausência de transparência quanto aos encargos desenvolvidos pelos docentes nos sites das Unidades, bem como do quadro 

de horário das aulas; 

 Gozo de férias durante o período letivo dos alunos; 

 Ausência de registro no SIGPROJ de atividades desenvolvidas em Projetos de Extensão; 

 Insuficiência do número docentes responsáveis pelo acompanhamento das aulas práticas em campo; 

 Planejamento deficiente para a contratação de professor substituto, prejudicando a continuidade da disciplina. 

Para mitigar os efeitos negativos decorrentes dos Achados de Auditoria, foram propostas boas práticas de gestão à Direção e à 

Coordenação do Curso, com acompanhamento e supervisão da PROPP e PROGRAD. 

UNIDADE RECOMENDAÇÕES PROVIDÊNCIAS SITUAÇÃO 

À Direção do 

CPTL e à 

Coordenação do 

Curso de 

Enfermagem do 

CPTL 

Constar exigência nos próximos editais de 

contratação de professores, do quadro ou 

substitutos, o registro no Conselho  Profissional 

competente, quando tal medida for 

imprescindível para as atividades de ensino, a 

exemplo das aulas de campo prático em hospitais 

conveniados que possuam essa exigência 

A unidade informou que ainda não 

houve preenchimento de vagas para o 

curso, via edital de concurso público 

para que tal recomendação fosse 

atendida. Entretanto, para os próximos 

editais a Coordenação de Curso 

solicitará a PROGRAD que faça a 

inclusão de tal exigência. Ressaltou 

que no edital de contratação de 

professor substituto que será aberto 

nos próximos dias haverá a exigência 

de inscrição no Conselho Regional de 

Enfermagem. 

Em 

monitoramento 

Elaborar estudo, a partir de planejamento 

integrado com a Coordenação dos cursos da área 

de saúde e áreas correlatas, como Medicina e 

Ciências Biológicas,  com a supervisão das 

Coordenações Acadêmicas e da Direção do 

Campus do CPTL, com a finalidade de 

estabelecer os horários, disciplinas, e quais 

docentes também atuarão nesses cursos, e que 

sirva de referencial para encaminhamento à 

PROGRAD, considerando-se os docentes que 

estão em processo de contratação no edital atual. 

A Unidade manifestou que o Curso de 

Enfermagem, a partir da nova matriz 

curricular, contará com professores 

para atender todas as disciplinas da 

área básica de formação dos 

acadêmicos. Destacou que os cursos 

de Enfermagem e Medicina já vêem 

trabalhando em conjunto nas 

atribuições de disciplinas, sendo que 

em 2018.2 há 06 (seis) professores, 04 

(quatro) enfermeiros, com origem na 

medicina atendem o Curso de 

Enfermagem. Entretanto, devido ao 

elevado número de acadêmicos 

matriculados em ambos cursos e a alta 

carga horária das disciplinas 

profissionalizantes muitas vezes o 

compartilhamento de docentes não é 

suficiente para suprir a oferta de todas 

as turmas de aulas práticas das 

disciplinas. 

Em 

monitoramento 
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Destacou que a vivência prática em 

cenário clínico é uma exigência das 

Diretrizes Nacionais Curriculares dos 

Cursos de Graduação de Enfermagem 

e Medicina e que na cidade de Três 

Lagoas não há opções variadas de 

cenário de prática, principalmente em 

ambiente hospitalar, e que a 

Coordenação do Curso deve seguir o 

estabelecido pelas concedentes para 

que não haja quebra do acordo de 

cooperação. 

Distribuir maior carga horária em ensino de 

graduação aos docentes que descumprem a 

Resolução n° 137/2015-CD, e incentivar a 

participação destes em atividades de ensino 

(teórica e prática), pesquisa e extensão, e de 

modo que estes não cumpram apenas os limites 

mínimos estabelecidos. 

A Unidade informou que essa 

recomendação será seguida na 

atribuição para 2019.1. Entretanto a 

coordenação de curso não possui 

competência para atribuir de forma 

arbitrária carga horária, além do 

estabelecido pela Resolução n° 

137/2015-CD. Ressaltou que os 

docentes atuantes no Curso de 

Graduação em Enfermagem do CPTL 

coordenam ou fazem parte da equipe 

de projetos de ensino, pesquisa e 

extensão na instituição. 

Não monitorada 

Não permitir a execução de projetos 

institucionais sem que estes estejam devidamente 

cadastrados e aprovados na Pró-Reitoria 

competente, ou por meio do Sigproj (extensão e 

pesquisa), tendo em vista a ausência de registro 

do projeto intitulado “VIII Semana de 

Enfermagem do CPTL”, desenvolvido no 

primeiro semestre de 2018. 

