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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/2019, 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 Oficial da UFMS, disponível em 
https://boletimoficial.ufms.br/, e na página da unidade em https://auditoriainterna.ufms.br/. 

 

 

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. 

No exercício de 2019 a equipe de auditoria era composta pelos servidores abaixo: 
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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 Mestre 

Marcelo Gonçalves Ortega 
Auditor (Colaboração 

Técnica – IFMT) 
Ciências Contábeis Especialista 

Thiago José Ávila Zaher Auditor Direito Especialista 

Lenice Carrilho de Oliveira Moreira Administradora  Administração Doutora 

A AUD/Coun ainda conta com uma servidora Assistente em Administração (Augusta Montserrat 
D. C.  Ribeiro), responsável pelo apoio administrativo às atividades desenvolvidas pela unidade. 

Em respeito aos termos da Portaria CGU nº 2.737, 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. 

Quanto às ferramentas e sistemas utilizados para o monitoramento e acompanhamento das 
recomendações, somente no exercício de 2020 a CGU disponibilizou acesso às Auditoria Internas 
ao sistema e-AUD, ainda em fase de testes por esta Unidade. Os acompanhamentos atualmente 
são realizados manualmente por meio de planilhas e processos eletrônicos iniciados com 
finalidade específica (solicitações de auditoria, relatórios de auditoria, notas de auditoria, papéis 
de trabalhos da auditoria).  
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III. DESCRIÇÃO DOS FATOS RELEVANTES QUE IMPACTARAM POSITIVA OU 
NEGATIVAMENTE NOS RECURSOS E NA ORGANIZAÇÃO DA AUD/COUN 
E NA REALIZAÇÃO DAS AUDITORIAS 

 

Em atendimento ao inciso IV do art. 17 da Instrução Normativa nº 09/2018, que tem o fito de 
descrever os fatos que foram relevantes que impactaram negativamente os recursos e a 
organização da Unidade de Auditoria interna Governamental – UAIG da UFMS e na realização 
das auditorias, ressaltamos que a estrutura atual de recursos humanos da AUD/Coun, que reflete, 
em grande medida, sua atuação, contou no exercício de 2019 com dois servidores licenciados de 
suas atividades por 295 dias e 45 dias, respectivamente, em gozo de licença para trato da própria 
saúde, e uma servidora em gozo de licença capacitação, por 68 dias.  

Também merece destaque o fato de que, desde abril de 2019, dois auditores desenvolveram suas 
atribuições em outras unidades, sendo um Auditor designado Chefe da Divisão de Registro e 
Movimentação - DIRM/CAP/Progep (Portaria nº 417, de 28 de março de 2019), e uma Auditora 
designada como Assessora do Reitor, com atuação na Pró Reitoria de Administração e 
Infraestrutura – Proadi/UFMS (Portaria nº 437, de 29 de março de 2019). 

Por fim, impactaram positivamente o início das seguintes atividades: monitoramento e 
contabilização de benefícios decorrentes da atuação da Unidade de Auditoria Interna, referentes 
aos anos de 2017 a 2019; e a elaboração do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade 
(PGMQ). 

Outro aspecto que impactou positivamente os trabalhos realizados refere-se à participação de 
professores especialistas nas avaliações da gestão dos recursos hídricos (RA 03/2019), auxiliando 
as conclusões da Equipe de Auditoria em áreas de atuação acadêmica dos respectivos 
professores. Nessa ocasião, solicitou-se ao LAQUA/FAENG, que realizasse análise da qualidade 
da água dos tanques da piscicultura, cujos resultados foram encaminhados a um professor do 
INBIO para avaliação.  

 
IV. 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 
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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; 

Já a Instrução Normativa CGU nº 03/2017, assim discorre sobre os serviços de consultoria, 
prestados pela auditoria interna: 

18. Por natureza, os serviços de consultoria representam atividades de 
assessoria e aconselhamento, realizados a partir da solicitação específica 
dos gestores públicos. Os serviços de consultoria devem abordar assuntos 
estratégicos da gestão, como os processos de governança, de 
gerenciamento de riscos e de controles internos e ser condizentes com os 
valores, as estratégias e os objetivos da Unidade Auditada. Ao prestar 
serviços de consultoria, a UAIG não deve assumir qualquer responsabilidade 
que seja da Administração. 

Entre as auditorias e fiscalizações realizadas no Paint/2019, 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 prestou orientações acerca da jurisprudência e decisões do 
TCU, mediante consultas formalizadas ou não, apoio técnico a reuniões internas e externas, 
propondo-se a adoção de medidas corretivas ou preventivas, e de modo a evitar futuras 
penalidades de gestores ou máculas nas contas da Universidade, além da participação em 
reuniões dos conselhos superiores, comitês, comissões e grupos de trabalho com a finalidade de 
prestar apoio técnico 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 de 
jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU. 

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. 
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Com relação aos benefícios decorrentes da atuação da Auditoria Interna nas atividades de 
assessoria e consultoria, conforme esclarecimentos do capítulo VI sobre a Instrução Normativa 
CGU nº 04/2018, o Quadro abaixo demonstra as principais ações que tiveram como foco o apoio 
técnico às mudanças normativas, orientação, conscientização, e segurança jurídica ao 
desempenho dos gestores: 

 
Quadro 02: Apoio técnico por meio de assessoria e consultoria  

Mês Assunto Providências Resultado 

Fevereiro 

Programa de Integridade 
Construção de conteúdo para ser deliberado pela 
Comitê 

Resolução CD n° 07, de 
4/02/2019 

Normas de Boletim Oficial 
Sugestão de correções no texto e solicitação de 
revogação de norma anterior 

Resolução CD nº 03, de 
29/01/2019 

Normas eleição ESAN 
Consulta obrigatoriedade de consulta à comunidade; 
correções textuais. 

Portaria nº 181/2019 e 
Resolução CD nº 33/2019 

Março 

Normas sobre doações (Programa 
Apoiadores da UFMS) 

Correções textuais; questionamentos sobre omissão 
de competência do CD. 

Resolução CD nº 62, de 
27/03/2019 

Manual de procedimentos para a 
aplicação de sanções administrativas a 
empresas 

Correções de fluxograma, forma e conteúdo, 
sugestões de outros Manuais (Despacho Orientativo). 

Resolução CD nº 143/2019 

Abril 

Plano de Integridade 

Construção da Minuta; participação de reuniões para 
discutir e orientar a Comissão sobre o conteúdo do 
Plano, de acordo com a legislação e modelos 
propostos pela CGU. 

Resolução CD nº 132/2019 

Retribuição Pecuniária em forma de 
honorários de sucumbência na prática 
jurídica 

Avaliação da legislação pertinente; consulta 
procedimentos e normas de outras IFES; 

Resolução CD nº 2/2020. 

Maio 

Competências das Unidades após 
reorganização administrativa 

Avaliação quanto aos aspectos de governança e 
controle das competências; sugestões de inclusão e 
alteração. 

Resoluções CD (BS 7059) 

Política de Gestão da Integridade, 
Riscos e Controles 

Construção da Minuta; participação de reuniões para 
orientar a Comissão sobre o conteúdo da Política. 

Resolução CD nº 61/2019 

Normas de uso dos espaços físicos 
pelo DCE e Centros Acadêmicos 

Sugestão de correções no texto e avaliação quanto às 
determinações dos órgãos de controle 

Resolução CD nº 101/2019 

Junho 

Plano Emergencial para Cidade 
Universitária e  os Campus visando a 
manutenção das condições mínimas de 
funcionamento da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul. 

Sugestão de correções no texto e avaliação quanto às 
determinações dos órgãos de controle 

Instrução Conjunta nº 1/2019 – 
PROPLAN E  PROADI 

Agosto 

Proposta de Projeto de Lei: Programa 
Future-se 

Estudos e debates sobre o normativo Projeto de Lei (MEC) 

Mercado Livre de Energia 
Orientação quanto à contratação de Mercado Livre de 
Energia 

Despacho Orientativo 
(1434311) 

Acórdão 3857/2019-1C, TC 
027.939/2010-3: Cessão de 
Pagamentos "Opção de função" - 
EUBEA SENNA DE ALMEIDA , 
ALVARO SAMPAIO e ELIEZER 
JOSE MARQUES  

Estudo do caso concreto e orientação técnica à 
Reitoria na elaboração de Pedido de Reexame contra 
Acórdão do TCU, e posteriormente de Recurso de 
Agravo para a concessão de efeitos suspensivos 
negados. 

Recurso de Agravo deferido 
para dar efeito suspensivo 
(outubro/2019). Aguardando 
julgamento. 
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Setembro 

Alteração da norma de extensão para 
prever apoio a eventos 

Estudos e soluções normativas para regulamentar e 
prever o apoio a eventos externos e registro como 
ações de extensão, bem como as possibilidades de 
utilização da infraestrutura da UFMS. 

Resolução COEX nº 11/2019 

Alteração de jornada de Trabalho e 
Acumulação de Cargos 

Orientação quanto ao entendimento do TCU sobre o 
assunto. 

Despacho Orientativo 
(1503933) 

Construção do PDI 2020-2024 
Participação das discussões para a construção das 
ações estratégicas da UFMS, metas e indicadores do 
PDI. 

Resolução CD nº 243/2019 

Outubro 
Política de Sustentabilidade e Plano de 
Ação do PLS 

Assessoramento ao Comitê de Compras e Logística 
Sustentável - CGCLOS:  
1. Orientar quanto à legislação vigente referente ao 
Desenvolvimento Sustentável; 
2. Sugerir pauta a ser deliberada pelo Comitê; 
3. Auxiliar, dentro das atribuições da Auditoria 
Interna, na construção de documentos de 
responsabilidade do CGCLOS; 
4. Orientar às unidades administrativas da Pró-reitoria 
de Administração e Infraestrutura Proadi no 
cumprimento do Princípio do Desenvolvimento 
Sustentável; 
5. Auxiliar na coordenação de ações de identificação 
de riscos e vulnerabilidades à gestão sustentável; 
6. Fornecer informações para a disseminação de 
jurisprudência e melhores práticas, sobre o uso ético, 
responsável e sustentável de recursos. 

Resolução CD nº 214 e 223, de 
15/10/2019 

Novembro 

Eleição de Coordenadores e membros 
de Colegiados de Curso 

Recomendação emitida por meio da Nota de 
Auditoria nº 11/2019 para incluir vedação de 
membros de colegiados e coordenadores com 
mandatos reconduzidos e incompletos de 
participarem de eleições. 

Republicação da Portaria nº 
1.716/2019 

Pagamento de seguro a alunos 

Orientação quanto a possibilidade de pagamento a 
estudantes em ambientes que apresentam riscos 
físicos, biológicos, e químicos; esclarecimento 
quanto à posição do TCU sobre o assunto. 

Resolução CD nº 234, de 
07/11/2019 

Solicitação de Colaboração 
Esporádica para compor Conselho de 
Educação 

Orientação quanto ao fluxo de solicitação de 
colaboração esporádica; entendimento quanto à 
natureza remuneratória do jeton e atividades 
honoríficas; informação quanto à legislação 
pertinente das atividades de conselheiros e como se 
dá sua composição e indicação. 

Despacho Orientativo no 
processo 23104.038031/2019-
99  

Dúvida quanto à aplicação do art. 117, 
X da  Lei nº 8.112/1990 em relação às 
microempresas individuais 

Orientação quanto ao entendimento da CGU contida 
no Manual de Processos Disciplinares e Enunciado 
sobre o assunto, e Portaria Normativa nº 6/2018 do 
Ministério do Planejamento. 

Resposta por e-mail à 
CAP/PROGEP 

Dúvida quanto à flexibilização do 
entendimento sobre compensação do 
recesso de final de ano 

Consulta normativo de outras IFES e recomendação 
de consulta ao órgão do SIPEC sobre possibilidade de 
utilizar carga horária em curso de capacitação 
presencial ou à distância para abater o horário a ser 
compensado, prática adotada em diversas IFES. 

Não houve manifestação após 
consulta. 

Acórdão 13.212/2019-1C, tc 
013.194/2011-9: Cessão de 
Pagamentos "Opção de função" - 
JURIS JANKAUSKIS 

Estudo do caso concreto e orientação técnica à 
Reitoria na elaboração de Pedido de Reexame contra 
Acórdão do TCU. 

Aguardando julgamento: 
Efeitos suspensivos concedidos 

Dezembro 
Elaboração de Portaria para utilização 
do SINC na UFMS 

Sugestão de correções no texto e inclusão de pauta 
para deliberação na reunião do Comitê 

Deliberação em reunião do 
Comitê  
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Orientação sobre eleição de membros 
do Colegiado de Curso do CPCX 

Despacho AUD/COUN 1664628, para subsidiar a 
Diretora do CPCX na avaliação de recurso contra 
resultado das eleições de membros de Colegiado do 
Curso de Letras. 

Decisão da Direção do CPCX 
com base na avaliação da AUD. 

2019 
Apoio técnico aos Comitês de 
Governança 

Participação em todas as reuniões do Comitê de 
Governança Institucional; Comitê de Gestão da 
Integridade, Riscos e Controles Internos; e convite 
para participação esporádica nos demais Comitês e 
Comissões de Assessoramento. 

Assessoramento aos Comitês 
no aprimoramento dos 
controles internos, de forma 
que controles mais eficientes e 
eficazes mitiguem os principais 
riscos de que a UFMS não 
alcance seus objetivos. 

 

V. QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE 
AUDITORIA INTERNA, CONFORME PAINT, REALIZADOS, NÃO 
CONCLUÍDOS E NÃO REALIZADOS 

 

Das 35 ações planejadas no Plano Anual de Auditoria Interna – Paint 2019, 30 ações foram 
realizadas, ou seja, cumpriu-se 86% das ações. As ações que não foram realizadas, ou não 
concluídas no exercício foram prejudicadas 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. 

Há de ressaltar, também, a existência de dois trabalhos de auditoria pela Controladoria-Geral da 
União em temas que seriam auditados no exercício (concessão de adicional de insalubridade e 
gestão da frota). Assim, e de forma a minimizar duplicidade de esforços e maximizar a eficácia 
de atuações, não foram realizadas as respectivas ações de auditoria. 

As ações que não puderam ser desenvolvidas durante o exercício foram avaliadas novamente 
quanto aos critérios de riscos para serem inseridas no Plano Anual da Auditoria Interna de 2020. 

O Quadro a seguir detalha as ações planejadas e executadas no PAINT 2019, bem como as 
justificativas para a não conclusão e a não realização dos trabalhos previstos. 
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Quadro 3: Ações planejadas no PAINT 2019 
Gestão Administrativa 

Nº 
Ação 

Ação Situação Objetivo Ações realizadas 

1.1 
Relatório anual de Auditoria 
Interna – RAINT 

Realizada 

Elaborar o Relatório Anual de Auditoria Interna 
RAINT de 2018. Apresentando os resultados dos 
trabalhos desenvolvidos pela equipe dos da 
Unidade de Auditoria Interna da UFMS. 

Documento enviado à CGU em março de 2019, em atendimento ao prazo 
estabelecido pela IN nº 09/2018. 

1.2 
Plano Anual de Auditoria 
Interna- PAINT 

Realizada 
Elaborar o Plano Anual das Atividades de 
Auditoria Interna-PAINT das ações que serão 
desenvolvidas no ano de 2019. 

Documento enviado à CGU em outubro de 2019, em atendimento ao prazo 
estabelecido pela IN nº 09/2018. 

1.3 Relatório de Gestão 2018 Realizada 

Emitir Parecer sobre itens do Relatório de Gestão, 
sobre a atuação da Auditoria Interna e da 
Corregedoria, auxiliar na consolidação das 
informações recebidas de acordo com os 
normativos do TCU, submetendo o Relatório final 
ao TCU, via sistema E-Contas. 

Documento elaborado e submetido ao TCU, via sistema E-Contas, no prazo final 
estabelecido pelo TCU. 

1.4 Comissão de Inventário Realizada 

Participar dos treinamentos promovidos pela 
DIPM/CGM/PROADI e realizar o registro de 
inventário de bens identificados e extraviados, sob 
a carga patrimonial da Auditoria Interna,  

Instrução de Serviço nº 02/2019 constituindo comissão de inventário com 
servidores da Auditoria Interna com entrega dos resultados no prazo 
estabelecida. 

1.5 
Elaboração de relatório mensal 
de ocorrência 

Realizada 

Registrar ocorrências de Pessoal que implicam na 
folha de pagamento de servidores lotados na 
Auditoria Interna (licenças, ausências, serviços 
extraordinários, adicionais noturnos, atrasos, 
férias e afastamentos). 

O relatório é mensalmente elaborado e enviado à Progep no prazo estabelecido. 

Monitoramento 

2.1 

Acompanhamento das 
recomendações e solicitações da 
Controladoria Geral da União – 
CGU e registro do sistema 
Monitor 

Realizada 

Acompanhar o atendimento das recomendações 
emitidas pela CGU no sistema Monitor e a 
implantação do Plano de Providências Permanente 
junto aos setores auditados, evitando o não 
atendimento das recomendações. 

As recomendações foram acompanhadas por meio de solicitação de informações 
e de providências aos setores responsáveis, com posterior registro no sistema 
Monitor. 

2.2 

Acompanhamento das 
determinações e solicitações do 
Tribunal de Contas da União –
TCU 

Realizada 

Acompanhamento do atendimento aos Acórdãos e 
Diligências evitando a não implementação pelos 
setores envolvidos e imputação de penalidade aos 
gestores. 

Todos as diligências e decisões do TCU são encaminhadas aos setores 
competentes por meio da formalização de processo próprio de acompanhamento 
dos prazos e avaliação do teor da resposta. A Auditoria Interna elabora e 
protocoliza os ofícios externos diretamente no sistema e-TCU, acerca das 
providências informadas pelos gestores. 
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2.3 
Monitoramento e contabilização 
de benefícios  das recomendações 
emitidas pela Auditoria Interna 

Realizada 

Verificar a implementação das recomendações 
emitidas pela Auditoria Interna referente aos 
relatórios enviados nos exercícios de 2017 a 2019, 
e contabilizar os benefícios. 

Implementação de planilha de acompanhamento das recomendações e 
contabilização de benefícios de todos as recomendações emitidas nos relatórios 
de auditoria e notas de auditoria a partir de 2017, bem como as ações de 
assessoramento. 

2.4 

Acompanhamento do 
atendimento das diligências do 
TCU por meio do sistema E-
pessoal 

Realizada 
Apurar os indícios de irregularidades na folha de 
pessoal de servidores da UFMS e informar ao TCU 
por meio do sistema E-Pessoal. 

A Auditoria Interna realiza avaliação preliminar dos indícios recebidos via 
sistema e-Pessoal para eliminar falsos positivos, e formaliza processo próprio 
para que a Progep realize as apurações posteriores, com encaminhamento 
posterior das providências adotadas para resposta no sistema pela Auditoria 
Interna. 

2.5 

Acompanhamento das 
diligências da CGU por meio do 
sistema trilhas de auditoria de 
pessoal 

Realizada 
Acompanhar o atendimento das recomendações 
emitidas pela CGU no sistema Trilhas de Pessoal. 

A Auditoria Interna acompanhou as providências adotadas pela Progep por meio 
da interlocução entre UFMS e CGU, e monitoramento dos prazos estabelecidos.  

Avaliação e Fiscalização 

Nº 
Ação 

Ação Situação Objetivo Ações realizadas 

3.1 
Avaliar a gestão dos recursos 
hídricos da UFMS 

Realizada 
Avaliar se a gestão de recursos hídricos da UFMS 
está em conformidade com a lei. 

Os seguintes instrumentos foram adotados para a avaliação da gestão dos 
recursos hídricos na UFMS: 

 RA 03 – Auditoria na Avaliação dos recursos Hídricos;  
 RA 04 – Auditoria na Contratação de Serviço de Abastecimento de 

água, coleta e tratamento de esgoto; 
 NA 12 – Monitoramento das faturas de água e esgoto. 

3.2 
Avaliar da gestão de resíduos dos 
laboratórios da UFMS 

Realizada 
Avaliar se a gestão de resíduos dos laboratórios da 
UFMS está em conformidade com a lei.  

Os seguintes instrumentos foram adotados para a avaliação da gestão de resíduos 
no âmbito da UFMS: 

 RA 06 – Gestão de Resíduos –INBIO; 
 RA 07 – Gestão de Resíduos – FAODO; 
 NA 05 – Descarte inadequado de resíduos; 
 NA 08 – Orientações gerais sobre resíduos e rejeitos químicos. 

3.3 

Avaliar a conformidade dos 
pagamentos de auxílios 
estudantis quanto à 
vulnerabilidade socioeconômica 

Realizada Verificar o pagamento de auxílios estudantis RA 09 – Avaliação da Gestão  dos auxílios estudantis com recurso do PNAES  

3.4 
Verificar a conformidade da 
inexigibilidade de licitação 

Realizada 
Verificar se ocorreu a autuação correta do 
processo; avaliar os resultados dos processos de 
responsabilização de Pessoas Jurídicas. 

RA 02 – Auditoria nas contratações e aquisições realizadas por inexigibilidade 
de Licitação 
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3.5 
Avaliar a gestão do auxílio 
financeiro ao estudante e ao 
pesquisador 

Não Realizada 
Verificar a legalidade no pagamento do auxílio 
financeiro ao estudante e ao pesquisador  

Ação não executada em decorrência 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. 

Esta ação passou por avaliação de riscos e não foi inserida no PAINT 2020 em 
decorrência dos trabalhos de acompanhamento e monitoramento realizados pelo 
Comitê de Gestão de Bolsas, Auxílios e Retribuição Pecuniária, de forma a 
minimizar duplicidade de esforços e maximizar a eficácia de atuações, não foram 
realizadas as respectivas ações de auditoria. 

Também constatamos que os riscos existentes foram mitigados em decorrência 
de alterações nos atuais editais publicados em 2019, reforçando informações 
referentes à prestação de contas dos auxílios. 

Nº 
Ação 

Ação Situação Objetivo Ações realizadas 

3.6 
Avaliar a gestão e fiscalização de 
convênios e contratos com a 
Fundação de Apoio 

Realizada 
(ação concluída 

em jan/2020) 

Avaliar os controles desenvolvidos pela Fundação 
de apoio nos convênios e contratos  

Considerando que a UFMS passou por reestruturação na Administração Central, 
com a criação da Coordenadoria de Contratos e Convênios, responsável pelo 
acompanhamento e análise de prestação de contas de contratos e convênios 
celebrados com fundações de apoio. Dessa forma, a ação foi reiterada para o 
PAINT 2020, e em 2019 a ação foi realizada com o escopo no controle social e 
na transparência de ambas organizações, por meio do RA 14 – Avaliação da 
transparência na relação entre a UFMS e a Fundação de apoio. 

3.7 
Verificar a conformidade do 
ingresso por cotas (PPP E PCD) Não realizada 

Verificar a regularidade do ingresso por cotas na 
UFMS 

Ação não executada em decorrência 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. 

Ademais, durante a fase de elaboração do PAINT 2020, verificou-se que os 
riscos relacionados ao assunto são baixos, considerando o Termo de 
Ajustamento de Conduta firmado com o MPF em que se estabeleceu uma série 
de recomendações que vem sendo adotadas pela UFMS no ingresso de 
servidores e de estudantes, motivo pelo qual esta ação não será realizada no 
momento.  