A Unidade manifestou que se verifica 

um equívoco nessa recomendação, 

visto que o projeto está cadastrado no 

sistema, porém com o seguinte nome: 

"VIII SEMANA TRÊS LAGOENSE 

DE ENFERMAGEM". Comprovantes 

em anexo. 

Atendida 

Elaborar Plano de Ação, a ser supervisionado 

pela PROPP e PROGRAD, contendo o 

cronograma do Curso de Mestrado em 

Enfermagem, a identificação dos docentes e suas 

atuações (disciplinas e orientações), e a 

redistribuição da carga horária destes, evitando-

se a redução da carga horária no ensino de 

graduação. 

A Unidade informou que a atribuição 

de carga horária e as atividades do 

Mestrado Acadêmico em 

Enfermagem ainda estão em discussão 

pelo corpo de orientadores. Ressaltou 

que a redução da carga horária dos 

professores é prevista na Resolução n° 

137/2015-CD. Após consenso sobre a 

atribuição das disciplinas do mestrado 

o plano de ação será construído a fim 

de trazer o mínimo de prejuízos para a 

graduação. 

Em 

monitoramento 

Somente aprovar o gozo de férias em período 

letivo em situações excepcionais, e desde que 

seja preenchido e assinado o Plano de 

Redistribuição de Atividades Didáticas, com 

A Unidade informou que os 

professores do curso de enfermagem 

já foram notificados, via e-mail, sobre 

a necessidade de aprovação do Plano 

Atendida 

mailto:auditoriainterna@ufms.br
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aprovação da Coordenação do Curso e Direção 

da Unidade, conforme estabelecido no art. 8° da 

Resolução (CD) n° 51, de 15 de maio de 2018; 

de Redistribuição de Atividades 

Didáticas pelo Colegiado de Curso. 

Divulgar ao público, em seus respectivos sites, os 

quadros de horários das disciplinas do curso, 

acompanhadas dos horários em que serão 

ministradas, local, e os respectivos docentes 

responsáveis em consonância com o art. 3º da Lei 

12.527/2011. 

Recomendação já cumprida. Atendida 

PROGRAD 

Nos próximos processos seletivos de professor 

substituto, indeferir a contratação de candidatos 

classificados que se enquadram em acumulação 

ilícita de cargos públicos, sem a necessidade de 

consultar a PROGEP, PROJUR, Auditoria 

Interna, ou outra Unidade, considerando o caráter 

vinculatório da Instrução Normativa MP n° 02, 

de 12 de setembro de 2018, que regulamentou o 

assunto para que que os órgãos e entidades da 

Administração Pública não permitisse a 

acumulação de cargos públicos com jornadas 

superior a sessenta horas semanais. 

A Unidade acatou a recomendação. Não monitorada 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 08/2018 – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO REGIME DE JORNADA DE 

TRABALHO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

Este trabalho tem por objetivo apurar a ocorrência de descumprimento do regime de dedicação exclusiva exercido por docentes da 

UFMS, como forma de mitigar os riscos residuais aos controles atualmente implantados pela PROGEP, a partir do Relatório de 

Auditoria n° 01/2017, quando esta Auditoria Interna recomendou uma série de medidas a serem adotadas pela Administração para 

mitigar os riscos de ocorrência de impedimentos funcionais, tais como a infringência ao regime de dedicação exclusiva, o exercício 

de gerência privada e a acumulação ilícita de cargos públicos. 

De uma amostra de 125 docentes sob o regime de dedicação exclusiva, dos cursos de Direito, Medicina, Arquitetura e Odontologia, 

dos Campus de Três Lagoas, Pantanal e Campo Grande, objeto de apuração no “Relatório de Auditoria n° 03/2018 - Avaliação da 

Regularidade dos Encargos Docente”, verificou-se indícios de gerência privada (administrador ou responsável por sociedade 

privada, produtor rural), e desrespeito ao regime de dedicação exclusiva (exercício da advocacia, atuação como arquiteto, 

engenheiro, atividades em consultório particular), e acumulação ilícita de cargos públicos, por vinte docentes 

Após as apurações preliminares e manifestação dos docentes, constatou-se algumas irregularidades foram confirmadas, e outras 

necessitam melhor apuração, mediante a ampla defesa e contraditório. 

Dessa forma, no decorrer do trabalho, foram emitidas Notas de Auditoria para a apuração imediata a respeito de quatro docentes, 

visto se tratar de docentes que já responderam processos disciplinares pelas mesmas irregularidades, ou cujos trabalhos da Comissão 

Disciplinar estavam em andamento. Com relação a outros três servidores, as recomendações foram encaminhadas com o Relatório. 

 

UNIDADE RECOMENDAÇÕES PROVIDÊNCIAS SITUAÇÃO 

mailto:auditoriainterna@ufms.br
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REITORIA 

Proceder ao exame de admissibilidade de 

procedimento disciplinar com relação aos 

docentes [...], considerando que os argumentos 

apresentados não elidem totalmente os indícios 

de ilegalidade identificados, e necessitam de 

melhor apuração, mediante o contraditório e a 

ampla defesa em processo próprio, caso assim 

entender essa autoridade competente. 

Exame de admissibilidade realizado, 

recomendando o encaminhamento do 

processo à PROGEP para as 

apurações pertinentes.  

Atendida 

Caso provada a infringência ao regime, cobrar o 

ressarcimento ao erário da gratificação percebida 

em virtude da opção pelo regime de dedicação 

exclusiva do período que ocorreu a infração, 

independente da penalidade que eventualmente 

virá a ser aplicada. 

RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 09/2018 – Avaliação do Contrato de Locação de Impressoras e Multifuncionais, com 

Fornecimento de Suprimento e Assistência Técnica. 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o contrato de locação de impressoras, com fornecimento de suprimentos e assistência 

técnica, para verificar se as demandas atuais correspondem às quantidades contratadas, e avaliar a eficiência da gestão e fiscalização 

contratual.  O trabalho justificou-se considerando a implementação do processo eletrônico no âmbito da UFMS, em pleno 

funcionamento desde agosto de 2017, fato responsável pela redução significativa das impressões. Por outro lado, aumentou-se o 

uso das impressoras multifuncionais para digitalizar documentos. Além disso, considerando que a vigência contratual se finda em 

março de 2019, o trabalho subsidiará a gestão no futuro certame, com a finalidade de que se proceda às correções pertinentes às 

eventuais fragilidades identificadas. 

Os principais riscos identificados estão relacionados, principalmente à falta de conhecimento técnico e ineficiência na gestão e 

fiscalização do contrato. Durante os trabalhos desenvolvidos, foram constatadas as seguintes impropriedades e irregularidades: 

4.1.1.2 Termo de Referência elaborado com direcionamento de licitação pela inserção de características típicas de 

equipamento de determinada marca, sem justificativa técnica. 

4.1.1.3. Ausência de tempo hábil para nova licitação em decorrência da falta de planejamento dos setores envolvidos 

na gestão contratual 

4.1.2.1 Supressão de equipamentos sem estudo de demanda para a redução da franquia contratada. 

4.1.2.2 Fornecimento de papel em quantidades inferiores às franquias contratadas. 

4.1.2.3 Inconsistência na quantidade de impressoras localizadas e identificadas por meio do sistema de bilhetagem 

fornecido pela empresa contratada 

4.1.3.1 Pagamento pelo item “software de bilhetagem” sem fornecimento do acesso pela empresa contratada 

4.1.3.2 Gestão e fiscalização contratual ineficiente 

Conclui-se que, para que a Administração cumpra adequadamente a sua missão institucional e possa mitigar os riscos identificados, 

é necessário envidar esforços no sentido de adotar as seguintes recomendações: 

UNIDADE RECOMENDAÇÕES PROVIDÊNCIAS SITUAÇÃO 

PROADI 

 

1) Na elaboração do Termo de Referência de 

locação de impressoras, definir os padrões 

mínimos aceitos para os equipamentos a 

serem locados de forma que não haja 

direcionamento a uma marca específica. 

O setor técnico da UFMS  participante 

dos estudos preliminares da nova 

contratação está realizando o 

levantamento das necessidade da 

UFMS e a definição mínima dos 

equipamentos, como pode ser 

Atendida 

mailto:auditoriainterna@ufms.br
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verificado no Processo: 

23104.042789/2018-41. 

2) Implantar mecanismos de controle de 

gestão de contratos, tanto para os gestores 

designados, quanto para as Unidades que 

formalizam os instrumentos contratuais e 

certames licitatórios, para que não haja 

prorrogações antieconômicas, adesões, ou 

contratações emergenciais sem o adequado 

planejamento, iniciando os estudos 

preliminares ao certame a serem 

elaborados com a antecedência necessária, 

nos casos de término dos contratos de 

maior risco. 

Não houve manifestação quanto a esta 

recomendação. A versão final do 

Relatório foi encaminhada e a 

recomendação, após reunião de busca 

e soluções, foi reiterada para as 

providências. 

Em 

monitoramento 

3) Nos próximos processos licitatórios, 

promover estudo que relacione as reais 

necessidades das Unidades da UFMS com 

as franquias de impressão contratadas, 

mediante consulta a todos os setores, e 

avaliação dos relatórios de impressão dos 

equipamentos. 

O setor técnico da UFMS  participante 

dos estudos preliminares da nova 

contratação está realizando o 

levantamento das necessidade da 

UFMS e a definição mínima dos 

equipamentos, como pode ser 

verificado no Processo 

23104.042789/2018-41. 

Atendida 

4) Por ocasião das eventuais alterações 

contratuais em decorrência das supressões 

ou acréscimos de equipamentos, deixar 

expresso no Termo Aditivo se haverá 

alterações na franquia contratada. 