3.8 

Avaliar o grau de maturidade da 
governança da UFMS e 
apresentar plano de ação para 
melhoria dos mecanismos de 
governança da gestão  

Realizada 
Analisar o cumprimento do Relatório de Auditoria 
sobre Governança e Levantamento de Governança 
TCU  

A Auditoria Interna vem acompanhando os levantamentos de governança do 
TCU, e divulgando aos setores competentes para adoção das práticas 
recomendadas. Nesta oportunidade, avaliou-se os mecanismos de governança 
adotados pela UFMS no combate a fraude e corrupção, por meio do RA 11 - 
Avaliação de oportunidades de melhoria dos mecanismos de Governança 
voltados ao Combate a Fraude e Corrupção 
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3.9 
Elaborar o mapeamento de riscos 
de Fraude e Corrupção 

Realizada 
Analisar a maturidade da UFMS com relação a 
fraude e a corrupção 

Por meio do RA 05 - Auditoria de Avaliação dos Riscos Operacionais – 
Fraudes, a Auditoria Interna mapeou os principais riscos identificados nos 
relatórios, apresentando a metodologia para a Comissão de Assessoramento ao 
Comite de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos, para subsidiar os 
trabalhos realizados no mapeamento de riscos em licitações e contratos. 
O assunto foi novamente inserido no PAINT, para que sejam avaliados os riscos 
a partir da sistemática já adotada pela UFMS a partir do RA 05. 

3.10 
Avaliar os pagamentos de bolsas 
PIBIC/PIBIC-AF/PIBITI Não realizada 

Verificar a legalidade no pagamento das Bolsas 
PIBIC/PIBIC-AF/PIBITI 

Ação não executada em decorrência 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. 

Esta ação passou por avaliação de riscos e não foi inserida no PAINT 2020 em 
decorrência dos trabalhos de acompanhamento e monitoramento realizados pelo 
Comitê de Gestão de Bolsas, Auxílios e Retribuição Pecuniária, de forma a 
minimizar duplicidade de esforços e maximizar a eficácia de atuações, não foram 
realizadas as respectivas ações de auditoria. 

3.11 

Avaliar a gestão e fiscalização 
administrativa contratual dos 
contratos terceirizados de mão-
de-obra exclusiva 

Realizada 
(ação concluída 

em jan/2020) 

Verificar a conformidade da gestão e fiscalização 
administrativa no âmbito dos contratos 
 

RA 12 - Avaliação da Fiscalização dos Contratos Terceirizados 

3.12 

Avaliar a regularidade dos 
registros de sindicâncias, 
processos administrativos 
disciplinares no CGU/PAD e 
processos sancionadores e de 
responsabilização no CGU/PJ 

Realizada 
(ação concluída 
em fev/2020) 

Avaliar o cadastramento das sindicâncias, 
processos administrativos disciplinares 
sancionadores e de responsabilização no CGU-
PAD/PJ, bem como o cumprimento de prazo dos 
processos. 

NA 13 – Avaliação do Regime Disciplinar da UFMS 

3.13 

Avaliar o cumprimento do 
regime de dedicação exclusiva e 
ocorrência de impedimentos 
funcionais  

Realizada 
(ação concluída 

em jan/2020) 

Analisar o descumprimento do regime de 
Dedicação Exclusiva e impedimentos funcionais 
 

RA 13 - Acompanhamento e Fiscalização Contínua dos Indícios de 
Irregularidades Funcionais 

3.14 
Avaliar a regularidade da 
concessão do adicional de 
insalubridade/ periculosidade 

Não realizada 
Analisar a conformidade do pagamento do 
adicional de insalubridade e periculosidade. 

Esta ação não foi realizada em decorrência de trabalho de auditoria da CGU 
sobre o mesmo tema (Processo nº 00211.100231/2018-74), de forma a 
minimizar duplicidade de esforços e maximizar a eficácia de atuações. 

3.15 
Avaliação da promoção e 
progressão e avaliação de 
desempenho docente 

Realizada 
Analisar e confrontar as informações e respectivas 
documentações cadastradas no SIAI. 

RA 10 - Avaliação docente do exercício de 2018 

3.16 
Avaliar a gestão do contrato de 
abastecimento e manutenção da 
frota da UFMS 

Não realizada Avaliar a gestão da frota veicular da UFMS 
Esta ação não foi realizada em decorrência de trabalho de auditoria da CGU 
sobre o mesmo tema (OS 201902534, Processo nº 00211.100144/2019-06), de 
forma a minimizar duplicidade de esforços e maximizar a eficácia de atuações. 
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3.17 
Avaliar o desempenho docente e 
a gestão acadêmica nos cursos 

Realizada 
Avaliar a atuação dos docentes do magistério 
superior nas áreas de ensino, pesquisa e extensão 

Os seguintes instrumentos foram adotados para a avaliação da gestão acadêmica 
e atividades docentes: 

 RA 08 – Avaliação dos sistemas de gestão acadêmica; 
 NA 06 – Planos de atividades não preenchidos; 
 NA 07 - Inconsistências nos Planos de Atividades Docente 
 NA 10 - Inconsistências no SIGPOS; 
 NA 16 – Contratação de professores visitantes. 

Assessoramento 

Nº 
Ação 

Ação Situação Objetivo Ações realizadas 

4.1 Orientação / Consultoria 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. 

Os serviços de assessoramento e consultoria prestados pela Auditoria Interna 
constam no Capítulo III. 

4.2 
Publicações no diário oficial e 
boletim de serviços eletrônico da 
UFMS 

Realizada 

Selecionar assuntos de interesse institucional 
publicados no D.O.U., com ampla divulgação às 
unidades da UFMS, acompanhar e orientar as 
Unidades da UFMS, propondo correções 
necessárias na edição de atos publicados no B.O. 

Diariamente a Auditoria Interna avalia os atos publicados no Boletim Oficial da 
UFMS quanto ao teor normativo, forma, prazos e incorreções. 

4.3 
Leitura e estudo de normativos 
legais selecionados e ementário 
de gestão pública 

Realizada 

Efetuar estudo da legislação atualizada e de 
jurisprudências de interesse institucional, 
publicados no DOU, BO e nos boletins de 
jurisprudência, nas revistas de licitações e 
contratos do TCU, e nos fóruns de auditoria, a fim 
de orientar às unidades da UFMS e subsidiar os 
trabalhos da Auditoria Interna. 

Diariamente a Auditoria Interna faz a leitura do Diário Oficial da União e 
acompanha as publicações dos informativos do Tribunal de Contas da União 
para divulgar aos gestores e setores responsáveis os assuntos de interesse 
institucional. 

4.4 
Participação em reuniões do 
Comitês de Governança 
Institucional 

Realizada 
Acompanhar e assessorar na tomada de decisões 
quanto aos riscos e controles internos. 

Participação em todas as reuniões do Comitê de Governança Institucional; 
Comitê de Gestão da Integridade, Riscos e Controles Internos; e convite para 
participação esporádica nos demais Comitês e Comissões de Assessoramento. 

4.5 
Interlocução entre a UFMS e os 
órgãos de controle 

Realizada 

Realizar a interlocução entre a UFMS e os órgãos 
de controle, na prestação de informações e 
assessoramento às Unidades na elaboração das 
respostas da UFMS. 

Todos as demandas recebidas pelos órgãos de controles passam pelo controle da 
Auditoria Interna para acompanhar os prazos e respostas dos gestores, e posterior 
elaboração de ofício externo e protocolo das respostas. 
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4.6 
Capacitação e treinamentos de 
servidores da UFMS 

Realizada 

Promover ou divulgar ações de capacitação a 
servidores da UFMS em assuntos voltados às boas 
práticas administrativas e de interesse institucional 
por meio de parcerias com outros órgãos. 

A Auditoria Interna divulga e promove a participação de servidores em eventos, 
treinamentos e palestras promovidas pelos órgãos de controle.  

Fortalecimento da Auditoria Interna 

Nº 
Ação 

Ação Situação Objetivo Ações realizadas 

5.1 
Capacitação e treinamentos da 
equipe da 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. 

As ações de capacitação da equipe de auditoria constam no Capítulo IX. 

5.2 
Elaborar programa de gestão de 
melhoria da qualidade da 
Auditoria Interna 

Realizada 

Contemplar toda a atividade de auditoria interna 
governamental, desde o seu gerenciamento até o 
monitoramento das recomendações emitidas, 
tendo por base requisitos estabelecidos pelo 
Referencial Técnico, os preceitos legais aplicáveis 
e as boas práticas nacionais e internacionais 
relativas ao tema. 

Publicação da Resolução Coun nº 166, de 4 de dezembro de 2019, aprovando o 
Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Avidade (PGMQ). 
https://auditoriainterna.ufms.br/files/2019/12/SEI_23104.037718_2019_15.pdf 
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VI. QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE 
AUDITORIA INTERNA REALIZADOS SEM PREVISÃO NO PAINT 

 

As ações de auditoria dispostas no Quadro 4 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/2019, que se referem a trabalhos de consultoria e de Parecer da Unidade. 

Quadro 4: Ações realizadas e não planejadas no PAINT 2019  
 

 
 

Ação Ação Objetivo  

RA 01 
Auditoria nas contratações e 
despesas realizadas por Dispensa de 
Licitação 

Verificar a legalidade e oportunidade das contratações e aquisições 
realizadas por dispensa de licitação no exercício de 2018 e 2019 (até 
fevereiro/2019), objetivando a avaliação dos atos e fatos de gestão 
ocorridos no período. 

RA 04 
Auditoria na Contratação de Serviço 
de Abastecimento de água, coleta  e 
tratamento de esgoto 

Avaliar os contratos formalizados com a concessionária de 
abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto na Cidade 
Universitária, na capital do Estado do Mato 
Grosso do Sul; Apresentar um panorama dos gastos públicos e do 
consumo da água da Universidade desde a celebração dos referidos 
instrumentos; e Identificar as causas do aumento das despesas destes 
contratos, e possíveis desperdícios dos recursos. 

RA 15 

Avaliação da Transparência Ativa 
da UFMS 
 
(Ação concluída em jan/2020) 

Analisar a aderência da UFMS às boas práticas de transparência ativa, 
sob a ótica da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), do 
Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da 
Administração Pública e do Referencial de Combate a Fraude e 
Corrupção, ambos publicados pelo Tribunal de Contas da União. 

NA 01 
Apuração de débito referente ao 
pagamento por serviços não 
prestados 

Proceder à avaliação documental e cálculo de danos ao erário, 
considerando o recebimento de valores sem a contraprestação dos 
serviços, para fins de ressarcimento. 

NA 02 
Avaliação da gestão orçamentária e 
financeira do Programa de 
Assistência à Saúde da UFMS 

Avaliar o modelo adotado pela UFMS de assistência à saúde do 
servidor; a gestão de contratação de credenciados do PAS/UFMS; e a 
gestão orçamentária do Programa. 

NA 03 e 
NA 04 

Apoio técnico para elaboração de  
Plano de Gestão de Logística 
Sustentável - PLS no âmbito da 
UFMS 

Prestar apoio técnico à Comissão de Assessoramento instituída pela 
Portaria nº 465/2019, com a missão de elaborar o Plano de Gestão de 
Logística Sustentável - PLS no âmbito da UFMS, vinculada ao Comitê 
de Gestão de Contratações e Logística Sustentável, avaliando-se vícios 
e omissões para correções. 

NA 09 
Apoio técnico ao Comitê de Gestão 
de Bolsas e Auxílios sobre bolsas 
pagas por fundação de apoio 

Prestar apoio técnico ao Comitê de Gestão de Bolsas e Auxílios a 
respeito da possibilidade de concessão de bolsas a pessoas sem vínculo 
com a UFMS em projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação. 

NA 11 
Orientação sobre eleição de 
Coordenadores e membros de 
Colegiados de Cursos. 

Orientar e conscientizar as Unidades da Administração acerca de 
irregularidades ocorridas em desrespeito ao Regimento Geral e normas 
de eleição de Coordenadores e membros de Colegiados de Cursos. 

S/N 
Acompanhamento dos alertas do 
sistema ALICE  

Proceder à avaliação preliminar de alertas de irregularidades em editais 
encaminhados à AUD/Coun por meio do sistema ALICE, da CGU, e 
encaminhar à unidade competente para conhecimento e providências 
cabíveis. 
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VII. QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE RECOMENDAÇÕES 
EMITIDAS E IMPLEMENTADAS NO EXERCÍCIO, BEM COMO AS 
FINALIZADAS PELA ASSUNÇÃO DE RISCOS PELA GESTÃO, AS 
VINCENDAS, E AS NÃO IMPLEMENTADAS COM PRAZO EXPIRADO NA 
DATA DE ELABORAÇÃO DO RAINT  

 

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.  

Independentemente da implementação ou não das recomendações, estas são reavaliadas, 
oportunamente, por ocasião dos trabalhos de auditoria sobre o assunto. As providências 
adotadas pelos gestores são cadastradas em planilha de acompanhamento e monitoramento 
onde são registrados e contabilizados os benefícios decorrentes da atuação da Auditoria Interna. 

Por ocasião do envio do relatório ao gestor, é solicitado que seja preenchido um Plano de Ação 
a respeito de quais medidas serão implementadas para mitigar as fragilidades apontadas no 
Relatório, ainda que parcialmente, bem como justificativas a respeito de recomendações que 
não venham a ser integralmente implementadas, devendo ser encaminhado à Auditoria Interna 
para monitoramento. 

Quanto à assunção de riscos pela gestão, ressaltamos expressamente no documento de envio do 
relatório ao gestor responsável que, segundo o parágrafo 176 da Instrução Normativa SFC nº 
03 de 09 de junho de 2017, que aprovou o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria 
Interna Governamental do Poder Executivo Federal, é de responsabilidade da alta 
administração da Unidade Auditada zelar pela adequada implementação das recomendações 
emitidas pela Auditoria Interna, cabendo-lhe aceitar formalmente o risco associado caso decida 
por não realizar nenhuma ação. 

Neste contexto, no decorrer dos trabalhos executados no exercício de 2019, e encerrados até o 
fechamento deste Relatório, foram realizados e concluídos 29 trabalhos de trabalhos de 
auditoria, sendo 17 Relatórios de Auditoria e 12 Notas de Auditoria, totalizando 123 
recomendações.  

Nos quadros a seguir pontuamos individualmente o número do relatório, assunto e a quantidade 
de recomendações emitidas (Quadro 5), e a situação consolidada destes (Quadro 6). As análises 
individuais acerca das providências adotadas e benefícios atingidos serão detalhadas no capítulo 
VIII. 

Com relação às recomendações que se encontram na situação “Em execução”, estas passarão 
por avaliação no decorrer do exercício de 2020 para a verificação do atendimento, conforme 
prazo estabelecido pela Unidade auditada. Já a situação “Não monitorada”, trata-se de 
recomendações de práticas de controles ou alertas de conformidade, que poderão ser 
monitoradas quanto ao seu atendimento em trabalhos futuros. 

As Notas de Auditoria com mais de uma recomendação e que, pelo caráter orientativo não 
justifique o monitoramento individual destas, poderão ser consideradas como recomendação 
única, para fins de avaliação do atendimento da finalidade almejada. 
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Quadro 05: Quantitativo de recomendações emitidas por área auditada 

GESTÃO OPERACIONAL: LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Documento Assunto Recomendações 

RA 01/2019 Auditoria nas contratações e aquisições realizadas por Dispensa de Licitação 1 

RA 02/2019 Auditoria nas contratações e despesas realizadas por Inexigibilidade de Licitação 3 

RA 12/2019 Avaliação da fiscalização dos contratos terceirizados 5 

NA 01/2019 
Avaliação dos documentos apresentados pela defesa da empresa Rezende e Diniz 
Neto LTDA 1 

NA 02/2019 Avaliação da Gestão Financeira e Orçamentária do PAS/UFMS 1 

GESTÃO OPERACIONAL: RECURSOS HÍDRICOS 

Documento Assunto Recomendações 

RA 03/2019 
Avaliação da gestão dos recursos hídricos. Parte I: Ensino, Pesquisa e Gestão 
Operacional 12 

RA 04/2019 
Avaliação da gestão dos recursos hídricos. Parte II: Contratação de serviço de 
abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto 6 

NA 12/2019 Irregularidade em fatura liquidada na conta de água da UFMS 1 

GESTÃO OPERACIONAL: SUSTENTABILIDADE 

Documento Assunto Recomendações 

RA 06/2019 
Avaliação do gerenciamento de resíduos e rejeitos gerados nos laboratórios do 
Instituto de Biociências – INBIO 12 

RA 07/2019 
Avaliação do gerenciamento de resíduos e rejeitos gerados nos laboratórios da 
Faculdade de Odontologia – FAODO 5 

NA 03/2019 
Política e Plano de Logística Sustentável: Orientação Técnica a Comissão de 
Assessoramento instituída pela Portaria nº 465, de 02/04/2019. 

1 

NA 04/2019 
Política e Plano de Logística Sustentável: Orientação Técnica a Comissão de 
Assessoramento instituída pela Portaria nº 465, de 02/04/2019. 1 

NA 05/2019 Descarte inadequado de resíduos no Laboratório de Anatomia 1 

NA 08/2019 
Orientações aos Laboratórios sobre Resíduos e Rejeitos Químicos, Biológicos e 
Perfuro-cortantes 1 

GESTÃO ACADÊMICA 

Documento Assunto Recomendações 

RA 08/2019 Avaliação dos sistemas de gestão acadêmica 6 

RA 10/2019 Avaliação docente do exercício de 2018 3 

NA 06/2019 Planos de atividades não preenchidos 1 

NA 07/2019 Inconsistências nos Planos de Atividades Docente 1 

NA 10/2019 Inconsistências no SIGPOS 1 

NA 11/2019 Orientação Eleição Coordenadores e membros de Colegiados de Curso 1 

RA 14/2019 Avaliação da gestão acadêmica na contratação de professores visitantes 6 

GOVERNANÇA, INTEGRIDADE E RISCOS 

Documento Assunto Recomendações 

RA 05/2019 Avaliação de riscos operacionais e de fraude e corrupção em licitações e contratos  1 

RA 11/2019 
Avaliação de oportunidades de melhoria dos mecanismos de governança voltados ao 
combate a fraude e corrupção 1 

RA 14/2019 Avaliação da transparência na relação entre a UFMS e a Fundação de Apoio 17 

RA 15/2019 Avaliação da transparência ativa da UFMS 14 

NA 13/2019 Avaliação do regime disciplinar da UFMS 8 
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BOLSAS E AUXÍLIOS 

Documento Assunto Recomendações 

RA 09/2019 Avaliação da gestão dos auxílios estudantis com recursos do PNAES 8 

NA 09/2019 Pagamento de Bolsas por Fundação de Apoio a pessoas sem vínculo com a UFMS 1 

GESTÃO DE PESSOAS 

Documento Assunto Recomendações 

RA 13/2019 Acompanhamento e fiscalização contínua dos indícios de irregularidades funcionais 3 

TOTAL   123 

 

Quadro 06: Situação das Recomendações emitidas  

Atendidas 
Parcialmente 

atendidas 
Em execução 

Não 
monitorada 

Aguardando 
Manifestação 

Cancelada Total 

45 5 44 16 11 2 123 
 
 
 

VIII. QUADRO DEMONSTRATIVO DOS BENEFÍCIOS FINANCEIROS E NÃO 
FINANCEIROS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA UNIDADE DE 
AUDITORIA INTERNA AO LONGO DO EXERCÍCIO POR CLASSE DE 
BENEFÍCIO 

 

De acordo com a Instrução Normativa CGU nº 04/2018, considera-se Benefício como impacto 
positivo na gestão pública a partir da implementação de orientações e/ou recomendações da 
Auditoria Interna. O benefício resulta do trabalho conjunto da Auditoria Interna e da gestão, e 
podem ser classificados como financeiro e não financeiro. 

Para a metodologia de contabilização foram contabilizados os benefícios efetivos, ou seja, 
aqueles decorrente do atendimento comprovado à orientação e/ou recomendação das UAIG, 
com real impacto na gestão pública.  

Desta feita mesmo durante o processo de auditoria, quando ocorrem interlocuções com os 
gestores, podem ocorrer impactos positivos e estruturantes, ainda antes da finalização do 
relatório.  

Os Quadros 7 e 8 detalham as 123 recomendações (97 emitidas em Relatórios de Auditoria, 
e 26 recomendações emitidas em Notas de Auditoria), a situação da implementação destas pelas 
unidades responsáveis até o fechamento deste Relatório, e a classificação dos benefícios.  

Os Quadros 9 e 10 detalham as 49 recomendações (43 recomendações emitidas em Relatório 
de Auditoria, e 6 recomendações emitidas em Notas de Auditoria), todas emitidas em exercícios 
anteriores, mas com implementação no decorrer do exercício de 2019, e a classificação dos 
benefícios. 
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Quadro 07: Benefícios financeiros e não financeiros decorrentes da atuação da Auditoria Interna ao longo do exercício nos relatórios de auditoria 

# Nº Unidade Recomendações 
Providências   

(Manifestação do Gestor) 
Situação Classificação  

Nível Da 
Repercussão  
do Benefício 

Não 
Financeiro 

Benefícios Não 
Financeiros 

Benefícios 
Financeiros 

1 

01
/2

01
9 

PROADI 

Solicitar às unidades interessadas nas 
contratações diretas (art. 26, parágrafo 
único, inciso III, da Lei 8.666/93), 
justificativas do preço a ser contratado, 
preferencialmente mediante: (i) no caso de 
dispensa, apresentação de, no mínimo, três 
cotações válidas de empresas do ramo, ou 
justificativa circunstanciada se não for 
possível obter essa quantidade mínima; (ii) 
no caso de inexigibilidade, comparação 
com os preços praticados pelo fornecedor 
junto a outras instituições públicas ou 
privadas. 

Unidade acatou as recomendações e informou 
que vem diligenciando às Unidades 
interessadas a instrução dos processos com as 
comprovações do orçamento ou valor 
praticado. Considerando que a unidade 
apresentou os controles adotados por ocasião do 
mapeamento de riscos em licitações e contratos, 
verificou-se que a recomendação cumpriu sua 
finalidade. 

Atendida 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 
Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Conscientização e 
sensibilização; 
aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir 
riscos; 
Aperfeiçoamento da 
implementação de 
controles internos; 
outras medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/ 
processos 

 

2 

02
/2

01
9 

PROPLAN 

Promover a avaliação da oportunidade e 
conveniência de que a UFMS se mantenha 
associada às entidades representativas 
citadas na amostra do presente Relatório, ou 
outras semelhantes, abstendo-se de efetuar 
despesas sem que haja a previsão específica 
no orçamento da Instituição, a cada 
exercício financeiro;  

Unidade informou que o atendimento da 
recomendação foi prejudicado, pois na 
elaboração da PLOA 2020 o Ministério da 
Economia não permitiu alteração. 