Não houve manifestação quanto a esta 

recomendação. A versão final do 

Relatório foi encaminhada e a 

recomendação, após reunião de busca 

e soluções, foi reiterada para as 

providências. 

Não monitorada 

5) Publicar Política de Impressão de 

Documentos, com ampla divulgação às 

Unidades, com a finalidade de 

conscientizar os usuários de impressoras 

sobre os desperdícios, documentos que se 

devem evitar imprimir, bem como 

limitações quanto à impressão colorida, 

estritamente necessária às finalidades 

institucionais. 

Não houve manifestação quanto a esta 

recomendação. A versão final do 

Relatório foi encaminhada e a 

recomendação, após reunião de busca 

e soluções, foi reiterada para as 

providências. 

Não monitorada 

PROADI 

6) Elaborar estudos de viabilidade econômica 

para a contratação de locação de 

impressoras sem o fornecimento de papel, 

e com a aquisição realizada diretamente 

pela UFMS, considerando que a não 

utilização das resmas fornecidas implicam 

em antieconomicidade contratual, quando 

não atingidas as franquias contratadas. 

O setor técnico da UFMS  participante 

dos estudos preliminares da nova 

contratação está realizando o 

levantamento das necessidade da 

UFMS como pode ser verificado no 

Processo:23104.042789/2018-41. 

Atendida 

mailto:auditoriainterna@ufms.br
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GESTOR 

 

7) Nas próximas contratações de locação de 

impressoras com fornecimento de papel, 

exigir da empresa contratada o quantitativo 

de resmas de papéis previsto na franquia 

contratada, e avaliar periodicamente se o 

consumo das Unidades corresponde ao 

previsto nas franquias, para propor 

eventuais alterações contratuais, dentro dos 

limites legais. 

Não houve manifestação quanto a esta 

recomendação. A versão final do 

Relatório foi encaminhada e a 

recomendação, após reunião de busca 

e soluções, foi reiterada para as 

providências. 

Não monitorada 

8) Monitorar e registrar a alteração de local 

dos equipamentos de forma a garantir a 

continuidade do controle de impressões e 

suprimento, bem como a utilização das 

franquias contratadas. 

Informamos que foi verificado as 

quantidades nas unidades conforme 

documento SEI 1002100 e as mesmas 

separadas por Item do contrato. 

Atendida 

9) Por ocasião de inclusão de itens ao 

contrato, a exemplo do Software de 

Bilhetagem, elaborar estudos preliminares 

de demanda e operacionalização do sistema 

de modo que, após a assinatura do 

instrumento contratual, não haja 

pagamentos e a liquidação de despesa sem 

a respectiva contrapartida da empresa 

contratada. 

Não houve manifestação quanto a esta 

recomendação. A versão final do 

Relatório foi encaminhada e a 

recomendação, após reunião de busca 

e soluções, foi reiterada para as 

providências. 

Não monitorada 

GESTOR E 

FISCAL 

 

10) Adotar metodologia de avaliação de 

qualidade dos serviços a serem prestados, 

abrangendo a definição de variáveis 

objetivas (por exemplo, o grau de 

conformidade com as especificações 

inicialmente estabelecidas, o número de 

falhas detectadas no produto obtido, entre 

outras), bem como fixar os respectivos 

critérios de avaliação dessas variáveis em 

mapa de risco do contrato. 

Não houve manifestação quanto a esta 

recomendação. A versão final do 

Relatório foi encaminhada e a 

recomendação, após reunião de busca 

e soluções, foi reiterada para as 

providências. 

Não monitorada 

11) Estipular o método ou processo pelo qual 

as ordens de serviço de assistência técnica 

ou reposição de suprimentos sejam 

utilizadas como instrumento de controle 

nas etapas de solicitação, 

acompanhamento, avaliação, atestação e 

pagamento de serviços, assim como o 

modelo da ordem de serviço que será 

adotada durante a execução do ajuste, a 

qual deverá conter, no mínimo:  

i. a definição e a especificação dos serviços a 

serem realizados;  

ii. o volume de serviços solicitados e 

realizados segundo as métricas definidas;  

Não houve manifestação quanto a esta 

recomendação. A versão final do 

Relatório foi encaminhada e a 

recomendação, após reunião de busca 

e soluções, foi reiterada para as 

providências. 

Não monitorada 

mailto:auditoriainterna@ufms.br
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iii. os resultados ou produtos solicitados e 

realizados;  

iv. o cronograma de realização dos serviços, 

incluídas todas as tarefas significativas e 

seus respectivos prazos;  

v.  a avaliação da qualidade dos serviços 

realizados e as justificativas do avaliador;  

vi.  a identificação dos responsáveis pela 

solicitação, pela avaliação da qualidade e 

pela atestação dos serviços realizados. 

12) Estabelecer mecanismos de controle de 

utilização das impressoras mediante 

identificação do usuário, de forma a coibir 

a impressão de documentos não 

institucionais. 

Não houve manifestação quanto a esta 

recomendação. A versão final do 

Relatório foi encaminhada e a 

recomendação, após reunião de busca 

e soluções, foi reiterada para as 

providências. 

Não monitorada 

RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 10/2018 – AVALIAÇÃO DA PROMOÇÃO E PROGRESSÃO DOCENTE 

A Resolução nº 6, de 20 de janeiro de 2017, revogada pela Resolução nº 41, de 28 de março de 2018, inovou quanto 

aos procedimentos de avaliação docente, progressão e promoção funcionais, aceleração da promoção, reposicionamento por 

titulação e Retribuição por Titulação no âmbito da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, buscando maior 

celeridade, eficiência, e menos burocracia, ao sistematizar o preenchimento dos formulários de avaliação e a ausência de 

apresentação de documentos físicos para comprovar as informações dispostas na Plataforma Lattes do CNPq, que serão utilizadas 

no processo de avaliação. No entanto, para evitar falhas nos controles, ou irregularidade nas concessões, estabeleceu-se 

competência à Auditoria Interna para que avaliasse, por meio de amostra definida em critérios de risco, a conformidade do processo. 

Assim, o presente trabalho teve como principais objetivos: verificar se os procedimentos de avaliação dos docentes, etapa integrante 

da promoção e progressão, estão aderentes às normas internas; e avaliar se os controles e os normativos internos são suficientes 

para garantir a segurança e aderência do processo de promoção e progressão docente. 

Durante os trabalhos, foram constatadas as seguintes situações: 

1) Docentes classificados com a situação funcional “Ativo” indevidamente, por se enquadrarem nas outras situações 

relacionadas no Anexo VI da Resolução n° 41/2018 (ocupante de cargo de direção; ocupante de função gratificada ou 

de coordenador de curso; situações enquadradas no art. 25), além da opção “Servidor admitido no ano da avaliação” (47 

docentes); 

2) Docentes que não preencheram o formulário on line, mas que tiveram parecer favorável da Comissão pela avaliação da 

carga horária ministrada (7 docentes); 

3) Reconhecimento pela Comissão de que o parecer deveria ter sido desfavorável (5 docentes); 

4) Retificação de pontos relativa a falta de documentos, preenchimento em campo equivocado no formulário, ou revisão 

de carga horária atribuída ao docente (79 docentes). 

As recomendações foram emitidas no intuito de dar prosseguimento ao processo de progressão, a partir das retificações da 

Avaliação de Desempenho Docente, do ano de 2017. 

UNIDADE RECOMENDAÇÕES PROVIDÊNCIAS SITUAÇÃO 
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CPPD 

Avaliar e emitir Parecer sobre as retificações 

constantes no presente Relatório, e encaminhar à 

PROGEP para publicação de novo ato.  

Ratificação dos termos do Parecer e 

encaminhamento à PROGEP para as 

providências. 

Atendida 

PROGEP 

Publicar Instrução de Serviço com os atos 

retificados, após avaliação da CPPD, e conceder 

prazo recursal aos docentes para que estes 

apresentem recurso às suas respectivas 

Comissões de Avaliação Interna, caso assim 

interessarem. 

Unidade irá publicar o ato de 

retificação e aguardará eventuais 

interessados recorrerem, nos trâmites 

da Lei n° 9.784/1999. 

Em 

monitoramento 

Comissões de 

Avaliação 

Interna 

Avaliar os recursos dos docentes, caso houver, no 

prazo estipulado pela PROGEP em Instrução de 

Serviço a ser publicada no Boletim de Serviços 

Eletrônico, e apresentar novo Parecer, para 

subsidiar decisão recursal da Pró-Reitoria. 

Aguardando a publicação do ato de 

retificação. 

Em 

monitoramento 

RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 11/2018 – AUDITORIA OPERACIONAL NA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

DOCENTE 

Considerando o papel da Auditoria Interna no assessoramento da gestão e na detecção de riscos nos processos operacionais da 

Instituição, verificou-se a necessidade de apontar algumas fragilidades na nova sistemática implantada, identificadas por ocasião 

do Relatório de Auditoria n° 10/2018, para que a gestão proceda às correções pertinentes nas próximas avaliações. 

Ressalta-se que o presente trabalho teve como principal foco a reflexão sobre os procedimentos atualmente adotados e a 

possibilidade de buscar o aperfeiçoamento dos mesmos, portanto, as recomendações ora emitidas terão natureza preventiva, ficando 

a cargo da gestão adotá-las, mediante estudos e discussões sobre o assunto. 