Cancelada 

3. Dimensão 
(NF): Missão, 
Visão e/ou 
Resultado 

2. Repercussão 
Transversal 

Conscientização e 
sensibilização 

 

3 

02
/2

01
9 

PROADI 

Aplicar as hipóteses de dispensa de 
licitação, com fulcro no art. 24, inciso 
XXII, da Lei 8.666/1993, para a contratação 
de fornecimento de energia elétrica, e VII, 
para a contratação da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, e SANESUL aos 
futuros contratos a serem celebrados. 

A Unidade acata a recomendação e aplicará nos 
próximos contratos a serem formalizados. 
Esclareceu também que as minutas dos 
contratos geralmente são elaboradas pela 
empresa, havendo poucas alterações por parte 
da Administração. Ademais, a Unidade avaliou 
que haverá prejuízo maior se refazer a 
contratação já iniciada e em tramitação. 

Não 
monitorada 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 
Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Conscientização e 
sensibilização; 
outras medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/ processos 

 

4 

02
/2

01
9 

PROADI 

Dispensar a formalização de instrumento 
contratual nas contratações de bens e 
serviços que se enquadrarem nas hipóteses 
do art. 62 da Lei 8.666/93, a exemplo do 
Termo de Credenciamento.  

A unidade acatou a recomendação e esclareceu 
que já está sendo proposta alteração dos 
instrumentos a serem celebrados por Termo de 
Credenciamento, que já passou por avaliação 
Procuradoria Jurídica, com parecer positivo. 
Recomendação reiterada no processo 
23104.022160/2018-84. 

Não 
monitorada 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 
Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Conscientização e 
sensibilização; 
outras medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/ processos 
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5 

03
/2

01
9 

PROADI 

Atuar de forma concomitante às campanhas 
institucionais de conscientização, e com 
maior frequência, na afixação dos adesivos 
de conscientização nos sanitários, copas, 
laboratórios e demais localidades do 
Campus, incluindo estas ações no Plano de 
Logística Sustentável de 2019 e 2020, e 
seus respectivos Planos de Ação; 

Publicação de campanha no dia 26/06/2019. 
Ação institucional da PROAES prevê a redução 
do desperdício de água 
<https://www.ufms.br/acao-comunique-
vazamento-preve-a-reducao-do-desperdicio-
de-agua/>. Publicação conjunta 
PROPLAN/PROADI da IN nº 01, de 
01/07/2019, que institui recomendações para 
economia e redução da utilização de recursos na 
UFMS. 

Atendida 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 
Internos 

1. Repercussão 
Estratégica 

Promoção do 
desenvolvimento 
sustentável;  
sensibilização e 
conscientização. 

 

6 

03
/2

01
9 

PROADI 

Aperfeiçoar as atividades de controles 
internos das Unidades responsáveis pela 
manutenção da UFMS, de forma a 
contemplar: a) solicitação de projeto de 
evolução do sistema de Solicitações de 
Serviço, pontuando à AGETIC quais 
ferramentas devem ser aperfeiçoadas ou 
implantadas; b) implantação de rotinas de 
registros e mapeamentos de ocorrências, de 
forma que servidores e gestores futuros 
possam atuar nessas atividades com maior 
segurança; c) acompanhamento mensal e 
proativo, quanto às variações de consumo 
de água dos hidrômetros da Universidade, 
independente da atuação da empresa 
concessionária de serviços públicos, de 
forma a alertar aos responsáveis pelas 
Unidades Administrativas acerca do 
consumo elevado ou possíveis perdas, com 
a finalidade de tratar tempestivamente 
eventuais ocorrências. 

a) e b) - Foi criada em agosto/2019 uma fila 
exclusiva para serviços de contenção de perdas 
no sistema de solicitação de serviços da 
PROADI, em razão da necessidade de registros 
de acompanhamento dos eventuais vazamentos 
e consumo. 
c) - A CMT iniciou em agosto/2019 um 
monitoramento das faturas por meio planilhas, 
com auxilio de estagiário do curso de 
engenharia Civil, analisando inclusive a 
possível relação do consumo de água e esgoto 
com a execução de obras no Campus de Campo 
Grande. O relatório está em fase de finalização 
para apresentação de resultados à administração 
superior da UFMS. 
Com as ações de manutenção e prevenção de 
perdas, a redução da conta de água, a partir de 
junho a novembro de 2019, em comparação ao 
mesmo período de 2018, foi na média de R$ 
187.632,94. A projeção de 60 meses de 
economia é de R$ 11.257.976,10 

Atendida 

1. Gastos 
indevidos 
evitados (F) 
4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 
Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Aperfeiçoamento da 
implementação de 
controles internos; 
outras medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/ 
processos 

R$ 
11.257.976,10. 

7 

03
/2

01
9 

PROADI 

Requisitar apoio técnico do Laboratório de 
Eficiência Energética e Hidráulica em 
Saneamento – LENHS/FAENG/UFMS no 
treinamento do pessoal da manutenção da 
UFMS para a operação de equipamentos de 
detecção de perdas, e demais orientações 
pertinentes para combater o desperdício e 
incrementar a eficiência hidráulica da 
Universidade; 

Devido ao grande volume de trabalho e do 
número reduzido de servidores das área técnica, 
com possibilidade de atuação nesse tema sem o 
perigo de ocorrer disfunção, e ainda tendo em 
vista a carga de trabalho demandada pelos 
contratos de manutenção predial, não foi 
possível atender à essa recomendação até o 
momento. 

Em execução 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 
Internos 

1. Repercussão 
Estratégica 

Sensibilização e 
conscientização. 

 

8 

03
/2

01
9 

PROADI 
Incluir nos futuros editais de obras 
exigências de reutilização da água durante a 
fase de execução; 

Não houve manifestação da Unidade. A 
recomendação poderá ser monitorada em 
trabalhos futuros sobre o assunto, sendo 
contabilizado o benefício não financeiro de 
"conscientização e sensibilização" 
considerando as boas práticas sugeridas. 

Não 
monitorada 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 
Internos 

1. Repercussão 
Estratégica 

Sensibilização e 
conscientização. 
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9 
03

/2
01

9 
PROADI 

Avaliar a possibilidade de adoção de 
sistema de reutilização da água da chuva 
nos futuros projetos de obra desenvolvidos 

Não houve manifestação da Unidade. A 
recomendação poderá ser monitorada em 
trabalhos futuros sobre o assunto, sendo 
contabilizado o benefício não financeiro de 
"conscientização e sensibilização" 
considerando as boas práticas sugeridas. 

Não 
monitorada 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 
Internos 

1. Repercussão 
Estratégica 

Sensibilização e 
conscientização. 

 

10 

03
/2

01
9 

PROADI 

Deixar de incluir exigência de vedação de 
lavagem de área externa e pátios com água 
potável, quando não houver outra 
alternativa viável, como é o caso da 
utilização de poços ou água de reuso; 

Não houve manifestação da Unidade. A 
recomendação poderá ser monitorada em 
trabalhos futuros sobre o assunto, sendo 
contabilizado o benefício não financeiro de 
"conscientização e sensibilização" 
considerando as boas práticas sugeridas. 

Em execução 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 
Internos 

3. Repercussão 
Tático-
operacional 

Sensibilização e 
conscientização. 

 

11 

03
/2

01
9 

PROADI 

(Gestor do Contrato) Verificar se a lavagem 
das áreas externas vem ocorrendo na 
periodicidade disposta, e avaliar a 
possibilidade de diminuição dessas 
atividades, mediante supressão contratual; 

Não houve manifestação da Unidade. A 
recomendação poderá ser monitorada em 
trabalhos futuros sobre o assunto, sendo 
contabilizado o benefício não financeiro de 
"conscientização e sensibilização" 
considerando as boas práticas sugeridas. 

Não 
monitorada 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 
Internos 

3. Repercussão 
Tático-
operacional 

Sensibilização e 
conscientização. 

 

12 

03
/2

01
9 

PROECE 

Implantar métodos de irrigação automático 
do gramado do Estádio Morenão para 
otimizar os recursos hídricos demandados 
ao local e nos horários mais propícios para 
a retenção da água; 

O poço central que abrange o abastecimento da 
área foi cadastrado no IMASUL para 
reutilização, inclusive para irrigação do 
gramado do Morenão. Considerando que a 
recomendação tem caráter de sensibilização e 
conscientização. 

Não 
monitorada 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 
Internos 

3. Repercussão 
Tático-
operacional 

Sensibilização e 
conscientização. 

 

13 

03
/2

01
9 

COAD das 
Unidades 

Realizar levantamento de necessidades nos 
seus laboratórios para planejar a aquisição 
dos insumos dos purificadores por osmose 
reversa (cartuchos, filtros, membrana), seja 
por registro de preços ou por compra direta 
(art. 24, inc. XXI e art. 25, inc. I, da Lei nº 
8.666/1993); 

Não houve manifestação da Unidade. A 
recomendação poderá ser monitorada em 
trabalhos futuros sobre o assunto, sendo 
contabilizado o benefício não financeiro de 
"conscientização e sensibilização" 
considerando as boas práticas sugeridas. 

Não 
monitorada 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 
Internos 

3. Repercussão 
Tático-
operacional 

Sensibilização e 
conscientização. 

 

14 

03
/2

01
9 

FAODO 

Substituir as cadeiras odontológicas da 
Clínica nº 7 por equipamentos com 
acionamento via pedal, e, enquanto não 
houver a substituição, orientar aos alunos a 
acionarem as cuspideiras somente quando 
necessário, evitando o desperdício de água. 

Não houve manifestação da Unidade. A 
recomendação poderá ser monitorada em 
trabalhos futuros sobre o assunto, sendo 
contabilizado o benefício não financeiro de 
"conscientização e sensibilização" 
considerando as boas práticas sugeridas. 

Não 
monitorada 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 
Internos 

3. Repercussão 
Tático-
operacional 

Sensibilização e 
conscientização. 

 



 23 

15 

03
/2

01
9 

Laborató-rios 

Estudar a possibilidade de: a) captação de 
água descartada dos laboratórios durante o 
processo de destilação, com a finalidade de 
reutilização para outros fins, seja por meio 
da caixa de reuso para futuras destilações ou 
resfriamento dos equipamentos, seja por 
meio da instalação de reservatórios, para 
uso da limpeza, por exemplo; b) 
substituição gradual dos destiladores da 
UFMS por purificadores de água por 
osmose reversa, de acordo com a 
capacidade financeira de investimento das 
Unidades Setoriais; 

Não houve manifestação da Unidade. A 
recomendação poderá ser monitorada em 
trabalhos futuros sobre o assunto, sendo 
contabilizado o benefício não financeiro de 
"conscientização e sensibilização" 
considerando as boas práticas sugeridas. 

Não 
monitorada 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 
Internos 

3. Repercussão 
Tático-
operacional 

Sensibilização e 
conscientização. 

 

16 

03
/2

01
9 

PROADI e 
FAENG 

Verificar o interesse na utilização do poço 
manual perfurado nas proximidades da 
estação de piscicultura para o ensino e 
pesquisa de monitoramento, efetuando o 
cadastro no IMASUL, nos termos da 
Resolução SEMADE n° 21, de 27 de 
novembro de 2015. 

Não houve manifestação da Unidade. A 
recomendação poderá ser monitorada em 
trabalhos futuros sobre o assunto, sendo 
contabilizado o benefício não financeiro de 
"conscientização e sensibilização" 
considerando as boas práticas sugeridas. 

Não 
monitorada 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 
Internos 

3. Repercussão 
Tático-
operacional 

Sensibilização e 
conscientização. 

 

17 

04
/2

01
9 

PROADI 

Regularizar a omissão dos descontos que 
vêm sendo concedidos nas faturas de 
serviço de coleta e tratamento de esgoto, 
mediante a celebração de Aditivo 
Contratual ao Contrato nº 130/2015;  

Aguardando regularização dos poços no 
IMASUL para tratar todas as solicitações à 
Aguas Guariroba. 

Em execução     

18 

04
/2

01
9 

PROADI 

Providenciar o cadastro dos poços da 
UFMS na plataforma S.I.R.I.E.M.A do 
IMASUL, para a obtenção da licença 
ambiental e regularização da outorga, nos 
termos das normativas Estaduais vigentes; 

Foi realizado o cadastramento do Uso de 
Recursos Hídricos dos 6 (seis) poços 
(Certificado de Inscrição de Cadastro de Uso de 
Recursos Hídrico - 1701940) na plataforma 
S.I.R.I.E.M.A do Instituto de Meio Ambiente 
de Mato Grosso do Sul - IMASUL. Após 
análise pelo órgão  ambiental competente, os 6 
(seis) poços foram enquadrados como sujeitos a 
outorga, conforme pode ser observado no 
documento 1701953. 

Atendida 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 
Internos 

1. Repercussão 
Estratégica 

Outras medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/ processos 

 

19 

04
/2

01
9 

REITORIA 

Avaliar a possibilidade de rescisão dos 
contratos 24 e 25/2015 a fim de reativar os 
poços para as atividades de limpeza, 
irrigação, dessedentação de animais, 
atividades de ensino e pesquisa, ou ainda 
para o consumo humano, devendo ser 
elaborado estudo de adequação da 
infraestrutura hidráulica , e quais fontes 
permanecerão sob abastecimento da 
empresa Águas Guariroba, sobretudo dos 
prédios mais recentes;  

Aguardando agendamento de reunião com a 
concessionária Aguas Guariroba. 

Em execução     



 24 

20 

04
/2

01
9 

PROADI 

Localizar as entradas e saídas das 
tubulações e ramais de alimentação dos 
prédios da UFMS, e providenciar a 
instalação de hidrômetros individuais, por 
meio da empresa concessionária de serviços 
públicos, inclusive àqueles que são 
abastecidos pelo Hospital Universitário, 
com o fim de mensurar os custos de 
consumo de água de cada Unidade;  

Para o mapeamento da rede de água e esgoto 
faz-se necessário o levantamento com equipe e 
equipamentos especializados, que poderia ser 
buscado em parceria com a concessionária de 
águas e esgoto. 

Em execução     

21 

04
/2

01
9 

PROADI 

Confirmar, por meio de avaliação técnica 
da CPO/PROADI, a existência de desvio da 
rede de esgoto da UFMS da rede do 
Hospital Universitário; e, caso confirmado 
o lançamento de esgoto do Hospital 
Universitário na rede da UFMS: 1) UFMS - 
solicitar à Contratada o imediato desvio ou 
instalação de medidor em local anterior, ou 
pleitear descontos nas faturas de esgoto da 
UFMS, que suprimam o volume de esgoto 
lançado pelo Hospital; 
2) HUMAP/EBSERH: solicitar à 
Contratada, alteração na forma de medição, 
seja pela instalação de hidrômetros ou pela 
concessão de descontos nas faturas de 
esgoto proporcionais ao coeficiente de 
retorno do Hospital; 

A ausência de desvio foi confirmada pela 
CPO.Aguardando agendamento de reunião com 
a concessionária Aguas Guariroba. 

Em execução     

22 

04
/2

01
9 

REITORIA 

Instaurar, em conjunto com o Hospital 
Universitário, a competente Tomada de 
Contas Especial, ou procedimento 
administrativo próprio, com a finalidade de 
mensurar o exato valor pago a título de 
esgoto à Águas Guariroba, desde a 
assinatura do Contrato nº 29/2015 e buscar 
o ressarcimento deste, ainda que 
judicialmente.  

Aguardando agendamento de reunião com a 
concessionária Aguas Guariroba. 

Em execução     

23 

05
/2

01
9 

Comitê de 
Gestão da 

Integridade, 
Riscos e 

Controles 

Proceder à avaliação dos riscos 
relacionados a fraude e corrupção, bem 
como os riscos operacionais que podem 
interferir no cumprimento dos objetivos 
institucionais, utilizando-se dos resultados 
obtidos no mapeamento de riscos elaborado 
pela Auditoria Interna. 

Demonstração das metodologias em reunião 
com a Comissão de Assessoramento para 
orientar e sensibilizar sobre o assunto. Após foi 
elaborado pela Comissão o Relatório Técnico 
de Avaliação e Mapeamento Construído e 
submetido à aprovação do Comitê de Gestão da 
Integridade, Riscos e Controles. 

Atendida 

3. Dimensão 
(NF): Missão, 
Visão e/ou 
Resultado 

2. Repercussão 
Transversal 

Conscientização e 
sensibilização; 
aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir 
riscos; 
aperfeiçoamento da 
implementação de 
controles internos; 
outras medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/ processos 

 



 25 

24 

06
/2

01
9 

PROADI 

Acionar o gestor do contrato para que, em 
cumprimento às suas atribuições, faça 
cumprir as Cláusulas 9.2.6 e 9.2.9 
constantes no Contrato nº 22/2018, acerca 
de orientações quanto a eventuais 
emergências, e de treinamento trimestral, 
sob pena de responsabilização solidária por 
descumprimento de cláusula contratual. 

O gestor do Contrato nº 22/2018 informou que 
foi agendado para 23/09/2019, conforme ofício 
encaminhado aos fiscais (SEI n° 1452222), o 
treinamento a ser realizado pela Oxinal. 

Atendida 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 
Internos 

3. Repercussão 
Tático-
operacional 

Conscientização e 
sensibilização; outras 
medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/ processos 

 

25 

06
/2

01
9 

PROADI 

Enviar à Agência de Tecnologia da 
Informação e Comunicação - Agetic ou à 
Faculdade de Computação – Facom, 
proposta de aplicativo ou sistema de 
registro de resíduos, com a finalidade de 
organizar, prever contratações e atender à 
legislação acerca da quantificação da 
geração de resíduos. De forma que toda a 
UFMS utilize o mesmo tipo de controle, 
uniformizando a informação. 

Demanda encaminhada à CCL/Proadi para 
verificação da possibilidade de inserção nos 
sistemas relacionados à compras e, 
redirecionada à Proadi tendo em vista que a 
solicitação da CCO/PROADI só pode ser 
realizada após a realização dos estudos 
preliminares de uma contratação, o que não é o 
caso neste referido momento, haja vista que tal 
aplicativo, subsidiará a equipe de planejamento 
quando a quantidade necessária na contratação. 

Em execução     

26 

06
/2

01
9 

PROGEP 

Incluir no Plano de Capacitação da UFMS, 
curso sobre biossegurança, normas de 
segurança em laboratórios, correto manejo 
de resíduos e rejeitos perigosos e/ou afins, 
fazendo constar anualmente capacitação 
acerca do assunto. 

O curso de biossegurança e manejo de resíduos 
e rejeitos laboratoriais foi incluído no 
Levantamento de Necessidades de 
Desenvolvimento de Pessoas – LND 2020, com 
disponibilidade de 20 vagas (Processo 
23104.033805/2019-95) e consta do Plano de 
Desenvolvimento de Pessoas - PDP 2020. 

Atendida 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 
Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

  

27 

06
/2

01
9 

INBIO 
Promover a ampla divulgação em todos os 
laboratórios do Manual de Segurança em 
laboratório da UFMS; 

Foi enviado via e-mail para os responsáveis 
pelos laboratórios e solicitado que mantenham 
uma cópia disponível para consulta. 

Atendida 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 
Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Conscientização e 
sensibilização; 
aperfeiçoamento da 
transparência 
promoção do 
desenvolvimento 
sustentável; 
aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir 
riscos; 
aperfeiçoamento da 
implementação de 
controles internos 
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28 

06
/2

01
9 

INBIO 

Orientar todos os colaboradores dos 
laboratórios do INBIO acerca dos 
recipientes adequados para descarte, 
especialmente os perfurocortantes; 

Foram orientados via e-mail a utilizarem os 
recipientes corretos e que recipientes para 
descarte de perfurocortanes devem ser 
solicitados ao LATEC (laboratórios de apoio 
técnico) ou a servidora Aline Casaril (fiscal do 
contrato de recolhimento de RR perigosos no 
INBIO). Aguardando treinamento formal para 
melhor adequar as orientações. 

Atendida 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 
Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Conscientização e 
sensibilização 
Promoção do 
desenvolvimento 
sustentável; 
aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir 
riscos;  
aperfeiçoamento da 
implementação de 
controles internos 

 

29 

06
/2

01
9 

INBIO 

Designar um responsável para solicitar 
junto ao gestor do contrato os 
coletores/embalagens cujo fornecimento 
seja de responsabilidade da empresa 
contratada para a coleta de RR perigosos e 
distribuição aos laboratórios; 

A servidora Aline Casaril é fiscal do contrato 
no setor e a servidora Natália Alves é sua 
substituta. 

Atendida 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 
Internos 

3. Repercussão 
Tático-
operacional 

Conscientização e 
sensibilização; 
promoção do 
desenvolvimento 
sustentável; 
aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir 
riscos; 
aperfeiçoamento da 
implementação de 
controles internos 

 

30 

06
/2

01
9 

INBIO 

Orientar os responsáveis pelos laboratórios 
que não possuem inventário formal de 
reagentes para que adotem ao menos o 
modelo sugerido no Manual de Segurança 
em Laboratórios e os mantenham 
atualizados; 

Foi solicitado que os laboratórios enviassem a 
COAD/INBIO os seus inventários conforme 
anexo (SEI n° 1690671). Para os laboratórios 
que não possuem tal inventário foi dado prazo 
até 07/02/20 para que todos se adequem a está 
recomendação. Aguardando treinamento 
formal para melhor adequar as orientações. 

Atendida 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 
Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Conscientização e 
sensibilização; 
promoção do 
desenvolvimento 
sustentável; 
aperfeiçoamento da 
implementação de 
controles internos 

 

31 

06
/2

01
9 

INBIO 

Orientar os responsáveis pelos laboratórios 
geradores de RR perigosos, que efetuem o 
inventário de sua geração de RR, a princípio 
adequando-se a modelo que atenda às 
características dos RR gerados e à  
necessidade de cada laboratório, até que 
seja apresentado modelo de controle 
próprio pela instituição; 

Foi solicitado que os laboratórios enviassem a 
COAD/INBIO os seus inventários conforme 
anexo (SEI n° 1690683). Para os laboratórios 
que não possuem tal inventário foi dado prazo 
até 07/02/20 para que todos se adequem a está 
recomendação. Entretanto, essa recomendação 
foi muito questionada pelos laboratórios de 
como proceder corretamente a averiguação 
desse material. Sendo necessário um 
treinamento para correta manipulação e 
destinação dos RR perigosos. 

Atendida 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 
Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Conscientização e 
sensibilização; 
aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir 
riscos; 
aperfeiçoamento da 
implementação de 
controles internos 
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32 
06

/2
01

9 
INBIO 

Elaborar POP sobre o manejo de RR 
perigosos, de forma a uniformizar 
procedimentos para os laboratórios do 
Instituto, abrigando todas as situações; 

Foi montada uma comissão conforme Instrução 
de Serviço n° 129/19 (SEI n° 1489974) para 
elaborar o regulamento de utilização dos 
laboratórios. 

Em execução     

33 

06
/2

01
9 

INBIO 

Manter nos laboratórios, em local acessível 
a todos os usuários, listagem básica de 
incompatibilidade química dos reagentes, 
resíduos e rejeitos perigosos que circulam 
nos laboratórios; 

Foi solicitado via e-mail que os laboratórios 
imprimam a lista básica que consta no Manual 
de Segurança em Laboratórios e que fixem em 
local visível. Entretanto, também é necessário 
treinamento especifico para que os servidores 
realizem o correto acondicionamento dos 
reagentes, resíduos e rejeitos perigosos 
manipulados nos laboratórios. 