Os principais riscos identificados estão relacionados, principalmente: à insegurança das Secretarias Acadêmicas no lançamento 

indevido de carga horária ao docente, refletindo em sua pontuação; informações imprecisas no preenchimento do formulário on 

line pelos docentes causadas pela adaptação ao sistema e interpretação equivocada dos normativos e Tabela de Pontuação do SIAI; 

ausência de definição em normativo sobre o lançamento de carga horária docente em reofertas do EAD e distribuição de carga 

horária em disciplinas de orientação, tese de dissertação, treinamento e estágio de docência. 

Conclui-se que, para que a Administração cumpra adequadamente a sua missão institucional e possa mitigar os riscos identificados, 

é necessário envidar esforços no sentido de reavaliar o processo de avaliação dos docentes, nos pontos abaixo: 

UNIDADE RECOMENDAÇÕES PROVIDÊNCIAS SITUAÇÃO 

SEDFOR e 

PROPP 

Orientar formalmente quanto às cargas horárias 

das disciplinas que não poderão ser atribuídas ao 

docente, para fins de avaliação, bem como definir 

as ressalvas pertinentes, caso houver. 

Unidade acatou a recomendação mas 

não apresentou as providências. 

Em 

monitoramento 

SEDFOR 

Reforçar os controles internos de alocação de 

carga horária em disciplinas contempladas por 

bolsas, por meio de orientações e procedimentos 

de conferência pelas Secretarias Acadêmicas e 

pelos Coordenadores de Curso. 

Unidade acatou a recomendação mas 

não apresentou as providências. 

Em 

monitoramento 
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REITORIA 

Constituir grupo de trabalho ou comissão com a 

finalidade de apresentar o aperfeiçoamento do 

formulário do SIAI para: 

 evitar pontuações em duplicidade e incluir 

situações omissas (Coordenador de Curso 

EAD); 

 distinguir e definir as homenagens, comendas 

e prêmios acadêmicos; 

 avaliar se as atividades externas (orientação e 

participação em bancas) terão a mesma 

pontuação que atividades internas. 

Unidade não se manifestou. 
Em 

monitoramento 

AGETIC 

Importar dados de outros sistemas institucionais, 

a exemplo dos projetos de pesquisa e extensão, 

no SIGPROJ, e participações em bancas de 

avaliação e qualificação e orientações, no 

SIGPOS. 

Atendimento da recomendação 

necessita definição da PROPP. 

Em 

monitoramento 

Comitê de Gestão 

de Pessoas 

Deliberar sobre a possibilidade de que o docente 

possa participar de bancas e orientações em 

períodos de afastamento. 

Unidade não se manifestou. Não monitorada 

 

Quadro 6: Recomendações emitidas no exercício  

Não monitoradas  

(Notas de Auditoria) 

Não monitoradas 

(Relatórios de Auditoria) 
Atendidas  

Em 

monitoramento 
Total 

27 15 33 32 107 

 

 

VII. ANÁLISE CONSOLIDADA ACERCA DO NÍVEL DE MATURAÇÃO DOS 

PROCESSOS DE GOVERNANÇA, DE GERENCIAMENTO DE RISCO E 

DE CONTROLES INTERNOS DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE, COM 

BASE NOSTRABALHOS 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.  
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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 pagamento de bolsas, gestão 

acadêmica nos encargos docentes, pagamentos de pessoal, gerenciamento de resíduos, gestão e 

fiscalização contratual, ainda carecem de implementação pela Administração, o que ensejará 

acompanhamento no exercício de 2019, para que as fragilidades sejam devidamente sanadas. 

Ressalta-se que a avaliação da governança institucional 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 subsidiaram a publicação da Resolução (CD) nº 100, de 4 de setembro de 2018, 

que dispõe sobre o Plano de Governança Institucional no âmbito da Fundação Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de normatizar, orientar, disciplinar e 

implementar ações nos eixos estratégicos, com respeito às regras de transparência e 

economicidade na administração pública.  

Para tanto, foram constituídos Comitês Permanentes nas áreas de gestão de pessoas, bolsas, 

auxílios, retribuição pecuniária, integridade, riscos, controles internos, sustentabilidade, 

contratações, acessibilidade, ocupação dos espaços físicos e tecnologia da informação e 

comunicação. 

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, que podem 

resultar em danos ao erário, e à exposição de riscos. 
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VIII. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS. 

 

Os integrantes do quadro funcional da Auditoria Interna participaram durante o exercício de 

2018 das seguintes atividades de capacitação e desenvolvimento, com relação direta ao 

exercício dos trabalhos de auditoria da unidade, que totalizaram 401 horas: 

Quadro 7: Ações de capacitação com a participação da equipe da Auditoria Interna 

Curso/Ação de 

Capacitação 
Data Local Conteúdo Programático 

Servidores 

participantes 

Liderança, gestão de 

pessoas e do 

conhecimento para 

inovação 

Janeiro 

(45 horas) 

 

Veduca (EAD) 
 Liderança 

 Gestão de pessoas e do conhecimento 

Lenice Carrilho de 

Oliveira Moreira 

Conhecendo o Novo 

Acordo Ortográfico 

21 de fevereiro 

a 13 de março 

(20 horas) 

EAD – Senado 

Federal 

 Contexto do Novo Acordo 

Ortográfico 

 O acordo ortográfico 

 A presença da língua portuguesa no 

mundo 

 Como fica o nosso dicionário? 