Atendida 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 
Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Conscientização e 
sensibilização; 
aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir 
riscos; 
aperfeiçoamento da 
implementação de 
controles internos 

 

34 

06
/2

01
9 

INBIO 

Orientar os responsáveis pelos laboratórios, 
acerca da utilização de no máximo 2/3 da 
capacidade das embalagens para descarte e 
rotulagem com indicação de risco; 

Os laboratórios foram orientados via e-mail a 
atender essa especificação e a técnica Aline está 
acompanhando e orientando a coleta de RR 
perigosos. Entretanto, os laboratórios 
enfrentam dificuldade em armazenar esse 
material pela falta de espaço visto a demora na 
coleta de resíduos químicos. 

Atendida 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 
Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Conscientização e 
sensibilização; 
aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir 
riscos; 
aperfeiçoamento da 
implementação de 
controles internos 

 

35 

06
/2

01
9 

INBIO 
Mapear os riscos nos locais em que os 
mesmos ainda não foram mapeados. 

Os laboratórios que não possuem mapa de risco 
foram instruídos a entrar em contato com a 
SESET/DIAS/CAS/PROGEP para 
providenciar a confecção do mapa de risco. 
Assim, dependemos da disponibilidade da 
SESET para concluir está recomendação. 

Em execução     

36 

07
/2

01
9 

PROADI 

Acionar o gestor do contrato para que, em 
observância às suas atribuições, exija o 
cumprimento dos itens 9.2.6 e 9.2.9, 
constantes no Contrato nº 22/2018, acerca 
de orientações quanto a eventuais 
emergências, e de treinamento trimestral, 
sob pena de responsabilização solidária por 
descumprimento de cláusula contratual; 

O gestor do Contrato nº 22/2018 informou que 
foi agendado para 23/09/2019, conforme ofício 
encaminhado aos fiscais (SEI n° 1452222), o 
treinamento a ser realizado pela Oxinal. 

Atendida 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 
Internos 

2. Repercussão 
Transversal 
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37 

07
/2

01
9 

PROADI 

Enviar à Agência de Tecnologia da 
Informação e Comunicação Agetic ou à 
Faculdade de Computação Facom, proposta 
de aplicativo ou sistema de registro de 
resíduos, com a finalidade de organizar, 
prever contratações e atender à legislação 
quanto à quantificação da geração de 
resíduos, de forma que toda a Universidade 
utilize o mesmo tipo de controle, 
uniformizando a informação. 

Demanda encaminhada à CCL/Proadi para 
verificação da possibilidade de inserção nos 
sistemas relacionados à compras e, 
redirecionada à Proadi tendo em vista que a 
solicitação da CCO/PROADI só pode ser 
realizada após a realização dos estudos 
preliminares de uma contratação, o que não é o 
caso neste referido momento, haja vista que tal 
aplicativo, subisiará a equipe de planejamento 
quando a quantidade necessária na contratação. 

Em execução     

38 

07
/2

01
9 

PROGEP 

Incluir no Plano de Capacitação da UFMS, 
curso sobre biossegurança, normas de 
segurança em laboratórios, correto manejo 
de resíduos e rejeitos perigosos e/ou afins, 
fazendo constar anualmente capacitação 
sobre o assunto. 

O curso de biossegurança e manejo de resíduos 
e rejeitos laboratoriais foi incluído no 
Levantamento de Necessidades de 
Desenvolvimento de Pessoas – LND 2020, com 
disponibilidade de 20 vagas (Processo 
23104.033805/2019-95). 

Atendida 

3. Dimensão 
(NF): Missão, 
Visão e/ou 
Resultado 

2. Repercussão 
Transversal 

  

39 

07
/2

01
9 

FAODO 

Exigir a formalização de POP quanto ao 
manejo de RR perigosos, podendo, se for o 
caso, uniformizar procedimentos para os 
laboratórios/clínicas da Faculdade, 
abrigando todas as situações; 

Encaminha o POP e o fluxograma de 
gerenciamento de resíduos da FAODO. 

Atendida 

3. Dimensão 
(NF): Missão, 
Visão e/ou 
Resultado 

2. Repercussão 
Transversal 

  

40 

07
/2

01
9 

FAODO 

Promover a devida identificação do abrigo 
externo de resíduos, inclusive com a 
indicação do risco atinente aos resíduos ali 
armazenados.  

A recomendação da identificação do abrigo 
externo ainda não foi realizada, tendo em vista 
que a solicitação das placas, feitas por meio do 
Processo SEI (23104.042465/2019-93), ainda 
não foram providenciadas e, segundo 
informações recebidas por telefone da DIPVG, 
não existe previsão de serem confeccionadas.  

Em execução     

41 

08
/2

01
9 

AGETIC 

Avaliar a possibilidade de correção das 
fragilidades apontadas no Plano de 
Atividades Docente sugeridas na presente 
Nota de Auditoria de Auditoria, com a 
indicação de prazo para a adoção das 
providências cabíveis; (NOTA DE 
AUDITORIA 7/2019) 

Informamos que, após prévia análise, as 
possíveis melhorias foram registradas na lista 
de necessidades do sistema e sua 
implementação será negociada junto à unidade 
responsável pelos requisitos do sistema. Para 
outras eventuais mudanças, a Agetic coloca-se 
a disposição para discussão com a unidade 
responsável, conforme recomendado no item 4 
do Relatório 1609226 . 

Em execução     
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42 

08
/2

01
9 

REITORIA 

Avaliar, conjunto com a PROGEP, a 
elaboração de ato normativo ou orientação 
formal às Unidades da Administração 
Setorial estabelecendo critérios para o 
correto preenchimento dos campos do 
Plano de Atividades dos docentes, 
respeitando as legislações pertinentes.  
(NOTA DE AUDITORIA 7/2019) 

Unidade informou que aguarda a abertura do 
plano para o semestre seguinte para prestar 
esclarecimentos às unidades, por ocasião do 
preenchimento obrigatório pelos professores. 

Em execução     

43 

08
/2

01
9 

PROPP 

1) Verificar a possibilidade de propor à 
AGETIC a implantação de alerta (Red Flag) 
quando a soma das disciplinas ultrapassar 
480 horas anuais (16 horas semanais) em 
disciplinas de pós-graduação (SIGPOS) ou 
680 horas anuais (20 horas semanais) em 
atividades de graduação, para validação da 
Direção, como forma de detectar possível 
irregularidade no excesso de carga horária 
docente (o docente deve cumprir no mínimo 
4 horas de graduação e o limite de 20 horas 
semanais). 

O SigPós também não permite a contagem de 
carga horária em duplicidade para o mesmo 
docente no mesmo horário. Sendo assim, caso 
o horário se choque com outro já cadastrado, 
automaticamente o sistema marca para não 
contar carga horária para aquele docente. 
(apesar de não adotada especificamente a 
sugestão de red flag para não permitir 
lançamentos em duplicidade que poderiam 
impactar no excesso de carga horária destinada 
ao professor, a implementação de controles que 
impedem o lançamento em duplicidade, além 
dos outros controles informados, mitigam os 
riscos identificados). 

Atendida 

3. Dimensão 
(NF): Missão, 
Visão e/ou 
Resultado  
 

1. Repercussão 
Estratégica 

 
Aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir 
riscos e de 
implementação de 
controles internos 

 

44 

08
/2

01
9 

PROPP 

2) Solicitar à AGETIC as alterações 
necessárias para não permitir o lançamento 
de carga horária destinada aos docentes nas 
disciplinas:  Tese e Dissertação (Elaboração 
e Defesa), Trabalho de Conclusão de Curso; 

Já atualizamos todas as disciplinas de 
Dissertação, Tese, Qualificação e similares de 
todos os cursos de mestrado e doutorado de 
modo que elas não possam mais contar carga 
horária para os docentes. Dessa forma, a partir 
da lista de ofertas de 2020/1, o SigPós não 
permitirá a contagem de carga horária para os 
docentes dessas disciplinas. 

Atendida 

3. Dimensão 
(NF): Missão, 
Visão e/ou 
Resultado 

1. Repercussão 
Estratégica 

Aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir 
riscos e da 
implementação de 
controles internos; 
outras medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/ processos 

 

45 

08
/2

01
9 

PROPP 

3) Orientar formalmente as Secretarias e 
Coordenadores dos Programas de 
Residência a respeito da necessidade de 
definição de carga horária destinada aos 
docentes; 

Recentemente foi implementada no SigPós a 
opção de marcar se a disciplina é apta a contar 
carga horária para o docente. Se a disciplina 
tiver marcada como "não apta" para contar 
carga horária para o docente, a secretaria não 
conseguirá marcar na lista de ofertas que pode 
contar carga horária para o docente daquela 
disciplina. Essa marcação é feita pela DIPSS no 
momento de cadastrar a disciplina na estrutura 
curricular do curso. 

Atendida 

3. Dimensão 
(NF): Missão, 
Visão e/ou 
Resultado 

1. Repercussão 
Estratégica 

Conscientização e 
sensibilização; 
aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir 
riscos e da 
implementação de 
controles internos; 
outras medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/ processos 
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46 
08

/2
01

9 
PROPP 

4) Definir em normativo da PROPP ou 
COPP quais hipóteses e qual carga horária 
a disciplina Estágio de Docência computará 
carga horária ao docente na Pós-Graduação. 

Analisaremos as demais sugestões 
encaminhadas para melhoria dos controles 
internos relativos a Promoção e Progressão 
Docente - Plano de Atividades Docentes e SIAI. 

Em execução     

47 

09
/2

01
9 

PROAES 

1: Estabelecer cronograma (com definição 
de etapas e agentes responsáveis) para 
implementação de mecanismos de 
acompanhamento e avaliação da política 
pública do PNAES, que contemple a 
conformidade dos auxílios concedidos por 
meio de subsídio do Restaurante 
Universitário, garantindo que, pelo menos 
50% dos usuários sejam convocados no 
decorrer do exercício para apresentar os 
comprovantes de elegibilidade definidos; 

Se indispensável, em 2020, a verificação e 
envio de documentos comprobatórios de renda 
será realizado em até trinta dias após o cadastro 
para uso do Restaurante. A  implementação 
desta prática depende de atendimento de 
solicitação à Agetic. A ação de verificação de 
renda é realizada pela Divisão de Assistência ao 
Estudante - DIASE, e a gestão do Restaurante 
Universitário é de Competência da Divisão de 
Alimentação – DIALI, ambas sob vinculadas à 
Coordenadoria de Assistência Estudantil - 
CAE. 

Em execução     

48 

09
/2

01
9 

PROAES 

2: Estabelecer rotina de acompanhamento 
da vulnerabilidade socioeconômica de 
estudantes que tiveram seus benefícios 
renovados, por meio de circularização de 
ofício à Superintendência-Regional do 
Trabalho e Emprego, para que sejam 
consultadas as bases de dados RAIS, 
CAGED, enquanto não houver acesso 
direto pela UFMS; 

A atualização das informações de renda dos 
estudantes será periódica, a cada dois anos. Será 
mantida a  renovação do benefício com a 
declaração do estudante de que não há alteração 
da renda. Consultar outros órgãos demandaria 
mais tempo para auditar todas as informações 
pertinentes, além de sobrecarregar a rotina da 
Divisão responsável. Como grande parte de 
informações que necessitam de comprovação 
de renda, são de responsabilidade da DIASE, da 
mesma forma que qualquer alteração na renda 
do beneficiário deve ser informada 
imediatamente. Todas essas informações são 
previstas em Resolução. Alterações posteriores 
serão incluídos em novo Regulamento. 
Atualização de Renda foi acordada com a Pró-
Reitora para ser aferida a cada biênio, em casos 
de acadêmicos beneficiários a longo prazo. 

Não 
monitorada 

3. Dimensão 
(NF): Missão, 
Visão e/ou 
Resultado 

1. Repercussão 
Estratégica 

Conscientização e 
sensibilização; 
aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir 
riscos e de 
implementação de 
controles internos 
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/2
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PROAES 

3: Revisar editais e normatização do 
PNAES contemplando as medidas 
necessárias para: 
a) incluir entre os documentos de 
comprovação de renda familiar, o Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico), previsto no Decreto nº 
6.135/2007, para seleção de beneficiários e 
integração de programas sociais do 
Governo Federal voltados ao atendimento 
desse público;  
b) prever a inclusão de todos os potenciais 
beneficiários do PNAES no Cadastro Único 
dos Programas Sociais; 
c) adotar, para fins do início da contagem 
do tempo de recebimento de benefícios do 
programa, a data da primeira matrícula do 
estudante na UFMS; 

A obrigatoriedade do CadÚnico tornaria o 
processo mais burocratizado e não garantiria 
qualquer veracidade sobre a renda declarada 
pelo próprio estudante, em nada diminuindo ou 
acelerando o trabalho da Equipe da DIASE 
durante o processo seletivo; 
 
 

Não 
monitorada 

3. Dimensão 
(NF): Missão, 
Visão e/ou 
Resultado 

1. Repercussão 
Estratégica 

Conscientização e 
sensibilização; 

 

    

b) A inclusão dos beneficiários do PNAES, 
significa um número superior a 8.000 
estudantes, já que àqueles que utilizam o 
Restaurante Universitário fazem parte dos que 
utilizam o PNAES, mesmo que de forma 
indireta. Ao olharmos para os beneficiários 
diretos (que recebem algum Auxílio da 
Assistência Estudantil) teremos algo superior a 
1.400 estudantes. É inviável fazer tantos 
encaminhamentos ao CRAS, visto que, cada 
CRAS atende uma região e a Divisão de 
Assistência ao Estudante não têm servidores 
suficientes para atender satisfatoriamente às 
Demandas da Assistência Estudantil e ainda 
assumir uma demanda de caráter municipal e 
que, além de não ter qualquer obrigatoriedade 
por parte do cidadão, é de interesse particular; 
 
c) Conforme a  Resolução 135 de 28/12/2018 
do COUN, Artigo 32, é permitido ao acadêmico 
a partir da primeira concessão do auxílio, uma 
movimentação interna e o prazo máximo da 
concessão é até dois semestres após o tempo 
regular de conclusão do curso, 
independentemente do tempo que ele foi 
beneficiário na primeira graduação. Esta ação já 
está implementada em nosso sistema de 
acompanhamento semestral realizado pela 
DIASE/CAE/PROAES 
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PROAES 

4: Publicar na página da PROAES todos os 
atos relacionados ao PNAES, tais como 
edital, seleção, e beneficiados, bem como a 
execução financeira do Programa, dentre 
outros aspectos atinentes à transparência do 
processo, ou informar link de acesso a 
outras páginas onde as informações estão 
publicadas; 

Editais e  informações referentes à Assistência 
Estudantil são publicados no sítio da Pró-
Reitoria em links de acesso rápido. Os editais 
em particular são divulgados pela SECOM que 
mantém canais de divulgação nas redes sociais, 
rádio e sítios institucionais. 
Através da página do Sistema de Governança 
de Bolsas, os estudantes já acessam 
informações referentes aos auxílios, tais como 
valores e datas de pagamento. 
O link para a página de acesso à informação já 
está disponível na página da Proaes. 

Atendida 

3. Dimensão 
(NF): Missão, 
Visão e/ou 
Resultado 

1. Repercussão 
Estratégica 

Aperfeiçoamento da 
transparência; 
aperfeiçoamento do 
controle social 
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09
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01
9 

PROAES 

5: Inserir texto explicativo no canal 
disponível na página da PROAES “Fale 
Conosco”, para incentivar a participação do 
corpo discente na definição das áreas de 
atuação do Programa, e ampliar a 
divulgação desta ferramenta aos estudantes 
para que apresentem sugestões ou 
reclamações sobre as ações estudantis; 

O canal “Fale Conosco”, tal como toda a Equipe 
da PROAES pode ser contatada pelos 
estudantes. Ao que se refere a Resoluções, por 
passarem por votação no Conselho 
Universitário – COUN, existe uma 
representatividade discente no Conselho, desta 
forma, nossos beneficiários recebem tais 
informações de seu Diretório. 
Estamos finalizando o texto de abertura do Fale 
Conosco e fazendo algumas alterações para 
encaminhar para a Agetic até o final de 
fevereiro. 

Em execução     

52 

09
/2

01
9 

PROAES 

6: Definir fluxo e a necessidade de 
comunicação de penalidades 
administrativas imputadas a estudantes 
pelas Unidades Setoriais e Reitoria, bem 
como propor alteração da Resolução Coun 
nº 73, de 23 de agosto de 2018, que 
regulamenta o regime disciplinar dos 
estudantes no âmbito da UFMS, nesse 
sentido; 

À esta Pró-Reitoria, não cabe aplicar 
penalidades administrativas além das que 
envolvem a suspensão e ressarcimento de 
Auxílios. Qualquer penalidade é aplicada pela 
Unidade que o estudante possui vínculo e esta 
deve repassar às Unidades Centrais 
Administrativas para que sejam verificadas 
situações de benefícios, não só os relacionados 
à Assistência Estudantil. 
Nesse sentido, abrimos um processo no Sistema 
SEI para fazer a solicitação e recebimento 
semestral de informaçoes acerca das 
penalidades aplicadas aos estudantes nas 
unidades setoriais. No documento de abertura 
do processo, solicitamos que as informações 
acerca de penalidades aos estudantes sejam 
encaminhadas também a qualquer tempo. 

Atendida 

3. Dimensão 
(NF): Missão, 
Visão e/ou 
Resultado 

1. Repercussão 
Estratégica 

Aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir 
riscos e de 
implementação de 
controles internos 
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PROAES 

7: Abster de conceder benefícios com 
recursos do PNAES a estudantes 
beneficiários do PBP ou de qualquer outro 
programa oficial que veda a acumulação de 
benefícios; 

A orientação foi encaminhada pelo MEC no 
ano de 2019, até então, não havia qualquer 
impeditivo para o acúmulo de benefícios da 
bolsa permanência do MEC, inclusive com 
documentos que orientam que as bolsas 
assistências não devem ser consideradas renda.  

No final do ano de 2019, os dados foram 
cruzados a fim de, verificar qualquer acúmulo. 

Com relatório emitido pela Divisão de 
Acessibilidade e Ações Afirmativas – DIAAF, 
é possível consultar nossos sistemas e impedir 
o acúmulo indevido. 

A partir de Fevereiro de 2020, serão desligados 
do recebimento de auxilios mantidos pelo 
PNAES, 72 indígenas/quilombolas, permitindo 
que 129 beneficios, mensalmente sejam 
realocados para outros acadêmicos em 
condição de vulnerabilidade, totalizando R$ 
43.350,00 mensais, 1419 beneficios nos outros 
11 meses, totalizando R$ 476.850,00 de 
realocação, e R$ 2.384.250,00 em 60 meses. 

Atendida 

1. Gastos 
indevidos 
evitados (F) 
3. Dimensão 
(NF): Missão, 
Visão e/ou 
Resultado 

1. Repercussão 
Estratégica 

Aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir 
riscos e de 
implementação de 
controles internos 

R$ 
2.384.250,00 
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PROAES 

8: Avaliar a efetividade do PNAES por 
meio da publicação de relatórios que 
demonstram os resultados do programa, a 
exemplo: a) síntese de dados a respeito de 
aprovação, reprovação e trancamento de 
disciplinas por parte de estudantes 
contemplados pelo programa; b) análise 
entre o rendimento acadêmico dos 
estudantes que recebem o auxílio de um dos 
auxílios pagos com os recursos do PNAES; 
c) indicadores relevantes que são 
acompanhados pela Universidade; d) 
correlações das taxas de evasão e retenção 
com as atividades assistenciais; e outros. 

a) Informações verificadas a cada bimestre, de 
acordo com acompanhamento dos 
beneficiários. 
 
b) Relatório desenvolvido pelo Chefe da 
Coordenadoria de Assistência Estudantil com 
abrangência aos demais itens desta 
recomendação. 
 
O relatório de avaliação dos resultados do 
PNAES está sendo elaborado pela 
CAE/PROAES e será divulgado a partir de abril 
de 2020. O perfil socioeconômico dos 
estudantes beneficiários será disponibilizado na 
página da Proaes. 

Em execução   

Aperfeiçoamento da 
transparência; 
aperfeiçoamento do 
controle social; 
outras medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/ processos 
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10
/2

01
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CPPD 

1) Avaliar e emitir Parecer sobre as 
retificações constantes no presente 
Relatório, e encaminhar à PROGEP para 
publicação de novo ato. 

A partir dos resultados apresentados, a CPPD 
APROVOU o Relatório de Auditoria nº 
10/2019, produzido pela Auditoria Interna da 
UFMS, e encaminhou o Parecer à PROGEP. 

Atendida 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos 

3. Repercussão 
Tático-
operacional 

Outras medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas /processos 
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PROGEP E 
UAS 

2) Considerar as retificações apontadas no 
presente Relatório e no Relatório de 
Auditoria nº 10/2018, que possuem 
impactos nos processos de aceleração de 
promoção, promoção ou progressão de 
docentes, instaurados ou a serem 
instaurados, com vistas a evitar ou cessar 
pagamentos indevidos. 

Publicação da Instrução de Serviço nº 188, de 
26 de fevereiro de 2020, que homologou e 
alterou o resultado final do Relatório de 
Desempenho Docente referente ao ano de 2018. 

Atendida 
1. Gastos 
indevidos 
evitados (F) 

  Em fase de 
apuração. 

57 

10
/2

01
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AGETIC 

3) Incluir, no SIAI, dentre as possibilidades 
previstas no rol de classificação da situação 
funcional de docentes do Anexo VII da 
Resolução CD nº 41/2018, a hipótese do art. 
26. 

Em atendimento ao solicitado pela Auditoria 
(documento 1648669), a DIDS/CGS/AGETIC 
informou que, após consulta ao setor 
responsável pelo gerenciamento, foi adicionada 
a seguinte situação no sistema de avaliação de 
desempenho docente: "Situação enquadrada no 
art. 26 da Resolução 41/2018. 

Atendida 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 
Internos  
 

2. Repercussão 
Transversal 

Outras medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/ processos 

 

58 

11
/2

01
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CGIRCI 

1. Inserir no  Plano de Trabalho as medidas 
citadas nos Quadros 4 a 11, contemplando: 
quais unidades serão responsáveis pela sua 
efetiva implantação; quais medidas serão 
adotadas prioritariamente, estabelecendo 
prazos para a adoção inicial e integral; de 
que forma serão implementadas; e verificar 
posteriormente os resultados das ações para 
avaliar sua eficácia, e os benefícios 
institucionais decorrentes deles. 

Considerando a aprovação  do Plano de Ação 
do Comite  de Gestão de Integridade, Riscos e 
Controles Internos (CGIRCI) para o exercício 
de 2020 e que as ações são deliberadas em 
reunião  na forma do disposto na Resolução do 
CD n. 145/2018, informamos que a demanda 
apresentada no relatório nº 11/2019 - Auditoria 
Interna, será apreciada na próxima reunião do 
CCIRCI. 
Registramos as responsabilidades previstas no 
Plano de Ação do CGRIRCI para 2020: 
-Atuar para o desenvolvimento e implantação 
das normas e procedimentos nas ações de 
gestão de Integridade e Riscos no âmbito da 
UFMS; 
-Acompanhar as ações voltadas à gestão de 
Integridade, Riscos e Controles Internos; 
-Incentivar a comunidade acadêmica à adoção 
de uma cultura de integridade para o 
desenvolvimento da sustentabilidade nos campi 
da UFMS; 
-Promover a integridade pública para efetiva 
atuação na prevenção e no combate à 
corrupção, desvios éticos e fraudes; e 
-Estimular a proatividade da comunidade 
acadêmica no processo de prevenir,  identificar, 
avaliar e administrar eventos de incertezas 
críticas. 
 
Em relação aos demais temas, serão  
apresentados e tratados junto à alta 
administração e ao Comitê. 

Em execução 
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PROADI 

1)      Avaliar a possibilidade de se adotar 
como critério de mitigação de riscos de 
inadimplemento de obrigações trabalhistas 
o pagamento pelo Fato Gerador em futuras 
contratações; 

Considerando a previsão de composição de 
equipe de Planejamento da Contratação 
estabelecida na IN 05/2017 - MPOG, 
informamos que foram encaminhadas a 
orientação da Auditoria às Comissões de 
Estudos Preliminares de contratação de 
serviços de mão de-obra terceirizados, de 
conhecimento desta Coordenadoria, conforme 
despachos 1757850, 1757882 e 1758131. 

Parcialmente 
atendido 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 
Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Conscientização e 
sensibilização; 
aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir 
riscos e da 
implementação de 
controles internos 

 

60 

12
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01
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PROADI 

2)      Promover e incentivar a participação 
em eventos, oficinas ou cursos de 
capacitação sobre gestão e fiscalização de 
contratos aos gestores e fiscais designados, 
e seus respectivos substitutos; 

Foi previsto no Plano anual de Contratações a 
realização de Curso de Gestão e Fiscalização de 
Contratos, conforme documento 1757584, 
sendo previsto no Planejamento de 
Comunicação 2020 a divulgação da 
Comunicação para o público interno da UFMS 

Atendido 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 
Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Conscientização e 
sensibilização; outras 
medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/ processos 

 

61 

12
/2

01
9 

PROADI 

3)      Publicar na página da Proadi o 
Manual de Gestão e Fiscalização de 
Contratos e o Manual de Procedimentos de 
Aplicação de Sanções Administrativas a 
Empresas Contratadas pela UFMS; 

Foram realizadas as publicações dos Manuais 
na página, conforme link disponível: 
https://proadi.ufms.br/coordenadorias/contrato
s-e-convenios/manuais/ 

Atendida 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 
Internos 

3. Repercussão 
Tático-
operacional 

Aperfeiçoamento da 
transparência 

 

62 

12
/2

01
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PROADI 

4)      Inserir no documento “Modelo de 
Relatório final de Contratos” campo 
específico de mapeamento de riscos, de 
forma que o gestor possa contribuir com o 
gerenciamento de riscos e elaboração de 
Mapa de Riscos das futuras contratações, e 
inserir o modelo de documento no SEI; 

Está sendo verificada a forma mais adequada da 
disponibilização do quadro de risco nos 
relatórios, conforme solicitação explanada, 
tendo em vista a necessidade de orientação aos 
servidores designados para a função de gestão 
de contratos. 

Em execução     

63 

12
/2

01
9 

CGIRCI 

5) Elaborar Relatório Técnico de 
Mapeamento de Riscos da fase de execução 
(gestão e fiscalização) contratual. 
 

Incluído na pauta do Comite de Gestão de 
Integridade, Riscos e Controles Internos. 

Em execução     

64 

13
/2

01
9 

PROGEP  

1. Apresentar termo de ciência, nas 
próximas admissões e contratações de 
servidores e empregados públicos quanto 
ao impedimento em acumular benefícios de 
auxílio alimentação, ou nomenclatura 
equivalente, em mais de uma fonte 
pagadora, conforme Lei nº 8460/1992, art. 
22, § 2º. 

Progep: experiência com esse passivo levou-
nos ao estudo de medidas que nos permitisse 
agir preventivamente em relação às 
ocorrências, e o primeiro deles foi a política 
sistemática de esclarecer o servidor, no ato da 
assinatura da declaração (modelo no doc. 
1770599), quanto ao seu objetivo, alcance e 
abrangência, e a sugestão do termo de ciência, 
proposta no item 1 do despacho AUD/COUN, 
concorrerá para encorpar o processo de 
instrução, emprestando-lhe caráter documental. 

Atendida 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 
Internos 

3. Repercussão 
Tático-
operacional 

Conscientização e 
sensibilização; 
aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir 
riscos e de 
implementação de 
controles internos 
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PROGEP  

2. Quando detectada acumulação ilícita de 
auxílios ou benefícios, comunicar o órgão 
que o servidor tiver outro vínculo após 
opção pela manutenção do recebimento 
pela Universidade, de forma a impedir o 
pagamento em duplicidade pela eventual 
omissão de comunicação pelo servidor. 

Progep: em reunião realizada com as unidades 
da CDR e da CAP deliberamos no sentido de 
promover, ato contínuo à apresentação da 
declaração de acúmulo de cargos públicos, 
pensão e aposentadoria, consulta nos portais de 
transparência municipal, estadual e federal, 
independente da informação prestada, e na 
constatação de eventuais vínculos que possam 
implicar na percepção de benefícios 
inacumuláveis, propor, em conjunto com o 
servidor e o órgão envolvido, sua solução. 

Atendida 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 
Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Conscientização e 
sensibilização; 
aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir 
riscos e de 
implementação de 
controles internos 

 

66 

13
/2

01
9 

PROGEP 

3. Apresentar os resultados das apurações 
em andamento e eventuais descontos 
implantados a respeito das irregularidades 
constatadas em folha de pagamento. 

Apurações realizadas, com cessão dos 
pagamentos e ressarcimento dos valores 
recebidos indevidamente: 
1. Suspensão de pagamento não continuado 
indevido: R$ 2.119.079,56 
2. Recuperação de valores pagos 
indevidamente: R$ 302.516,96 

Atendida 

1. (F) Gastos 
indevidos 
Evitados; 
2. (F) Valores 
recuperados; 
4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 
Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

 
Apurações 
Administrativas e 
correcionais 

R$ 
2.421.596,52 

67 

14
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01
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AGINOVA E 
CGBAR 

1.          Disponibilizar link do Sistema de 
Gestão de Bolsas e Auxílios nas páginas da 
Aginova e do Comitê de Bolsas e Auxílios;  

Link inserido na página do Comitê de Bolsas e 
Auxílios: https://www.ufms.br/comite-de-
bolsas-auxilios-e-retribuicao-pecuniaria/; e na 
página da Aginova (Acesso rápido - Título: 
Acesso ao Sistema de Gestão de Bolsas e 
Auxílios) 

Atendida 

3. Dimensão 
(NF): Missão, 
Visão e/ou 
Resultado 

1. Repercussão 
Estratégica 

Aperfeiçoamento da 
transparência; 
aperfeiçoamento do 
controle social 

 

68 

14
/2

01
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AGETIC E 
CGBAR 

2.          Inserir no Sistema de Gestão de 
Bolsas e Auxílios dados relativos a 
retribuições pecuniárias pagas pela UFMS 
e pela fundação de apoio;  

Essa funcionalidade já está pronta e disponível 
no sistema. Para a utilização desse cadastro é 
necessário ações por parte das unidades 
responsáveis por projetos que envolvam 
retribuição pecuniária. 

Parcialmente 
atendida 

3. Dimensão 
(NF): Missão, 
Visão e/ou 
Resultado 

1. Repercussão 
Estratégica 

Aperfeiçoamento da 
transparência; 
aperfeiçoamento do 
controle social; 
outras medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/ processos 

 



 37 

69 

14
/2

01
9 

AGETIC E 
PROADI 

3.          Disponibilizar no SICON todos os 
instrumentos celebrados (contratos, 
convênios, acordos, etc.) com as fundações 
de apoio da UFMS;  

Proadi:  foi encaminhado um chamado à 
AGETIC para a verificação da  possibilidade de 
alteração do Sistema de Contratos - SICON 
(1760620), sendo acrescentados os novos 
instrumentos no sistema para registro, 
possibilitando assim o registro automático da 
numeração, consulta pública e alertas 
automatizados para os gestores. 
Agetic: apesar de a solução recomendada de 
reutilizar o SICON para cadastro de convênios 
parecer uma solução mais ágil, o histórico da 
reutilização dessa funcionalidade no antigo 
sistema (SIPLAN)  gerou conflitos na gestão 
dos instrumentos jurídicos resultando na 
criação do sistema de contratos (SICON). Além 
disso, para a criação do novo sistema ou 
atualização do SICON é necessária uma nova 
priorização desse projeto por parte do CGD 
para que o projeto seja retomado. 
Estamos atualizando a lista a ser analisada pelo 
CGD com essa demanda. A próxima reunião 
para priorização está prevista para março de 
2020. 

Parcialmente 
atendida 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 
Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Outras medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/ processos 
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AGINOVA E 
PROADI 

4.          Enquanto não houver a 
centralização de registro dos instrumentos 
celebrados com a fundação no SICON, 
adotar rotina de atualização tempestiva das 
informações relativas aos acordos firmados 
com as fundações de apoio; 

Aginova: Há no site da Aginova, em Acesso 
Rápido, dois link´s intitulados "Convênios 
desenvolvidos em parceria com fundações de 
apoio" e "que direcionam aos instrumentos 
celebrados (contratos e convênios) com a 
Fundação de Apoio. As páginas serão 
abastecidas mensalmente com informações 
referente aos projetos, instrumentos jurídicos e 
plano de trabalho. 

CCO/PROADI: Informamos que serão 
inseridos no Acesso Rápido da página da 
Proadi, o atalho para dowload dos Convênios 
desenvolvidos em parceria com fundações de 
apoio. Ademais, quanto aos Contratos firmados 
com Fundação de Apoio, e será inserido no 
Acesso Rápido da Página da Proadi atalho com 
o Relatório dos Contratos vigentes com 
Fundação de Apoio, o qual será atualizado 
mensalmente, sendo também disponibilizado o 
tutorial para consulta pública no Sistema de 
Contratos - SICON (https://proadi.ufms.br/)            

Atendida 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 
Internos 

3. Repercussão 
Tático-
operacional 

Aperfeiçoamento da 
transparência; 
aperfeiçoamento do 
controle social 
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71 

14
/2

01
9 

AGETIC E 
AGINOVA 

5.          Disponibilizar ferramenta que 
permita consulta pública dos dados dos 
projetos no SIGPROJ, e disponibilizar link 
na página da Aginova;  

Link de acesso ao SIGPROJ disponibilizado na 
página da Aginova (Acesso rápido - Título: 
Acesso ao SIGPROJ ). Esta demanda está em 
análise junto ao Laboratório de Engenharia de 
Software - LEDES da Faculdade de 
Computação - FACOM, que é responsável pela 
manutenção do atual sistema SIGPROJ 
atualmente utilizado pela UFMS. Em parceria 
com o LEDES, será criada uma interface de 
consulta a projetos em 'Andamento' provisória, 
com os seguintes dados: Nome do Projeto, 
Coordenador, Resumo, Palavras-Chave, 
Público-Alvo, Situação e contato com o e-mail 
do coordenador. 
É importante ressaltar que está em fase de 
desenvolvimento um novo sistema SIGPROJ, 
com o objetivo de atender requisitos de todas as 
Pró-reitorias. Nesse projeto já está incluída a 
necessidade da consulta pública. Na primeira 
fase está sendo priorizado os requisitos da Pró-
Reitoria de Pesquisa que tem previsão de 
término para novembro de 2020. 

Em execução     

72 

14
/2

01
9 

AGETIC 

6.          Disponibilizar nos sistemas de 
registro de projetos e instrumentos 
celebrados, ferramenta que permita a 
geração de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, o qual permita o manuseio e 
análise das informações;  

O novo projeto do SIGPROJ está prevendo que 
todos os relatórios a serem elaborados poderão 
ser exportados em extensão ".csv". Deste modo, 
será possível trabalhar com os dados em 
planilhas da forma que for conveniente. 
Com relação ao sistema de gestão de 
instrumentos celebrados, será sugerido à 
unidade demandante a inclusão desse requisito 
durante a execução do projeto. 

Em execução     

73 

14
/2

01
9 AGECOM E 

PRÓ-
REITORIA 

7.          Disponibilizar os editais de 
chamamento público de bolsistas de forma 
centralizada no Portal da UFMS;  

Unidade não se manifestou. Em execução     

74 

14
/2

01
9 

PROPLAN E 
PROADI 

8.          Estabelecer metas e indicadores de 
resultado, que permitam avaliar o 
desempenho das fundações de apoio, a 
partir de regras pré-estabelecidas, e 
aprovação, acompanhamento e aprovação 
do pedido de credenciamento; 

CCO/PROADI: Informamos que o tópico será 
colocado na pauta do Grupo de Trabalho de 
Governança, formado pelos servidores da 
Aginova, Proadi e funcionários da FAPEC. 

Aguardando 
manifestação 
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75 

14
/2

01
9 

AGINOVA E 
PROADI 

9.          Disponibilizar no portal de 
transparência da UFMS os relatórios de 
controle e fiscalização dos projetos com as 
fundações de apoios, realizados com base 
em sistemática de controle e fiscalização do 
processo de gestão dos acordos;  

CCO/PROADI: informamos que está em 
andamento, através da unidade 
Diaap/CCO/PROADI, a readequação do 
modelo de Relatório de Acompanhamento de 
Contrato  Celebrado com Fundação de Apoio 
Credenciada da UFMS. 

Em execução     

76 

14
/2

01
9 

AGINOVA E 
PROADI 

10.      Elaboração e publicação de manual 
ou roteiro e mapeamento do processo de 
execução de projetos com a fundação de 
apoio; 

Está em construção, por meio de Grupo de 
Trabalho de Governança envolvendo servidores 
da Aginova e Proadi e funcionários da FAPEC,  
o mapeamento do processo e a elaboração de 
material de apoio aos interessados em executar 
projetos com o apoio de fundação de apoio. 

Em execução     

77 

14
/2

01
9 

FAPEC 

11.      Apresentar mensalmente à UFMS 
relação de pagamento de bolsas e 
retribuições pecuniárias pagas em projetos 
institucionais, a serem posteriormente 
inseridas no sistema de Gestão de Bolsas e 
Auxílios, contendo informações relativas 
ao nome e CPF dos beneficiários, número 
do edital de concessão da bolsa/retribuição, 
título do projeto, mês de competência e data 
da efetivação do pagamento, valor, e 
categoria da bolsa; 

Adoção das providências será monitorada em 
novo relatório em 2020 

Em execução     

78 

14
/2

01
9 

FAPEC 

12.      Inserir uma aba no portal da 
transparência da Fapec, a fim de 
disponibilizar um canal de perguntas e 
respostas frequentes da sociedade, a 
respeito da relação entre a Fapec e a UFMS; 

Adoção das providências será monitorada em 
novo relatório em 2020 

Em execução     

79 

14
/2

01
9 

FAPEC 

13.      Atualizar no portal da transparência 
da Fapec os dados referentes aos 
instrumentos celebrados entre a UFMS e 
Fapec, e disponibilizar os registros das 
despesas e receitas de projetos; 

Adoção das providências será monitorada em 
novo relatório em 2020 

Em execução     

80 

14
/2

01
9 

FAPEC 

14.      Divulgar de forma ampla dos 
processos de prestação de contas dos 
projetos firmados entre a UFMS e a Fapec, 
incluindo o link do SICONV, e os 
respectivos números de registro dos 
convênios junto ao SICONV; 

Adoção das providências será monitorada em 
novo relatório em 2020 

Em execução     
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81 
14

/2
01

9 
FAPEC 

15.      Divulgar de forma tempestiva os 
Relatórios de Gestão Anuais e 
Demonstrativos Contábeis da Fapec, com o 
intuito de tornar público os dados relação 
entre a UFMS e a Fapec, contidos no 
respectivo documento; 

Adoção das providências será monitorada em 
novo relatório em 2020 

Em execução     

82 

14
/2

01
9 

FAPEC 

16.      Disponibilizar no portal da 
transparência da Fapec relatórios de 
fiscalização do Ministério Público, TCU, 
CGU, UFMS, inclusive das auditorias 
interna e independente da fundação; 

Adoção das providências será monitorada em 
novo relatório em 2020 

Em execução     

83 

14
/2

01
9 

FAPEC 

17.      Desenvolver sistemática de 
classificação das informações relacionadas 
aos acordos entre a UFMS e a Fapec, quanto 
ao grau de confidencialidade e aos prazos 
de sigilo, incluindo-se a sua 
disponibilização junto ao Portal da 
Transparência da Fapec. 

Adoção das providências será monitorada em 
novo relatório em 2020 

Em execução     

84 

15
/2

01
9 

REITORIA 

1.      Disponibilizar aba Acesso à 
Informação, contendo todas as informações 
de interesse coletivo ou geral, nos moldes 
dos padrões sugeridos pela CGU, no 
documento “Guia de Transparência Ativa 
para Órgãos e Entidades do Poder 
Executivo Federal; 

Encaminhado às unidades para conhecimento e 
providências 

Aguardando 
manifestação 

    

85 

15
/2

01
9 

AGETIC 
2.      Publicação de relatórios de medição 
de desempenho das áreas de TIC, pessoas e 
aquisições, quando houver; 

Encaminhado às unidades para conhecimento e 
providências 

Aguardando 
manifestação 

    

86 

15
/2

01
9 

REITORIA 

3.      Na aba Acesso à Informação / UFMS 
Governança: incluir documentos referentes 
às políticas e planos implantados, atas, 
deliberações e informações sobre os 
membros, ou links de outras páginas de 
unidades da UFMS que detenham essas 
informações;  

Encaminhado às unidades para conhecimento e 
providências 

Aguardando 
manifestação 

    

87 

15
/2

01
9 

PROPLAN 

4.      Publicar informações financeiras 
sobre cartões corporativos, diárias e 
viagens, disponibilizando o link: 
http://paineldeviagens.economia.gov.br/ 
para consulta; 

Encaminhado às unidades para conhecimento e 
providências 

Aguardando 
manifestação 
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88 

15
/2

01
9 

PROGEP 

5.      Destacar na Página de Servidores, 
relação de cargos atualmente ocupados na 
UFMS (inclusive de professores visitantes 
e substitutos), contendo a quantidade e 
descrição das responsabilidades e 
atribuições, quadros remuneratórios, e link 
para acesso ao Portal da Transparência; 

Encaminhado às unidades para conhecimento e 
providências 

Aguardando 
manifestação 

 
 

 

 

   

89 

15
/2

01
9 

REITORIA 

6.      Cadastrar e atualizar no catálogo de 
telefone e ramais da UFMS os e-mails 
institucionais 
(https://sistemas.ufms.br/index.php?page=t
elefones ); 

Encaminhado às unidades para conhecimento e 
providências 

Aguardando 
manifestação 

    

90 

15
/2

01
9 

REITORIA 

7.      Divulgar o currículo (resumo e link do 
lattes, quando houver) dos dirigentes da 
Administração Central e Setorial, além da 
divulgação do dirigente de cada Unidade 
Setorial em suas respectivas páginas; 

Encaminhado às unidades para conhecimento e 
providências 

Aguardando 
manifestação 

    

91 

15
/2

01
9 

PROADI 

8.      Disponibilizar o Plano de 
Contratações em formato aberto e em 
documento único, para facilitar o acesso e 
pesquisa por interessados; 

link: https://proadi.ufms.br/previsoes-
lancamentos-ufms-2019-2020-pac-pgc/: 
Post: "Link para acessar a Planilha Unificada – 
PAC/UFMS – 2019/2020: Clique aqui" 

Atendida 

3. Dimensão 
(NF): Missão, 
Visão e/ou 
Resultado 

3. Repercussão 
Tático-
operacional 

Aperfeiçoamento da 
transparência; 
aperfeiçoamento do 
controle social 

 

92 

15
/1

9 

REITORIA 
9.      Divulgar o resultado das pesquisas de 
satisfação aos usuários de serviços digitais; 

Encaminhado às unidades para conhecimento e 
providências 

Aguardando 
manifestação 

    

93 

15
/2

01
9 

PROPLAN 

10.  Centralizar informações referente ao 
PDI e resultado das avaliações realizadas 
somente na página https://pdi.ufms.br/, 
disponibilizando links de acesso na página 
da Unidade responsável, para não duplicar 
informações;  

informamos que foram publicados  os 
Indicadores de Desempenho da UFMS nos 
termos da Decisão TCU n. 408/2002 - Plenário 
e Modificações Posteriores, no portal da 
UFMS, aba Acesso à Informação,  link   
https://www.ufms.br/indicadores-tcu-ufms/ 

Atendida 

3. Dimensão 
(NF): Missão, 
Visão e/ou 
Resultado 

3. Repercussão 
Tático-
operacional 

Aperfeiçoamento da 
transparência; 
aperfeiçoamento do 
controle social 

 

94 

15
/2

01
9 

OUVIDORIA 
11.  Destacar fluxograma de denúncias na 
página da Ouvidoria, ou de página própria 
de gestão da integridade, caso seja criada; 

O fluxograma da Ouvidoria, contendo a 
tratativa para cada tipo de manifestação, 
inclusive para denúncia, já está disponível em 
https://ouvidoria.ufms.br/fluxograma. 

Cancelada     

95 

15
/1

9 

REITORIA 
12.  Inserir aba de dúvidas mais frequentes 
de forma estruturada e atualizada na página 
institucional; 

Encaminhado às unidades para conhecimento e 
providências 

Aguardando 
manifestação 

    

96 

15
/2

01
9 

AGETIC 

13.  Adequar o Plano de Dados Aberto para 
incluir o inventário de informações em 
dados abertos e as ações de fomento e 
promoção à comunicação à sociedade. 

Encaminhado às unidades para conhecimento e 
providências 

Aguardando 
manifestação 
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97 
15

/2
01

9 
UAS 

14.  Publicar PDU na página da Unidade; 
Corrigir inconsistência de dados na página 
da UFMS; Publicar indicadores do TCU na 
página. 

E-mail enviado às unidades para as correções 
pontuais identificadas no relatório. (AGECOM, 
AGETIC, FACH, FADIR, FAODO, FAALC, 
PROPLAN, CPPP, INQUI, CPNA) 

Atendida 

3. Dimensão 
(NF): Missão, 
Visão e/ou 
Resultado 

3. Repercussão 
Tático-
operacional 

Aperfeiçoamento da 
transparência; 
aperfeiçoamento do 
controle social 

 

 
 

Quadro 08: Benefícios financeiros e não financeiros decorrentes da atuação da Auditoria Interna ao longo do exercício nas notas de auditoria 

# Unidade Recomendações 
Providências   

(Manifestação do Gestor) 
Situação Classificação  

Nível da 
Repercussão  do 

Benefício Não 
Financeiro 

Benefícios Não 
Financeiros 

Benefícios 
Financeiros 

01
/2

01
9 

PROADI 

Proceder à cobrança do débito no valor de R$ 
9.773,80 (nove mil, setecentos e setenta e três 
reais e oitenta centavos), com a devida 
atualização e incidência de juros a partir do 
último pagamento realizado  à empresa 
REZENDE & DINIZ NETO, em 22/12/2017 
(2017NP003210 e 2017OB807533), 
considerando o recebimento de valores sem a 
contraprestação dos serviços, sem prejuízo de 
que os outros valores citados, referentes a 
serviços particulares e pagos a outras empresas, 
sejam apurados para fins de ressarcimento. 