 Breve histórico do acordo ortográfico 

 Mudanças Trazidas pelo Novo 

Acordo Ortográfico 

 Regras da acentuação gráfica 

 O emprego do hífen 

 Composição do alfabeto 

 Eliminação do trema 

Marcelo Gonçalves 

Ortega 

Gestão de Riscos no 

Setor Público 

25 de abril a 16 

de maio 

(20 horas) 

EAD (Enap) 

 Estruturas de Gerenciamento e Bases 

Normativas 

 Estrutura do COSO ERM 

 Ciclo de Gerenciamento de Riscos 

Corporativos 

André Rodrigo 

Brites de Assunção 

Lenice Carrilho de 

Oliveira Moreira 

Kleber Watanabe 

Cunha Martins 

Desenvolvimento e 

Aperfeiçoamento 

sobre a Instrução 

Normativa nº 

05/2018 – Ministério 

do Planejamento, 

Desenvolvimento e 

Gestão 

03 e 04 de maio 

(16 horas) 
Progep/UFMS 

 Estrutura da norma 

 Contratos em vigor incidência da 

norma 

 Disposições Gerais 

 Caracterização dos serviços comuns, 

continuados e escopo 

 Impacto da Reforma Trabalhista 

 Procedimento da contratação 

 Termo de referência 

 Seleção do fornecedor 

 Instrumento convocatório 

 Formalização e publicação dos 

contratos 

André Rodrigo 

Brites de Assunção 

Lenice Carrilho de 

Oliveira Moreira 

Kleber Watanabe 

Cunha Martins  
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 Gestão e fiscalização dos contratos 

 Repactuação 

 Prorrogação  de vigência contratual 

Educação fiscal: 

Tributação, 

orçamento e coesão 

social 

21 de fevereiro 

a 29 de maio 

(80 horas) 

EAD - ESAF 

 Estado e Tributação 

 Tributação e Fundamentos do Estado 

Republicano 

 Tributação, Igualdade e Coesão 

Social na América Latina 

 Tributação e direitos fundamentais: 

dos direitos sociais aos limites do 

poder de tributar 

 Tributo: Definição e Tipologia 

 Orçamento e Coesão Social 

 Planejamento Orçamentário 

 A Execução Orçamentária e 

Financeira 

 As Compras Governamentais 

 Publicidade e Transparência nas 

Finanças e nas Políticas Públicas 

 Controle Institucional e Social da 

Finanças Públicas e do Orçamento 

Marcelo Gonçalves 

Ortega 

Contratações públicas 

29 de maio a 18 

de junho 

(60 horas) 

EAD – Senado 

Federal 

 Introdução às Contratações Públicas 

 Aprendendo a escolher a melhor 

opção; 

 Elementos básicos da licitação; 

 Fases, tipos e critérios. 

 Soluções sem Contratação 

 Resolução interna e contrato de 

gestão; 

 Convênio, Contrato de repasse e 

Termo de execução descentralizada; 

 Consórcio público. 

 Contratação por Licitações 

Ordinárias 

 Disposições comuns relevantes; 

 Modalidades tradicionais (Lei 

no8.666/93); 

 Novas modalidades. 

 Contratação por Licitações Especiais 

 Registro de preço; 

 Delegação de serviço público; 

 Parceria público-privada. 

 Contratação Direta 

 Por inexigibilidade; 

 Por licitação dispensável; 

 Unidade 3 – Por licitação dispensada. 

 Módulo VI - Gestão da Solução 

Adotada 

 Unidade 1 – Características gerais 

dos contratos administrativos;ui 

Marcelo Gonçalves 

Ortega 
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 Unidade 2 – Gestão de contrato 

tradicional; 

 Unidade 3 – Gestão das demais 

soluções e aumento de eficiência ou 

 prevenção de responsabilização na 

prática. 

48º Fonaitec 

05 a 08 de 

junho 

(40 horas) 

Vitória - ES 

 Portaria 2737/2017 

 Possibilidades e limite de atuação 

profissional da 3ª linha de defesa em 

face das práticas de gestão de riscos 

 Programa de Integridade do MP 

 Gerenciando riscos por meio do 

GERIFES.Net 

 Avaliação das Auditorias Internas 

pelo IIIABrasil 

 Mapeamento de Susceptibilidade à 

fraude e à corrupção nas 

organizações públicas do MS 

 Desafios e dificuldades para 

implantação dos RCPG 

 Modelos de Avaliação das Auditoria 

Internas 

 Abordagem prática sobre auditoria 

em terceirização 

Andréia Costa 

Maldonado 

Kleber Watanabe 

Cunha Martins 

 

Capacita 1 

25 a 29 de 

junho 

(20 horas) 

AGU 

 Governança nas Instituições Públicas 

 Governança nas Políticas Públicas   

 Gestão de Riscos 

 Gestão de Processos 

 Fiscalização de Contratos  

 Processo Administrativo Disciplinar  

 Instrução Normativa nº 05 – 

Terceirização na Administração 

Pública 

  

André Rodrigo 

Brites de Assunção 

Andréia Costa 

Maldonado 

Anne Caroline 

Silveira 

Kleber Watanabe 

Cunha Martins 

Lenice Carrilho de 

Oliveira Moreira 

Marcelo Gonçalves 

Ortega 

Workshop de Boas 

Práticas de Gestão 

02 de agosto 

(8 horas) 
Sebrae  Boas Práticas de Gestão 

Anne Caroline 

Silveira 

Kleber Watanabe 

Cunha Martins 

Lenice Carrilho de 

Oliveira Moreira 

I Congresso 

Brasileiro de 

15 a 17 de 

agosto  
Brasília - DF 

 Profissionalização da Atividade de 

Auditoria Interna Governamental do 

Poder Executivo Federal. 

Kleber Watanabe 

Cunha Martins 
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Auditoria e Controle 

Interno 

(24 horas)  Habilidades Técnicas e 

Comportamentais de Profissionais de 

Auditoria. 

 Auditoria Interna em Sistema de 

Integridade. 

 Auditoria Interna em Sistemas de 

Governança, de Risco e de Controle. 

 A Atividade de Assessoria e 

Consultoria pela Auditoria Interna.  

 Auditoria Interna em Ensino, 

Pesquisa e Extensão. 

 Auditoria Interna em Obras Públicas. 
 Panorama Geral das Normas 

Internacionais. 

 Metodologia de Avaliação das 

Auditorias Internas: resultados do 

GT instituído pela Portaria CGU n° 

390/2018. 

 Controle e Gestão: complementares 

ou concorrentes? 

 O Papel da Auditoria Interna na 

Detecção e no Combate de Fraudes. 
 Sistema de Gestão de Riscos em 

Instituições Federais de Ensino 

Superior – GERIFES 

49º Fonaitec 

05 a 09 de 

novembro  

(40 horas) 

Fortaleza - CE 

 Atuação da Auditoria Interna como 

consultoria/assessoria de gestão 

 Apresentação de Modelo de avaliação 

das Auditorias Internas 

 Instrução Normativa nº 04/2018 

 Gestão de Pessoas: uma abordagem 

prática sobre flexibilização da jornada 

de trabalho, contratação de substitutos 

e progressão funcional de docentes 

 Boas práticas 

 Oficinas 

 Avaliação de governança das 

instituições públicas 

André Rodrigo 

Brites de Assunção 

Andréia Costa 

Maldonado 

 

Encontro de 

Corregedorias do 

Poder Executivo 

Federal  

20 e 21 de 

novembro  

(16 horas) 

Brasília - DF 

 Duração razoável do Processo 

Administrativo 

 Temas inovadores no Direito 

Administrativo Sancionador 

 Boas Práticas na avaliação de 

desempenho da atuação correcional 

Indicadores de desempenho 

correcional 

 A Lei Anticorrupção e a prática 

correcional. 

Kleber Watanabe 

Cunha Martins 
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 Perspectivas para o Sistema de 

Correição do Poder Executivo 

Federal e a Política Nacional de 

Responsabilização 

Seminário: Empresas 

de Valor” 

30 de 

novembro 

(4 horas)  

Ms Competitivo 

– Sebrae/MS 

 Palestras “Ética da Felicidade” e 

“Gestão da Integridade na Cadeia de 

Valor” 

Kleber Watanabe 

Cunha Martins 

Anne Caroline 

Silveira 

3º Fórum de Gestão 

Pública de MS 

06 de dezembro 

(8 horas) Sebrae/MS 

 Controles Internos Gerenciais 

 Controles na Administração Pública e 

o Combate a Corrupção 

Lenice Carrilho de 

Oliveira Moreira 

 

 

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, sobretudo do desempenho dos encargos docente e da 

gestão acadêmica, 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.  

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 correcional, 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 

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 governança e 

dos controles internos 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 
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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 

2018, resultando no fortalecimento na melhoria dos controles internos, da governança e da 

gestão de riscos da Instituição.  

 

Campo Grande/MS, 15 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 
Kleber Watanabe Cunha Martins 

Chefe da Auditoria Interna – AUD/COUN/UFMS 
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