Com relação aos processos de cobrança às 
empresas que foram objeto de auditoria, 
conforme Relatório de Auditoria nº 02/2018, 
apresentaram os seguintes resultados: 
Recuperação de valores pagos por serviços não 
prestados. 
23104.011030/2018-16: R$ 222.867,09; 
23104.022661/2018-61: R$ 933.496,21; 
23104.023018/2018-54: R$ 10.629,23; 
Total R$ 1.166.992,53 inscrito no CADIN. 
Valor contabilizado (78,26% do CADIN - IN 4): 
R$ 913.288,35 

Atendida 

4. Dimensão 
(NF): 
Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou 
Processos 
Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Conscientização e 
sensibilização; 
apurações 
administrativas ou 
correicionais 
 

R$ 913.288,35 

02
/2

01
9 PROADI/ 

PROPLAN/ 
PROGEP 

À PROADI e À PROGEP: Estabelecer nova 
sistemática de contratação de credenciados do 
PAS/UFMS com a finalidade de tornar o 
processo mais eficiente e menos burocrático, 
considerando as informações e constatações da 
presente  Nota de Auditoria, e dentro dos 
limites legais. 

A unidade acatou a recomendação e esclareceu 
que já está sendo proposta alteração dos 
instrumentos a serem celebrados por Termo de 
Credenciamento, que já passou por avaliação 
Procuradoria Jurídica, com parecer positivo.  

Atendida 

4. Dimensão 
(NF): 
Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou 
Processos 
Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Outras medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/processos 

 

03
/2

01
9 

PROADI 

Trata-se de Nota de Auditoria enviada à 
PROADI, considerando a constituição de 
Comissão de Assessoramento instituída pela 
Portaria nº 465/2019, com a missão de elaborar 
o Plano de Gestão de Logística Sustentável - 
PLS no âmbito da UFMS, vinculada ao Comitê 
de Gestão de Contratações e Logística 
Sustentável, recomendando as seguintes 
orientações: 
- A revogação da Portaria nº H4 de 29/10/2014 
e suas alterações (Portarias nº 1.297, de 
17/12/2014, nº 1.098, de 10/12/2015, nº 538, de 
14/07/2016, nº 1.024, de 22/11/2016); 
 - A revogação da Portaria nº 465, de 
02/04/2019, em virtude das correções a serem 

Publicação da Política de Sustentabilidade 
(Resolução nº 214, de 7 de outubro de 2019) e do 
Plano de gestão de Logística Sustentável da 
UFMS (Resolução nº 223, de 15 de outubro de 
2019). 

Atendida 

3. Dimensão 
(NF): 
Missão, 
Visão e/ou 
Resultado 

1. Repercussão 
Estratégica 

Melhores serviços 
prestados à 
população; mudanças 
normativas; 
conscientização e 
sensibilização; 
aperfeiçoamento da 
transparência; 
promoção do 
desenvolvimento 
sustentável; outras 
medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/ processos 

 



 43 

realizadas, pois em razão do prazo decorrido e 
dos motivos, não cabe a republicação; 
- A publicação de nova Portaria instituindo a 
nova Comissão Gestora do PLS, e não uma 
Comissão de Assessoramento, tendo em vista 
tratar-se de uma Comissão de caráter 
permanente, conforme determina a IN 10/2012, 
podendo estar vinculada ao Comitê de Gestão 
de Contratações e Logística Sustentável; 
 - Determinar qual a finalidade da Comissão 
Gestora: se o PLS instituído pela Resolução nº 
124/2014 será mantido e elaborado somente o 
Plano de Ações ou, se o PLS instituído será 
revisto e elaborado Plano de Ações, além da 
função de monitoramento, avaliação e revisão 
do PLS e seu Plano de Ação, dessa forma, 
fazendo constar todas as atribuições da 
Comissão Gestora; 
- Em caso de revisão do PLS, deve-se revogar a 
Resolução nº 124/2014, que implementou o 
Plano de Gestão de Logística Sustentável no 
âmbito da UFMS e consequente publicação de 
novo ato; 
- A elaboração de um Plano de Ações 
plurianual, com reavaliações periódicas 
(semestrais ou anuais) para o realinhamento das 
ações, podendo inclusive acolher todo um 
período de mandato da Administração 
Superior; 
- A publicação semestral dos resultados 
alcançados; 
 - A apresentação anual de relatório de 
acompanhamento do PLS e encaminhamento à 
Secretaria Executiva da CISAP, conforme 
determina o Art. 14 da IN nº 10/2012. 

04
/2

01
9 

PROADI 

Proceda, junto à Progep, solicitação de 
indicação de servidor ligado às atividades de 
capacitação na UFMS, para compor a Comissão 
Gestora do Plano de Gestão de Logística 
Sustentável - PLS, tendo em vista o previsto no 
Art. 5º da Instrução Normativa nº 10/2012 da 
SLTI: Art. 5º - Os PLS deverão conter, no 
mínimo: I - atualização do inventário de bens e 
materiais do órgão ou entidade e identificação 
de similares de menor impacto ambiental para 
substituição; II - práticas de sustentabilidade e 
de racionalização do uso de materiais e 

Progep indicou um servidor para atuar como 
representante da Capacitação para subsidiar os 
trabalhos da Comissão de Assessoramento.  

Atendida 

3. Dimensão 
(NF): 
Missão, 
Visão e/ou 
Resultado 

1. Repercussão 
Estratégica 
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serviços; III - responsabilidades, metodologia 
de implementação e avaliação do plano; e IV - 
ações de divulgação, conscientização e 
capacitação. A referida recomendação decorre 
do fato de que na Comissão de Assessoramento 
instituída pela Portaria nº 465/2019, com a 
missão de elaborar o Plano de Gestão de 
Logística Sustentável - PLS no âmbito da 
UFMS, vinculada ao Comitê de Gestão de 
Contratações e Logística Sustentável, não havia 
nenhum membro ligado às ações de capacitação 
na UFMS, outrossim, tendo em vista que a 
Comissão será recomposta, acredita-se ser este 
o momento oportuno para as adequações. 

05
/2

01
9 

INBIO / 
PROADI 

Recomenda-se que a Pró-reitoria de 
Administração e Infraestrutura - PROADI 
proceda à identificação da destinação do 
resíduo, para avaliação dos procedimentos a 
serem adotados. Após busca por alternativas a 
serem recomendadas, a equipe de auditoria 
identificou que pesquisadores do campus de 
Ribeirão Preto da USP desenvolveram um 
método que permite que a solução de 
formaldeído seja despejada em esgoto comum 
sem causar danos ao meio ambiente[2]. O 
projeto foi desenvolvido a partir de uma série 
de estudos sobre a realidade dos laboratórios, 
inclusive com baixo custo se comparado ao 
possível custo contratual de tratamento do 
formol, cujo tratamento, realizado por meio de 
um reator anaeróbio horizontal de leito fixo, 
reduz a concentração de formol em 70%, 
tornando-o adequado para descarte no esgoto 
comum. Assim, recomenda-se ao INBIO, o 
estudo de formas de inativação do formol para 
que o seu descarte possa ocorrer de maneira 
segura junto a rede de esgoto, podendo 
inclusive contactar a equipe de pesquisa da USP 
para conhecimento do método por eles 
desenvolvido. 

A Direção tomou conhecimento pela PROADI a 
respeito do descarte do Formol nos Laboratórios 
de Anatomia (Humana e Veterinária) e esclareceu 
que está tomando as devidas providências. A 
CPO/PROADI informou que fará testes para a 
identificação da destinação do resíduo na rede de 
esgoto. 

Em execução     

06
/2

01
9 

PROGEP 

Solicitamos que essa Pró-Reitoria verifique as 
razões para o não preenchimento dos Planos de 
Atividades dos docentes mencionados, 
realizando gestão com a AGETIC, caso 
necessário, para a reabertura excepcional do 
sistema por prazo determinado. 

Unidade justificou as omissões e esclareceu que 
fará as orientações junto às Direções para os 
planos qua ainda irão iniciar. 

Atendida 

3. Dimensão 
(NF): 
Missão, 
Visão e/ou 
Resultado 

1. Repercussão 
Estratégica 

Conscientização e 
sensibilização 
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07
/2

01
9 REITORIA / 

AGETIC / 
PROGEP 

1) AGETIC: Avaliar a possibilidade de 
correção das fragilidades apontadas no Plano de 
Atividades Docente sugeridas na presente Nota 
de Auditoria de Auditoria, com a indicação de 
prazo para a adoção das providências cabíveis; 
2) PROGEP: Elaborar ato normativo ou 
orientação formal às Unidades da 
Administração Setorial estabelecendo critérios 
para o correto preenchimento dos campos do 
Plano de Atividades dos docentes, respeitando 
as legislações pertinentes. 

AGETIC: Informamos que, após prévia análise, 
as possíveis melhorias foram registradas na lista 
de necessidades do sistema e sua implementação 
será negociada junto à unidade responsável pelos 
requisitos do sistema. Para outras eventuais 
mudanças, a Agetic coloca-se a disposição para 
discussão com a unidade responsável, conforme 
recomendado no item 4 do Relatório 1609226. 
PROGEP: não houve manifestação 

Parcialmente 
atendida 

4. Dimensão 
(NF): 
Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou 
Processos 
Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Conscientização e 
sensibilização; 
ampliação da 
transparência e do 
Controle Social 

 

08
/2

01
9 

DIVERSAS 
UNIDADES 

1 - Promover a ampla divulgação em todos os 
laboratórios do Manual de Segurança em 
laboratório da UFMS, disponível em: 
https://www.ufms.br/manual-de-seguranca-
em-laboratorio/ ; 
 2 - Orientar todos os colaboradores dos 
laboratórios sobre os recipientes adequados 
para descarte, especialmente os 
perfurocortantes; 
 3 - Orientar os responsáveis pelos laboratórios 
que não possuem inventário formal de 
reagentes para que adotem ao menos o modelo 
sugerido no Manual de Segurança em 
Laboratórios e os mantenham atualizados; 
4 - Orientar os responsáveis pelos laboratórios 
geradores de resíduos e rejeitos perigosos, que 
efetuem o inventário de sua geração, a princípio 
adequando-se a modelo que atenda às 
características dos resíduos e rejeitos gerados e 
à  necessidade de cada laboratório, até que seja 
apresentado modelo de controle próprio pela 
instituição; 
5 - Elaborar POP sobre o manejo de resíduos e 
rejeitos perigosos, de forma a uniformizar 
procedimentos para todos os laboratórios, 
abrigando a maioria das situações; 
 6 - Manter nos laboratórios, em local acessível 
a todos os usuários, listagem básica de 
incompatibilidade química dos reagentes, 
resíduos e rejeitos perigosos que circulam nos 
laboratórios; 
7 - Orientar os responsáveis pelos laboratórios, 
acerca da utilização de no máximo 2/3 da 
capacidade das embalagens para descarte e 
rotulagem com indicação de risco; 

Divulgação às unidades detentoras de 
laboratórios com geração de resíduos químicos e 
biológicos para atendimento. 

Atendida 

4. Dimensão 
(NF): 
Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou 
Processos 
Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Outras medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/processos 
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 8 - Mapear os riscos nos locais em que os 
mesmos ainda não foram mapeados. 

09
/2

01
9 AGINOVA / 

PROECE / 
PROPP / 

REITORIA 

Recomendamos às Pró-Reitorias envolvidas, 
bem como à Aginova, a adoção de providências 
cabíveis para não autorizar a concessão de 
bolsas a pessoas sem vínculo com a UFMS em 
projetos de ensino, pesquisa, extensão e 
inovação, ressalvadas as hipóteses legais 
previstas. 

Divulgação às unidades responsáveis pelo 
acompanhamento de projetos e pelo 
relacionamento com a FAPEC para orientação e 
adequação aos normativos legais. A 
recomendação foi emitida com o objetivo de 
conscientização e orientação e foi amplamente 
divulgada pelas Unidades envolvidas. 

Atendida 

3. Dimensão 
(NF): 
Missão, 
Visão e/ou 
Resultado 

1. Repercussão 
Estratégica 

Conscientização e 
sensibilização 

 

10
/2

01
9 

PROPP 

1) Verificar a possibilidade de propor à 
AGETIC a implantação de alerta (Red Flag) 
quando a soma das disciplinas ultrapassar 480 
horas anuais (16 horas semanais) em disciplinas 
de pós-graduação (SIGPOS) ou 680 horas 
anuais (20 horas semanais) em atividades de 
graduação, para validação da Direção, como 
forma de detectar possível irregularidade no 
excesso de carga horária docente (o docente 
deve cumprir no mínimo 4 horas de graduação 
e o limite de 20 horas semanais). 
2) Solicitar à AGETIC as alterações necessárias 
para não permitir o lançamento de carga horária 
destinada aos docentes nas disciplinas:  Tese e 
Dissertação (Elaboração e Defesa), Trabalho de 
Conclusão de Curso; 
3) Orientar formalmente as Secretarias e 
Coordenadores dos Programas de Residência a 
respeito da necessidade de definição de carga 
horária destinada aos docentes; 
4) Definir em normativo da PROPP ou COPP 
quais hipóteses e qual carga horária a disciplina 
Estágio de Docência computará carga horária 
ao docente na Pós-Graduação. 

"Recentemente foi implementada no SigPós a 
opção de marcar se a disciplina é apta a contar 
carga horária para o docente. Se a disciplina tiver 
marcada como "não apta" para contar carga 
horária para o docente, a secretaria não 
conseguirá marcar na lista de ofertas que pode 
contar carga horária para o docente daquela 
disciplina. Essa marcação é feita pela DIPSS no 
momento de cadastrar a disciplina na estrutura 
curricular do curso. 
 
Já atualizamos todas as disciplinas de 
Dissertação, Tese, Qualificação e similares de 
todos os cursos de mestrado e doutorado de modo 
que elas não possam mais contar carga horária 
para os docentes. Dessa forma, a partir da lista de 
ofertas de 2020/1, o SigPós não permitirá a 
contagem de carga horária para os docentes 
dessas disciplinas. 
 
O SigPós também não permite a contagem de 
carga horária em duplicidade para o mesmo 
docente no mesmo horário. Sendo assim, caso o 
horário se choque com outro já cadastrado, 
automaticamente o sistema marca para não contar 
carga horária para aquele docente." Não foram 
apresentadas informações quanto ao item 4. As 
recomendações foram reiteradas no RA 09/2019 

Parcialmente 
atendida 

3. Dimensão 
(NF): 
Missão, 
Visão e/ou 
Resultado 

1. Repercussão 
Estratégica 

Conscientização e 
sensibilização 

 

11
/2

01
9 

Reitoria 

Recomendamos a revogação ou a alteração da 
Portaria nº 1.716/2019, para prever as seguintes 
orientações quanto: a possibilidade de 
recondução dos cargos de Coordenador de 
Curso e membro docente de Colegiado de 
Curso; hipóteses de nova eleição ou designação 
de Coordenador pro tempore em caso de 
vacância do titular; e a vedação de concorrer a 
nova eleição o Coordenador ou membro 

Republicação da Portaria 1716/2019 contendo as 
orientações da Auditoria Interna. Apresentação 
das mudanças em reunião de Diretores com a 
palavra do Chefe da Auditoria Interna. 

Atendida 

3. Dimensão 
(NF): 
Missão, 
Visão e/ou 
Resultado 

1. Repercussão 
Estratégica 

Conscientização e 
sensibilização; 
aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir 
riscos e de 
implementação de 
controles internos; 
outras medidas 
estruturantes de 

 



 47 

reconduzido que não completou o mandato, 
ressalvada a ausência de outros membros aptos 
a participarem do pleito. 

aperfeiçoamento dos 
programas/processos 

12
/2

01
9 CMT 

/PROADI e 
CFC/ 

PROPLAN 

Constatamos a cobrança indevida no valor de 
R$ 1.885,50 de tarifa de esgoto na fatura de 
novembro de 2019 (doc SEI 1669672), da 
matrícula 17957481. A irregularidade deve-se 
ao fato de que a cobrança de esgoto é realizada 
em fatura e contrato próprios. Recomendamos 
a adoção de providências no sentido de evitar o 
pagamento e a correção do valor da fatura em 
apreço. 

CFC informou que o processo de pagamento 
(23104.042324/2019-71) retornou ao Gestor para 
fins de correção da Fatura nº 3096229. A 
DIOPE/CMT/PROADI informou que a empresa 
novamente encaminhou a fatura com o equívoco. 
A Nota de Auditoria permitiu que a gestão do 
contrato se atente a essas irregularidades. 

Atendida 

1. Gastos 
indevidos 
evitados (F) 
4. Dimensão 
(NF): 
Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou 
Processos 
Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Conscientização e 
sensibilização; 
mudança normativa. 

Glosa do valor 
de R$ 1.885,50 

da fatura de 
novembro. 

13
/2

01
9 

REITORIA 
 

1.      Implementar, no âmbito da UFMS, 
unidade seccional de correição, nos moldes do 
art. 2º, inc. III do Decreto nº 5.480/2005, de 
modo que esta unidade de governança 
direcione, avalie e monitore o processo 
correcional como um todo; 

Processo de implantação da unidade de 
Corregedoria iniciado para inclusão na Pauta do 
COUN. 

Em execução     

2.      Elaborar normativo interno 
regulamentando a atividade correcional da 
UFMS; 

Elaboração de Resolução encontra-se em fase de 
minuta. 

Em execução     

3.      Incentivar e capacitar quantitativo 
suficiente de pessoal no que tange à atividade 
correcional, primando também pela sua 
permanente atualização, com vistas a aprimorar 
o aspecto qualitativo das apurações, e 
formalizar o banco de servidores aptos a 
atuarem nas comissões disciplinares; 

Relatório encaminhado à unidade correcional 
para as providências. 

Não 
monitorada 

    

4.      Formalizar ritos processuais, em conjunto 
com a Proadi, para a instauração de Processo 
Administrativo de Responsabilização (PAR) 
para apurar os atos lesivos a que alude a Lei nº 
12.846/2013, que são, em geral, atos de 
corrupção contra a organização; 

Relatório encaminhado à unidade correcional 
para as providências. 

Em execução     

5.      Atualizar no CGU-PAD as fases dos 
processos que constam pendentes de registros, 
bem como anexar aos registros de TACs 
celebrados os respectivos documentos; 

Relatório encaminhado à unidade correcional 
para as providências. 

Não 
monitorada 

    

6.      Notificar as autoridades que instauraram 
Sindicância Investigativa com prazos expirados 
para a conclusão dos trabalhos ou sem 
julgamento; 

Relatório encaminhado à unidade correcional 
para as providências. 

Não 
monitorada 

    

7.      Proceder ao julgamento dos processos que 
já possuem Relatório Final encaminhado; 

Relatório encaminhado à unidade correcional 
para as providências. 

Não 
monitorada 
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8.      Orientar as Unidades da Administração de 
que as Sindicâncias Investigativas deverão ser 
concluídas no prazo de sessenta dias, sendo 
admitida prorrogação por igual período; e de se 
absterem de suspender os trabalhos das 
comissões em períodos de férias ou 
afastamentos de servidores, devendo os 
trabalhos serem prorrogados ou reconduzidos. 

Orientação constará em normativo a ser 
publicado para regulamentar as atividades 
correcionais da UFMS. 

Em execução     

14
/2

01
9 

PROPP e 
PROGEP 

 

1)      Exigir dos pesquisadores visitantes nos 
futuros editais a assinatura de Declaração de 
Impedimentos, contendo informações a 
respeito de não exercer a administração de 
sociedades empresariais pelos professores 
contratados; 

Unidade manifestou pela concordância das 
recomendações, que serão integralmente 
adotadas nos próximos editais e prorrogações 
contratuais. 

Em execução     

2)      Promover, para os próximos editais, 
planejamento da contratação de professor 
visitante contendo estudo de demanda às 
Unidades Setoriais, considerando as 
deficiências no atendimento de indicadores dos 
Programas de Pós-Graduação, falta de 
professores com especialidades nas disciplinas 
ofertadas, em pesquisas na área, ou outro 
critério, e possibilidade de inclusão do 
professor como membro permanente ou 
colaborador nos Programas; 

Unidade manifestou pela concordância das 
recomendações, que serão integralmente 
adotadas nos próximos editais e prorrogações 
contratuais. 

Em execução     

3)      Estabelecer metas e indicadores em 
Editais para atendimento pelos professores 
visitantes contratados de acordo com os 
principais indicadores das Áreas demandantes; 

Unidade manifestou pela concordância das 
recomendações, que serão integralmente 
adotadas nos próximos editais e prorrogações 
contratuais. 

Em execução     

4)      Prever nos próximos editais de seleção de 
professor/pesquisador visitante outras formas 
de contratação (ex. Júnior, Pleno e Sênior) que 
estabeleçam remuneração compatível com a 
complexidade das atribuições e qualificações 
do contratado, optando-se, também, pelo 
regime integral de 40 (quarenta) horas, sem 
dedicação exclusiva. 

Unidade manifestou pela concordância das 
recomendações, que serão integralmente 
adotadas nos próximos editais e prorrogações 
contratuais. 

Em execução     

5)      Padronizar e uniformizar os Relatórios de 
Acompanhamento dos professores visitantes, 
compreendendo informações quanto ao 
atendimento do Plano de Trabalho aprovado 
pela Unidade e o atendimento das metas e 
indicadores avaliados no PPG; 

Unidade manifestou pela concordância das 
recomendações, que serão integralmente 
adotadas nos próximos editais e prorrogações 
contratuais. 

Em execução     

6) Notificar as UAS para constituírem comissão 
de acompanhamento do plano de trabalho 
desenvolvido pelo professor visitante 

Unidade manifestou pela concordância das 
recomendações, que serão integralmente 

Em execução     
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contratado, e avaliação dos relatórios anuais, 
abstendo-se de solicitar a prorrogação de 
contratos que não atingirem os objetivos 
inicialmente acordados. 

adotadas nos próximos editais e prorrogações 
contratuais. 

 
 
Quadro 09:  Detalhamento dos benefícios implantados em 2019 decorrentes da atuação da Auditoria Interna em relatórios de auditoria de exercícios anteriores 

# 
RA 
Nº 

Unidade Recomendações Providências  (Manifestação do Gestor) 
Data do 
Atendi-
mento 

Classificação 
do Benefício 

Nível da 
Repercussão  
do Benefício 

Não  
Financeiro 

Benefícios Não 
Financeiros 

Benefícios 
Financeiros  

1 

05
/2

01
7 

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

Criação da Divisão de Acompanhamento e 
Análise de Prestação de Contas - CCO/PROADI, 
responsável pela análise de prestação de contas 
quando a UFMS figurar como concedente de 
recursos ou somente enquanto 
executora das ações, conforme Resolução CD nº 
202, de 30/09/2019 

30/09/2019 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos  
 

1. Repercussão 
Estratégica 

Mudanças 
normativas; outras 
medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/ processos 

 

2 

06
/2

01
7 

AGETIC / 
PROAES 

Seja priorizado o desenvolvimento de sistema 
computacional que contemple as informações 
referentes ao PNAES, com o objetivo de 
identificar falhas e riscos decorrentes da sua 
execução e de aperfeiçoar as ações de 
assistência estudantil na UFMS; 

A PROAES informou que utiliza dois sistemas de 
forma sistemática: Governança de Bolsas e 
SISCAD. O sistema informatizado QLIK está em 
aperfeiçoamento e é usado em algumas situações. 
Através do perfil do estudante, as informações 
tais como: renda, composição familiar, se é 
beneficiário de alguma ação da Universidade são 
atualizadas a cada semestre. Se o estudante 
participa de algum processo seletivo com o 
intuito de pleitear benefícios, essas informações 
são auditadas por Servidores da Divisão de 
Assistência ao Estudante, mediante verificação 
dos documentos apresentados através no Sistema 
de Seleção. O controle de presença e rendimento 
é realizado através do Sistema Acadêmico e 
valores pagos em benefícios são acessados 
através de relatórios gerados através do Sistema 
de Governança de Bolsas. 

16/10/2019 

3. Dimensão 
(NF): Missão, 

Visão e/ou 
Resultado 

2. Repercussão 
Transversal 

Aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir 
riscos e de 
implementação de 
controles internos 
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3 

07
/2

01
7 

PROADI 

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

PROADI acatou a recomendação, a ser cumprida 
nos termos do Anexo III da IN 05/2017, e 
informou que já há estudos atuais, nos moldes da 
IN 05/2017, para contratações em andamento. 
Considerando que a unidade apresentou os 
controles adotados por ocasião do mapeamento 
de riscos em licitações e contratos, verificou-se 
que a recomendação cumpriu sua finalidade. 

31/10/2019 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Conscientização e 
sensibilização; 
aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir 
riscos e 
implementação de 
controles internos; 
outras medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/ processos 

 

4 

07
/2

01
7 

PROADI 

Adotar o procedimento de registrar após o 
pregão se há documentos pendentes de 
conferência pela unidade responsável pela 
formalização de contratos antes da sua 
assinatura.  

Unidade não se manifestou. Considerando que a 
unidade apresentou os controles adotados por 
ocasião do mapeamento de riscos em licitações e 
contratos, verificou-se que a recomendação 
cumpriu sua finalidade. 

31/10/2019 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Conscientização e 
sensibilização; 
aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir 
riscos e da 
implementação de 
controles internos; 
outras medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/ processos 

 

5 

07
/2

01
7 

PROADI 

Nos próximos editais de contratação de agência 
de turismo, avaliar se há a necessidade de se 
exigir que a empresa mantenha escritório ou 
posto de atendimento na cidade de Campo 
Grande/MS, uma vez que todos os serviços 
prestados são on line, de forma a ampliar a 
concorrência e buscar preços mais vantajosos 
para a Administração.  

PROADI informa que, como forma de reduzir a 
oneração contratual e aumentar a 
competitividade, não será exigido que da empresa 
mantenha escritório ou posto de atendimento na 
cidade de Campo Grande. Visando padronização 
de procedimentos de gestão e fiscalização de 
contratos, foi publicada a RESOLUÇÃO Nº 193, 
DE 27 DE SETEMBRO DE 2019, que aprova o 
Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos da 
UFMS. 

27/09/2019 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Conscientização e 
sensibilização; outras 
medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/processos 

 

6 

07
/2

01
7 

PROADI 

Nos próximos editais, exigir detalhamento nas 
faturas/notas fiscais que compõe efetivamente o 
serviço prestado, para subsidiar a comprovação 
da despesa faturada.  

Recomendação reiterada para apresentação de 
informações atuais sobre a contratação. 

27/09/2019 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Mudanças 
normativas; 
aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir 
riscos e de 
implementação de 
controles internos; 
medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/ processos 
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7 

07
/2

01
7 

PROADI 
/GESTOR 

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

Visando padronização de procedimentos de 
gestão e fiscalização de contratos, foi publicada a 
RESOLUÇÃO Nº 193, DE 27 DE SETEMBRO 
DE 2019, que aprova o Manual de Gestão e 
Fiscalização de Contratos da UFMS. 

27/09/2019 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Mudanças 
normativas; 
aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir 
riscos e de 
implementação de 
controles internos; 
outras medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/processos 

 

8 

08
/2

01
7 

AGECOM 
Atualizar o catálogo de livros disponíveis para 
a venda e publicar no site da Editora. 

O catálogo já foi atualizado pela bibliotecária da 
Editora e está disponível no site 
https://editora.ufms.br/livraria/ 

05/11/2019 

 
3. Dimensão 

(NF): Missão, 
Visão e/ou 
Resultado 

2. Repercussão 
Transversal 

Aperfeiçoamento da 
transparência; outras 
medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/processos 

 

9 

08
/2

01
7 

AGECOM 

Proceder a estudos preliminares e ampla 
pesquisa de mercado para decidir se existe 
vantagem em contratar a Assistência Técnica 
com fornecimento de bobinas de papel para a 
impressão de banner, considerando que a 
aquisição do material diretamente pela 
Administração pode constituir medida mais 
econômica. 

Os suprimentos (bobinas, cabeça de impressão, e 
tintas) foram objeto de licitação apartada do 
contrato de manutenção da impressora. 
Com a redução nos valores licitados/contratados, 
calculou-se o benefício da seguinte forma: a 
aquisição de bobinas (sulfite e fotográfico), 
cabeça de impressão, e tintas (preta e cinza), já 
apresentou economia na ordem de R$ 2.827,94, 
ao comparar com os preços e quantidades 
previstas na contratação anterior. A projeção 
somente desses itens para 60 meses é de 
economia de R$ 14.139,70 

07/06/2019 

3. Dimensão 
(NF): Missão, 

Visão e/ou 
Resultado 

1 (F): 
Pagamento 
indevido 
evitado  

 

2. Repercussão 
Transversal 

 
Outras medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/processos: 
contratação dos 
insumos e serviço 
pela própria 
administração, sem a 
necessidade da 
contratação da mão 
de-obra externa 

R$ 14.139,70 

10 

08
/2

01
7 

PROADI 

Orientar os gestores e fiscais de contratos 
terceirizados de mão de-obra exclusiva que não 
permitam que funcionários exerçam atividades 
diversas para as quais foram contratados, e 
atividades inerentes às categorias funcionais 
abrangidas pelo plano de cargos do órgão. 

A DICT/CGM/PROADI informou que os 
gestores são orientados a seguir a legislação 
vigente, inclusive a IN 02/2008, agora substituída 
pela IN 05/2017 que veda a prática de se permitir 
ou dar causa ao exercício de atividades diversas 
daquelas para as quais os terceirizados foram 
contratados. Não obstante, no manual de 
contratos aprovado pela Resolução CD nº 193, de 
27/09/2019, consta a seguinte atribuição ao fiscal 
técnico do contrato: "Verificar se os terceirizados 
estão desempenhando funções compatíveis com o 
cargo, de forma a atuar tempestivamente na 
solução de eventuais problemas verificados, 
podendo ser auxiliado pelo fiscal setorial." 

23/09/2019 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos  
 

2. Repercussão 
Transversal 

Conscientização e 
sensibilização; outras 
medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/processos 
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11 

08
/2

01
7 

PROADI 

Apurar a existência de pagamentos efetuados 
pela UFMS a empresas externas, por serviços já 
pagos por professores diretamente a estas, 
solicitando o ressarcimento e 
responsabilização, com fulcro na Lei nº 
12.846/2013. 

Instaurado os Processos Sancionadores n° contra 
as empresas envolvidas nas irregularidades 
citadas no Relatório de Auditoria n° 02/2018 – 
AUD/COUN. 
Recuperação de valores pagos por serviços não 
prestados; 
23104.011030/2018-16: R$ 222.867,09; 
23104.022661/2018-61: R$ 933.496,21; 
23104.023018/2018-54: R$ 10.629,23; 
Total R$ 1.166.992,53 inscrito no CADIN. 
Valor contabilizado (78,26% do CADIN - IN 4): 
R$ 913.288,35 

15/10/2019 4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos  
 

2. Repercussão 
Transversal 

Em fase de 
ajuizamento de Ação 
de Improbidade pela 
AGU; demissão de 
servidores após 
apurações 
administrativas ou 
correcionais 

 

13 

09
/2

01
7 

FACOM Oficializar a subordinação do CTEI à FACOM; 
Resolução (FACOM) nº 72, de 24 de maio de 
2019, aprovando o Regulamento do CTEI.  

24/05/2019 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos  
 

1. Repercussão 
Estratégica 

Mudanças 
normativas; outras 
medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/ processos 

 

14 

09
/2

01
7 

FACOM 

Determinar, por meio de Resolução do 
Conselho de Faculdade da FACOM, o 
Regulamento Interno do CTEI, estabelecendo 
as competências e atividades desenvolvidas 
pelo Centro; 

Resolução (FACOM) nº 72, de 24 de maio de 
2019, aprovando o Regulamento do CTEI.  

24/05/2019 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos  
 

1. Repercussão 
Estratégica 

Mudanças 
normativas; outras 
medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/ processos 

 

15 

09
/2

01
7 

FACOM 
Disponibilizar o espaço físico para que seja 
melhor aproveitado pela Unidade; 

Resolução (FACOM) nº 72, de 24 de maio de 
2019, aprovando o Regulamento do CTEI.  

24/05/2019 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos  
 

1. Repercussão 
Estratégica 

Outras medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/ processos 

 

16 

09
/2

01
7 

FACOM 

Regularizar as situações dos bens patrimoniais 
do CTEI, apresentadas pelo grupo de trabalho, 
constituído pela Portaria nº 977, de 
15/08/2017, atualizando os Termos de 
Responsabilidade dos bens patrimoniais. 

Em análise ao sistema de patrimônio, e em 
verificação in loco, por amostragem, constatou-
se o atendimento da recomendação.  

24/05/2019 

 
4. Dimensão 

(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Outras medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/processos 

 

17 

01
/2

01
8 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. 

Em 2019 foram implantados instrumentos 
específicos para Tutores no SIAI.  

31/01/2019 

3. Dimensão 
(NF): Missão, 

Visão e/ou 
Resultado 

2. Repercussão 
Transversal 

Melhores serviços 
prestados à 
população; outras 
medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/ processos 
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18 

01
/2

01
8 

SEDFOR/V
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. Além disso, tomamos o cuidado de 
inserir em TODOS os Editais publicados para 
seleção de bolsistas, um item que contemple esta 
pauta, visando impedir a seleção de bolsistas 
inadimplentes com a EaD/UFMS durante suas 
atividades em editais anteriores." 

31/01/2019 

3. Dimensão 
(NF): Missão, 

Visão e/ou 
Resultado 

1. Repercussão 
Estratégica 

Mudanças 
normativas; outras 
medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/ processos 

 

20 

01
/2

01
8 

CPG 
/PROPP 

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.  

31/01/2019 3. Dimensão 
(NF): Missão, 

Visão e/ou 
Resultado  

 

2. Repercussão 
Transversal 

Aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir 
riscos e de 
implementação de 
controles internos 

 

21 

01
/2

01
8 

SEDFOR/V
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 
realizado pelo Coordenador Adjunto da 
UAB/UFMS; 

31/01/2019 
3. Dimensão 

(NF): Missão, 
Visão e/ou 
Resultado  

 

2. Repercussão 
Transversal 

Aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir 
riscos e de 
implementação de 
controles internos 
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22 

02
/2

01
8 

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;  

Instaurado os Processos Sancionadores n° contra 
as empresas envolvidas nas irregularidades 
citadas no Relatório de Auditoria n° 02/2018 – 
AUD/COUN. 
Recuperação de valores pagos por serviços não 
prestados; 
23104.011030/2018-16: R$ 222.867,09; 
23104.022661/2018-61: R$ 933.496,21; 
23104.023018/2018-54: R$ 10.629,23; 
Total R$ 1.166.992,53 inscrito no CADIN. 
Valor contabilizado (78,26% do CADIN - IN 4): 
R$ 913.288,35 

26/06/2019 
2. Valores 

recuperados (F) 
  R$ 

913.288,35 

23 

02
/2

01
8 

PROADI 

Instaurar Processo Administrativo de 
Responsabilização (PAR) contra as 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), pela prática 
de atos lesivos contra a Administração Pública, 
com base na Lei nº 12.846/2013.  

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  

01/04/2019 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Apurações 
administrativas ou 
correcionais com 
penalidades 
aplicadas. 

 

24 

03
/2

01
8 

UAS 

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. 

Publicação na aba ACESSO À INFORMAÇÃO 
do Plano de Trabalho dos docentes. 

01/08/2019 

3. Dimensão 
(NF): Missão, 

Visão e/ou 
Resultado 

1. Repercussão 
Estratégica 

Conscientização e 
sensibilização;  
aperfeiçoamento da 
transparência e 
controle social 

 

25 

05
/2

01
8 

Secretarias 
dos 

Programas 
de Pós-

Graduação  

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. A 
recomendação teve o condão de orientação e não 
será monitorada. 

01/02/2019 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos 

3. Repercussão 
Tático-

operacional 

Conscientização e 
sensibilização 

 

26 

05
/2

01
8 

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. 

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. Foi 
estabelecido reunião semanal da CIS/UFMS 
todas as quartas feiras no período matutino (7 as 
11). 

04/02/2019 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Conscientização e 
sensibilização 
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27 

05
/2

01
8 

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). 

04/02/2019 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos 

3. Repercussão 
Tático-

operacional 

Outras medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/processos 

 

28 

06
/2

01
8 

REITORIA 

Elaborar o Plano de Gestão de Logística 
Sustentável para execução em 2018 e 
apresentar o relatório da execução do PLS 
2017. 

Após a constituição do CGLOS, a comissão 
elaborou os estudos para atualização da Política e 
do Plano de Ação, para execução a partir do 
exercício de 2020.  Foram publicadas a 
RESOLUÇÃO Nº 214, DE 7 DE OUTUBRO DE 
2019, que dispõe sobre a Política de 
Sustentabilidade da UFMS, e a RESOLUÇÃO Nº 
223, DE 15 DE OUTUBRO DE 2019, que aprova 
o Plano de Gestão de Logística Sustentável da 
UFMS.  

16/10/2019 

3. Dimensão 
(NF): Missão, 

Visão e/ou 
Resultado 

2. Repercussão 
Transversal 

Mudanças 
normativas; 
conscientização e 
sensibilização; 
promoção do 
desenvolvimento 
sustentável 

 

29 

07
/2

01
8 

DIREÇÃO 
CPTL E 

COORDE-
NAÇÃO  

DO CURSO 
DE 

ENFER-
MAGEM 

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. 

Apesar de a Unidade não ter apresentado Plano de 
Ação,  a PROPP apresentou a relação de 
disciplinas dos docentes e respectivas cargas 
horárias. Em pesquisa ao SISCAD, verificou-se 
que os docentes vem cumprindo com a carga 
horária mínima em sala, conforme estabelecido 
na Res. 137/2015. 

31/12/2019 

3. Dimensão 
(NF): Missão, 

Visão e/ou 
Resultado 

1. Repercussão 
Estratégica 

Conscientização e 
sensibilização; 
melhores serviços 
prestados à 
população 

 

30 

07
/2

01
8 

DIREÇÃO 
CPTL E 

COORDE-
NAÇÃO  

DO CURSO 
DE 

ENFER-
MAGEM 

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 cumprida em 2019. Pendente a 
publicação dos horários de 2020/1.  

01/01/2019 

3. Dimensão 
(NF): Missão, 

Visão e/ou 
Resultado 

1. Repercussão 
Estratégica 

Aperfeiçoamento da 
transparência e do 
controle social 

 

31 

09
/2

01
8 

PROADI 

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. 

Esta etapa foi realizada no Estudo Preliminar 
Técnico  da Contratação que foi realizado no 
processo 23104.042789/2018-41, documentos 
0963380 e 1001339.  

17/06/2019 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir 
riscos e de 
implementação de 
controles internos; 
outras medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/processos 
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32 

09
/2

01
8 

PROADI 

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. 

Diligenciado pela CGM/PROADI para as 
unidades competentes para conhecimento e 
eventuais manifestações através do despacho 
1295398 de 16/06/2019. Registre-se que tal 
demanda de contratação em caso análogo (em 
substituição ao contrato anterior), foi tramitado 
nos recentes processos  23104.042789/2018-41 e 
23104.002278/2019-77, sobre o qual passou 
pelos estudos preliminares através da AGETIC 
enquanto unidade interessada e gestora da 
demanda, bem como atua como equipe de 
gestores dos contratos atuais. Em 
complementação a AGETIC informou que já 
existe no Sistema de Contratos (SICON) um 
alerta para os Gestores de Contrato. Entretanto, 
houve mudança de unidade.  

16/06/2019 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir 
riscos e de 
implementação de 
controles internos 

 

33 

09
/2

01
8 

PROADI 

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. 

Esta etapa foi realizada no Estudo Preliminar 
Técnico  da Contratação que foi realizado no 
processo 23104.042789/2018-41, documentos 
0963380 e 1001339.  

17/06/2019 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir 
riscos e de 
implementação de 
controles internos; 
outras medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/processos 

 

34 

09
/2

01
8 

PROADI 

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. 

Publicação da Resolução nº 105, de 5 de julho de 
2019, que Institui Política de Gestão de Impressão 
e Digitalização na UFMS. 

05/07/2019 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Mudanças 
normativas; 
conscientização e 
sensibilização 

 

35 

09
/2

01
8 

PROADI 

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. 

Redução nos valores contratados. Contabilização 
por 48 meses utilizando a economida de nove 
meses de contratos (abril a dezembro), com base 
na média mensal dos valores pagos nos contratos 
15 e 16/2019, que é de R$ 46.849,11,  incluindo 
o custo com papel, em comparação ao valor 
mensal do contrato anterior, que era de R$ 
82.027,84, resultando em uma economia média 
mensal de R$ 35.178,73. 
Economia total a ser contabilizada é de R$ 
1.688.579,20 

27/03/2019 
1. Gastos 
indevidos 

evitados (F) 

  R$  
1.688.579,20 
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36 

09
/2

01
8 

PROADI 

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. 

A AGETIC informou que além dos softwares 
fornecidos pela empresa, a AGETIC implantou o 
monitoramento das impressoras por meio da 
ferramenta Zabbix que permite visualizar se a 
impressora está ligada ou não e também 
monitorar os níveis de toner das impressoras. 
Além disso, as impressoras não devem ser 
modificadas de local sem aviso prévio à 
AGETIC.  

17/06/2019 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir 
riscos e de 
implementação de 
controles internos 

 

37 

09
/2

01
8 

PROADI  

(GESTOR) 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. 

Diligenciado pela CGM/PROADI para as 
unidades competentes para conhecimento e 
eventuais manifestações através do despacho 
1295398 de 16/06/2019, o que neste caso, foi 
enviado ao PROADI para avaliação acerca da 
eventual necessidade de apuratório sobre 
eventuais prejuízos.  

Em complementação a AGETIC informou que no 
caso específico de Softwares de Bilhetagem, o 
contrato atual usa os softwares nddPrint e 
Manager Print Services (MPS), mas não há custo 
destes softwares para a UFMS nos contratos 
15/2019 e 16/2019.  

17/06/2019 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Outras medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/processos 

 

38 

09
/2

01
8 

PROADI  

(GESTOR) 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: a definição e a 
especificação dos serviços a serem realizados; 
o volume de serviços solicitados e realizados 
segundo as métricas definidas; os resultados ou 
produtos solicitados e realizados; o cronograma 
de realização dos serviços, incluídas todas as 
tarefas significativas e seus respectivos prazos;  
a avaliação da qualidade dos serviços realizados 
e as justificativas do avaliador; a identificação 
dos responsáveis pela solicitação, pela 
avaliação da qualidade e pela atestação dos 
serviços realizados. 

A AGETIC informou que a empresa possui um 
sistema de chamados no qual é possível 
identificar o equipamento e os problemas a serem 
relatados. Todos os chamados são abertos e 
monitorados pela equipe da AGETIC. 

17/06/2019 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir 
riscos e de 
implementação de 
controles internos 
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39 

09
/2

01
8 

PROADI  

(GESTOR) Estabelecer mecanismos de 
controle de utilização das impressoras mediante 
identificação do usuário, de forma a coibir a 
impressão de documentos não institucionais. 

A AGETIC informou que nos contratos 15/2019 
e 16/2019, é necessária a utilização do PIN do 
Usuário para impressão. Desta forma, é possível 
verificar as impressões por usuário. 

17/06/2019 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

(Aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir 
riscos e de 
implementação de 
controles internos; 
outras medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/processos 

 

40 

10
/2

01
8 

CPPD 
Avaliar e emitir Parecer sobre as retificações 
constantes no presente Relatório, e encaminhar 
à PROGEP para publicação de novo ato.  

CPPD apresentou parecer ratificando o Relatório 
da AUD. 

31/01/2019 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos 

3. Repercussão 
Tático-

operacional 

Outras medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/processos 

 

41 

11
/2

01
8 

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. 

A SEDFOR informou que tem  trabalhado junto 
aos coordenadores de curso para que estes 
orientem os professores sobre as opções 
existentes em relação a cursos na modalidade 
EaD que recebem fomento externo. No caso, seja 
a opção de contar carga horária, seja a de receber 
bolsa de por aulas ministradas. Essa ação é 
constante junto aos coordenadores. 

07/03/2019 

3. Dimensão 
(NF): Missão, 

Visão e/ou 
Resultado 

2. Repercussão 
Transversal 

Conscientização e 
sensibilização; outras 
medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento dos 
programas/processos 

 

42 

11
/2

01
8 

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. 

Como um mecanismo formal para subsidiar o 
acompanhamento e a validação das informações, 
a SEAD solicitou aos coordenadores de curso que 
publiquem a lista de oferta contendo as seguintes 
informações: Professor, disciplina, turma,  polo e 
(Opção por Bolsa ou Carga Horária). No caso de 
disciplinas para as quais o professor receberá 
bolsa, o professor deverá ser selecionado por 
edital. Deverá constar na lista de oferta o seguinte 
termo "Selecionar por Edital". Desde o final de 
2018, o pagamento de bolsa é realizado apenas 
para professores selecionados por edital.  
A lista de oferta publicada pela coordenação do 
curso deve ser utilizada pela secretaria acadêmica 
para o lançamento da carga horária correta do 
professor. Além disso, será utilizado como objeto 
de edital de seleção e, posteriormente, 
conferência para o pagamento de bolsas.  

09/03/2019 

3. Dimensão 
(NF): Missão, 

Visão e/ou 
Resultado 

2. Repercussão 
Transversal 

Aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir 
riscos e de 
implementação de 
controles internos 

 

43 

11
/2

01
8 Comitê de 

Gestão de 
Pessoas 

Deliberar sobre a possibilidade de que o 
docente possa participar de bancas e 
orientações em períodos de afastamento. 

Não houve manifestação da Unidade. A 
recomendação não será monitorada e servirá 
como orientação às unidades para subsidiar 
decisões sobre o assunto. 

03/01/2019 

4. Dimensão 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Sensibilização e 
conscientização. 
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Quadro 10: Detalhamento dos benefícios implantados em 2019 decorrentes da atuação da Auditoria Interna em notas de auditoria de exercícios anteriores 

# N.A. 
Nº 

Unidade Recomendações Providências  (Manifestação do Gestor) 
Data do 
Atendi-
mento 

Classificação 
do Benefício 

Nível da 
Repercussão  
do Benefício 

Não  
Financeiro 

Benefícios Não  
financeiros 

Benefícios 
Financeiros 

1  

03
/2

01
8 

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. 

Instaurado os Processos Sancionadores n° contra 
as empresas envolvidas nas irregularidades 
citadas no Relatório de Auditoria n° 02/2018 – 
AUD/COUN. 
Recuperação de valores pagos por serviços não 
prestados; 
23104.011030/2018-16: R$ 222.867,09; 
23104.022661/2018-61: R$ 933.496,21; 
23104.023018/2018-54: R$ 10.629,23; 
Total R$ 1.166.992,53 inscrito no CADIN. 
Valor contabilizado (78,26% do CADIN - IN 4): 
R$ 913.288,35 

26/06/2019 

2. (F)  Valores 
recuperados  

4. Dimensão; 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Conscientização e 
sensibilização; 

apurações 
administrativas ou 

correcionais 

R$ 
913.288,35 

2 

05
/2

01
8 

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. 

Instaurado os Processos Sancionadores n° contra 
as empresas envolvidas nas irregularidades 
citadas no Relatório de Auditoria n° 02/2018 – 
AUD/COUN. 
Recuperação de valores pagos por serviços não 
prestados; 
23104.011030/2018-16: R$ 222.867,09; 
23104.022661/2018-61: R$ 933.496,21; 
23104.023018/2018-54: R$ 10.629,23; 
Total R$ 1.166.992,53 inscrito no CADIN. 
Valor contabilizado (78,26% do CADIN - IN 4): 
R$ 913.288,35 

26/06/2019 

2. (F)  Valores 
recuperados  

4. Dimensão; 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Conscientização e 
sensibilização; 

apurações 
administrativas ou 

correcionais 

R$ 
913.288,35 
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3  

06
/2

01
8 

PROADI 

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); 
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. 

Instaurado os Processos Sancionadores n° contra 
as empresas envolvidas nas irregularidades 
citadas no Relatório de Auditoria n° 02/2018 – 
AUD/COUN. 
Recuperação de valores pagos por serviços não 
prestados; 
23104.011030/2018-16: R$ 222.867,09; 
23104.022661/2018-61: R$ 933.496,21; 
23104.023018/2018-54: R$ 10.629,23; 
Total R$ 1.166.992,53 inscrito no CADIN. 
Valor contabilizado (78,26% do CADIN - IN 4): 
R$ 913.288,35 

26/06/2019 

2. (F)  Valores 
recuperados  

4. Dimensão; 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Conscientização e 
sensibilização; 

apurações 
administrativas ou 

correcionais 

R$ 
913.288,35 

4  

07
/2

01
8 

PROADI 

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. 

Instaurado os Processos Sancionadores n° contra 
as empresas envolvidas nas irregularidades 
citadas no Relatório de Auditoria n° 02/2018 – 
AUD/COUN. 
Recuperação de valores pagos por serviços não 
prestados; 
23104.011030/2018-16: R$ 222.867,09; 
23104.022661/2018-61: R$ 933.496,21; 
23104.023018/2018-54: R$ 10.629,23; 
Total R$ 1.166.992,53 inscrito no CADIN. 
Valor contabilizado (78,26% do CADIN - IN 4): 
R$ 913.288,35 

26/06/2019 

2. (F)  Valores 
recuperados  

4. Dimensão; 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Conscientização e 
sensibilização; 

apurações 
administrativas ou 

correcionais 

R$ 
913.288,35 
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5  

09
/2

01
8 REITORIA/ 

PROGEP/ 
Direção do 

CPAN 

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. 

Alteração da carga horária de 40 horas com 
Dedicação Exclusiva para 20 horas, conforme 
Portaria nº 377 de 21/03/2019; 
 
Cálculo atualizado e descontos nas fichas 
financeiras do servidor (R$ 83.435,29). 
 
Cálculos dos benefícios financeiros: 
 
R$ 225.115,50 (projeção da diferença do valor 
recebido da remuneração do docente em 2019, 
com projeção em 60 meses (R$ 422.794,35), 
comparando com o regime parcial (R$ 
197.678,85). 
 
2) R$ 89.466,71 (cálculo de ressarcimento 
lançado em folha) 
Total: R$ 314.582,21 

1. 
01/04/2019 

2. 
01/08/2018 

1. Gastos 
indevidos 

evitados (F) 
2. Valores 

Recuperados 
(F) 

  R$ 
314.582,21 

6 

14
/2

01
8 

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. 

Instaurado os Processos Sancionadores n° contra 
as empresas envolvidas nas irregularidades 
citadas no Relatório de Auditoria n° 02/2018 – 
AUD/COUN. 
Recuperação de valores pagos por serviços não 
prestados; 
23104.011030/2018-16: R$ 222.867,09; 
23104.022661/2018-61: R$ 933.496,21; 
23104.023018/2018-54: R$ 10.629,23; 
Total R$ 1.166.992,53 inscrito no CADIN. 
Valor contabilizado (78,26% do CADIN - IN 4): 
R$ 913.288,35 

26/06/2019 

2. (F)  Valores 
recuperados  

4. Dimensão; 
(NF): Pessoas, 
Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos 

2. Repercussão 
Transversal 

Conscientização e 
sensibilização; 

apurações 
administrativas ou 

correcionais 

R$ 
913.288,35 
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IX. QUADRO CONSOLIDADO DA CONTABILIZAÇÃO DE BENEFÍCIOS 
FINANCEIROS E NÃO FINANCEIROS POR CLASSE DE BENEFÍCIO 

 

Os benefícios financeiros e não financeiros decorrentes da atuação da Auditoria Interna ao 
longo do exercício de 2019, por classe de benefício, estão consolidados no Quadro11: 
 
Quadro 11: Detalhamento dos benefícios financeiros e não financeiros adotados por classe de benefício 

Benefícios Financeiros (F) e Não Financeiros (NF) 
adotados no exercício 

Benefícios 
Financeiros Não 

Continuados 

Benefícios 
Financeiros 
Continuados 

(F) Recuperação de valores pagos indevidamente R$ 1.305.272,02  
(F) Suspensão de pagamento indevido R$ 1.885,50 R$ 6.481.658,79 
(F) Redução nos valores licitados/contratados R$ 11.207.481,27  
(NF) Melhores serviços prestados à população 
(NF) Mudanças normativas 
(NF) Conscientização e sensibilização 
(NF) Aperfeiçoamento da transparência 
(NF) Aperfeiçoamento do controle social 
(NF) Promoção do desenvolvimento sustentável 
(NF) Aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de 
implementação de controles internos 
(NF) Apurações administrativas, correcionais e judiciais 
(NF) Outras medidas estruturantes de aperfeiçoamento dos 
programas/processos 

  

Total 
R$ 12.514.638,79 R$ 6.481.658,79 

R$ 18.996.297,58 

 

Para a contabilização dos benefícios financeiros, não foram considerados os valores em 
duplicidade citados nas recomendações sobre um mesmo assunto. A metodologia utilizada 
pela Auditoria Interna está disposta na Instrução Normativa CGU nº 04, de 11 de junho de 
2018. 

Aos trabalhos que foram concluídos e enviados no início do exercício de 2020, e que as 
recomendações ainda se encontram em processo de monitoramento ou aguardando 
manifestação da Unidade auditada, a contabilização destes benefícios será demonstrada por 
ocasião da elaboração do RAINT 2020. 

 
 
X. NÍVEL DE MATURAÇÃO DOS PROCESSOS DE GOVERNANÇA, DE 

GERENCIAMENTO DE RISCO E DE CONTROLES INTERNOS  

 

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 da Universidade vem aumentando gradativamente 
ao longo dos anos, decorrente de vários processos internos, inclusive por meio das 
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recomendações emitidas pela Auditoria Interna. O nível de aprendizado organizacional, 
diante dos preceitos da transparência, responsabilidade social, responsabilização do agente 
público e ética administrativa tem sido evidenciado, sobretudo no decorrer dos mais recentes 
exercícios.  

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 100/2018, 
atualizada pela Resolução nº 145/2018, 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 espalços físicos e tecnologia da informação e 
comunicação, que se reúnem periodicamente para tratar dos assuntos relativo às respectivas 
áreas, e vinculados ao Comitê de Governança Institucional. 

Para o início dos trabalhos de gerenciamento de riscos, foi publicada a Portaria nº 455/2019, 
constituindo Comissão de Assessoramento para elaborar o mapeamento dos riscos em 
"contratação de bens e serviços", ainda em fase preliminar. 

Também foram publicadas a Resolução COUN nº 61/2019, que instituiu a Política de 
Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos, na qual foram estabelecidas as 
diretrizes, etapas do gerenciamento e monitoramento de riscos na UFMS, dentre outros, e a 
Resolução CD nº 132/2019, que aprovou o Plano de Integridade, estabelecendo medidas 
de tratamento de riscos à integridade no âmbito da UFMS. 

Com o objetivo de promover a adoção de medidas e ações institucionais destinadas à 
prevenção, à detecção, à punição e à remediação de fraudes e atos de corrupção, o Programa 
de Integridade, aprovado por meio da Resolução CD nº 7/2019, e alinhado, definidos na 
Portaria CGU nº 750/2016 e no Decreto nº 9.203/2017, está estruturado nos seguintes eixos:  

 Comprometimento e apoio da Alta Administração;  
 Unidade responsável e instâncias de integridade;  
 Gerenciamento dos riscos à integridade; e  
 Estratégias de monitoramento contínuo. 

Com efeito, as lideranças envolvidas no Programa de Integridade constituíram um conjunto 
de ações que expressassem a prioridade, a organização e o comprometimento dos gestores 
com padrões elevados de eficiência e ética na prestação de serviços à sociedade, instituindo, 
pela Resolução CD nº 132/2019, o Plano de Integridade, que consiste em uma programação 
das atividades necessárias à gestão da integridade na UFMS para o período de 2019 a 2021, 
entre elas o gerenciamento de riscos à integridade a partir: da prevenção, detecção, punição 
e remediação de eventos que confrontem ou ameacem os princípios éticos e a adoção do 
monitoramento de controles internos que auxiliem no alcance dos objetivos da UFMS e 
preservem a sua boa imagem e a sua confiança perante à sociedade. 
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Além disso, em cumprimento às atribuições designadas pelo Comitê de Gestão de 
Integridade, Riscos e Controles Internos, a Comissão de Assessoramento, designada pela 
Portaria n.º 455, de 01/04/2019, iniciou as tratativas de constituição de um plano preliminar 
em mapeamento de risco, contemplando as etapas de identificação, análise e tratamento dos 
riscos, para a Pró-reitoria de Administração e Infraestrutura (Proadi), delimitando-se o 
macroprocesso Contratação de Bens e Serviços, priorizando-se as fases de execução de 
procedimento licitatório e formalização de instrumento jurídico, resultando a elaboração de 
Relatório Técnico de Avaliação, em outubro de 2019. 

De acordo com os resultados apresentados pela Comissão de Assessoramento, relatou-se que 
o trabalho desenvolvido viabilizou uma oportunidade de aprendizagem coletiva e reforçou 
o senso de pertencimento, antes de tudo.  

Percebe-se que a gestão vem desenvolvendo políticas, programas e planos voltados à 
governança, riscos e integridade, e que merecem o monitoramento e avaliação da Auditoria 
Interna acerca dos resultados e efetividade destas ações. 

Quanto aos trabalhos desenvolvidos no exercício de 2019 voltados à governança, sobretudo 
quanto aos mecanismos de transparência e accountability (Relatório de Auditoria nº 
15/2019), e mecanismos de combate à fraude e corrupção (Relatório de Auditoria nº 
11/2019). Com relação à gestão de riscos, o Relatório de Auditoria nº 05/2019 subsidiou a 
Comitê de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos na construção de metodologias 
para o gerenciamento de riscos, utilizando como exemplo o mapeamento de riscos 
operacionais relacionados à fraudes e corrupção em licitações e contratos, identificados em 
relatórios de exercícios anteriores da própria Auditoria Interna. 

Ainda sobre o tema transparência, conforme item 9.5 do Acórdão 1178/2018 - Plenário, o 
TCU determinou ao Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, com 
fundamento no art. 74, II, da Constituição Federal, que oriente as auditorias internas das 
IFES e IF a: 

9.5.2. incluírem no conteúdo dos relatórios de gestão anuais das IFES e IF, por 
pelo menos quatro exercícios, no item geral "Atuação da unidade de auditoria 
interna" da seção "Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos", as 
conclusões dos trabalhos específicos referidos no subitem 9.5.1, acima, sobre 
o grau de implementação de cada um dos requisitos de transparência 
explicitados acima, tanto por parte da própria fundação de apoio quanto por 
parte da instituição apoiada; 

Em face dos exames realizados por meio do Relatório de Auditoria nº 14/2019, e diante 
das recomendações exaradas, extraímos que há uma aderência parcial aos critérios de 
transparência por parte da UFMS e de sua fundação de apoio credenciada, a Fundação de 
Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura – Fapec. 

As principais constatações desse trabalho foram: 

 Ausência de um registro sistematizado e centralizado de contratos e convênios com 
as fundações de apoio, que permite a consulta pública pela internet; 

 Falta de divulgação pública na internet do registro centralizado de projetos aprovados 
(Sigproj); 

 Falta de detalhamento das informações e insuficiência de ferramentas que facilitem 
o seu acesso, análise e exportação; 
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 Deficiências na divulgação de registros das despesas dos projetos; 
 Ausência de divulgação de metas e resultados referentes às ações desenvolvidas no 

âmbito do relacionamento entre a UFMS e fundações de apoio; 
 Falta de disponibilização da íntegra das prestações de contas no site da fundação de 

apoio; 
 Ausência de rotina de divulgação atualizada e tempestiva de todos os instrumentos 

celebrados com a fundação de apoio; 
 Ausência de metas e indicadores de resultado, que permitam avaliar o desempenho 

das fundações de apoio. 

Por outro lado, verificou-se que a fundação de apoio está trabalhando para atender as 
exigências legais no quesito transparência, por meio de nova plataforma de transparência em 
fase de implantação, com previsão de atendimento às determinações em 2020. 

Quanto à avaliação dos controles internos, é importante salientar que todas auditorias 
realizadas possuem como escopo, entre outros, a avaliação da gestão do processo ou tema 
auditado quanto aos controles internos adotados, recomendando-se correções pontuais ou a 
implantação de práticas voltadas à mitigação de riscos, e à melhoria da eficiência e eficácia 
no cumprimento dos objetivos institucionais. 

Diante dos trabalhos realizados, e com a adoção das recomendações emitidas, será possível 
aperfeiçoar o nível de maturação de governança, gerenciamento de risco e de controles 
internos. 

 

 
XI. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS 

 

Os integrantes do quadro funcional da Auditoria Interna participaram, durante o exercício 
de 2019, de 33 atividades de capacitação e desenvolvimento, com relação direta ao exercício 
dos trabalhos de auditoria da unidade, totalizando 801,50 horas.  

Quadro 12: Ações de capacitação com a participação da equipe da Auditoria Interna 

Nº Curso/Ação de Capacitação Data 
Carga 

horária 
Servidores participantes  

1 Curso Defesa do Usuário e Simplificação (CGU/MS) 
19 a 

21/03/2019 
20 horas 

Anne Caroline Silveira 
Kleber Watanabe Cunha Martins 
Lenice Carrilho de Oliveira Moreira 

2 Curso Gestão de Riscos no Setor Público (ENAP) 
29/03/2019 a 
28/04/2019 

20 horas Anne Caroline Silveira 

3 
Treinamento de desenvolvimento de liderança 
(PROGEP/UFMS) 

9,10,23,24 de 
abril de 2019 

16 horas Kleber Watanabe Cunha Martins 

4 

I Conferência Sul-Mato-Grossense de Governança 
Pública e Combate à Corrupção - Ferramentas de 
Auditoria, Controle e Governança na Gestão Pública 
Eficiente (AGU) 

07/05/2019 4 horas 
Anne Caroline Silveira; 
Kleber Watanabe Cunha Martins 
Lenice Carrilho de Oliveira Moreira 

5 50º FONAITec (Brasília/DF) 
13 a 

17/05/2019 
30 horas Kleber Watanabe Cunha Martins 

6 
III Seminário de Inovação, Empreendedorismo, Gestão 
de Pequenas Empresas – SINEGEPE (SEBRAE/MS) 

16 e 17 de 
maio/2019 

12 horas Lenice Carrilho de Oliveira Moreira 
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7 Contabilização de Benefícios (CGU) 
24 a 

26/06/2019 
10 horas 

Anne Caroline Silveira; 
Kleber Watanabe Cunha Martins                          
Lenice Carrilho de Oliveira Moreira 

8 

71ª Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC) – Palestras e oficinas em assuntos 
voltados à educação, ciência e tecnologia (2,5 horas cada 
ação) 

22 a 
27/07/2019 

2,5 horas 
Lenice Carrilho de Oliveira Moreira 
Marcelo Gonçalves Ortega 

2,5 horas 
Kleber Watanabe Cunha Martins                           
Lenice Carrilho de Oliveira Moreira 2,5 horas 

2,5 horas 

2,5 horas Kleber Watanabe Cunha Martins                   

9 
2º Congresso Brasileiro de Auditoria e Controle Interno - 
COBACI (Curitiba/PR) 

5 a 8/08/2019 24 horas Kleber Watanabe Cunha Martins 

10 
Encontro com a Gestão: Desmistificando o Design 
Thinking, o Scrum e o Lean (SEBRAE/MS) 

12/08/2019 2 horas 
Anne Caroline Silveira 
Lenice Carrilho de Oliveira Moreira 

11 
Fórum de Fortalecimento da Rede +Brasil - etapa MS 
(SEBRAE/MS) 

14/08/219 8 horas 

12 
4º Fórum de Gestão Pública de Mato Grosso do Sul e 7º 
Fórum de Secretarias de Administração (CRA/MS) 

22/08/2019 6 horas 
Anne Caroline Silveira; 
Kleber Watanabe Cunha Martins 
Lenice Carrilho de Oliveira Moreira                                                                                                                             

13 
4º Fórum de Gestão Pública de Mato Grosso do Sul e 7º 
Fórum de Secretarias de Administração (CRA/MS) 

23/08/2019 6 horas 
Anne Caroline Silveira                                   
Lenice Carrilho de Oliveira Moreira                                                                                                                             

14 
Etapa I: Segurança em Auditoria, do curso Auditoria 
Baseada em Risco (ISC/TCU) 

27/09/2019 a 
05/11/2019 

25 horas 
Anne Caroline Silveira 
Marcelo Gonçalves Ortega 
Thiago José Avila Zaher 

15 
Curso de Responsabilização Administrativa de Pessoas 
Jurídicas – PAR (CGU/MS) 

3 e 4/10/2019 15 horas 
Anne Caroline Silveira 
Marcelo Gonçalves Ortega 

16 
Fundamentos de Integridade Pública - Prevenindo a 
Corrupção  (ISC/TCU) 

17a 22/10/2019 25 horas 
Anne Caroline Silveira 
Thiago José Avila Zaher 

17 51º FONAI-Tec (São Paulo/SP) 
22 a 

25/10/2019 
24 horas Kleber Watanabe Cunha Martins 

18 
Aplicação do Instrumento de Melhoria da Gestão das 
Transferências da União - IMG-Tr (ENAP) 

29/10/2019 a 
28/11/2019 

10 horas 

Thiago José Avila Zaher 

19 Controles na Administração Pública (TCU) 31/10/2019 30 horas 

20 Educação Fiscal - Estado e Tributação (ENAP) 
04/11/2019 a 
24/12/2019 

40 horas 

21 Atividade Correcional - Visão Geral (ENAP) 
11/11/2019 a 
11/12/2019 

25 horas 

22 Excel básico (UFMS) 
12 a 

22/11/2019 
20 horas 

23 Gestão Orçamentária e Financeira (TCU) 18/11/2019 20 horas 

24 
Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do 
terrorismo (ENAP) 

18/11/2019 a 
18/12/2019 

20 horas 

25 Cidadania Fiscal: Uma Receita para o Brasil (ENAP) 
22/11/2019 a 
22/12/2019 

20 horas 

26 Siafi Básico (ENAP) 
28/11/2019 a 
07/01/2020 

35 horas 

27 
Obras Públicas de Edificação e de Saneamento - Módulo 
Planejamento (TCU) 

03/12/2019 40 horas 

28 Elaboração de Plano de Logística Sustentável (TCU) 05/12/2019 20 horas 
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29 
I Simpósio  de Combate à Fraude e à Corrpução nas 
Organizações Públicas (TRE-MS) 

13/11/2019 5 horas 

Anne Caroline Silveira 
Kleber Watanabe Cunha Martins 
Marcelo Gonçalvez Ortega 
Thiago José Avila Zaher 

30 
Ferramentas de Tecnologia para Gestão de Processos na 
Administração Pública Federal – Caso Sapiens 
Advocacia-Geral da União (AGINOVA/UFMS) 

27/11/2019 2,5 horas Kleber Watanabe Cunha Martins 

31 
Seminário de Competitividade e Empreendedorismo 
(SEBRAE/MS) 

03/12/2019 4 horas 

Thiago José Avila Zaher  
Kleber Watanabe Cunha Martins  
Marcelo Gonçalves Ortega  
Lenice Carrilho de Oliveira Moreira 
Anne Caroline Silveira 

32 
Avaliação de Políticas Públicas e Governança como 
ferramentas da Inovação na Gestão Pública 
(AGINOVA/UFMS) 

09/12/2019 2,5 horas 

Thiago José Avila Zaher  
Kleber Watanabe Cunha Martins  
Marcelo Gonçalves Ortega  
Lenice Carrilho de Oliveira Moreira 

33 
1º Congresso Internacional de Compliance Público 
(OAB/MS) 

10/12/2019 8 horas 

Kleber Watanabe Cunha Martins  
Lenice Carrilho de Oliveira Moreira  
Marcelo Gonçalves Ortega  
Thiago José Avila Zaher 

34 
Mestrado em Administração Pública em Rede Nacional: 
Estado, Sociedade e Administração Pública (UFMS) 

Agosto a 
Dezembro de 

2019 
 

60 horas 

Kleber Watanabe Cunha Martins 

35 
Mestrado em Administração Pública em Rede Nacional: 
Formulação de Políticas Públicas (UFMS) 

60 horas 

36 
Mestrado em Administração Pública em Rede Nacional: 
Gestão Social e Ambiental (UFMS) 

60 horas 

37 
Mestrado em Administração Pública em Rede Nacional: 
Métodos de Pesquisa Aplicados a Gestão Pública 
(UFMS) 

60 horas 

Total de carga horária 801,5 horas 

Quadro 13: Detalhamento de carga horária de capacitação por servidor 

Servidor Carga horária total 

Anne Caroline Silveira 150 horas 

Kleber Watanabe Cunha Martins 406 horas 

Lenice Carrilho de Oliveira Moreira 92,5 horas 

Marcelo Gonçalves Ortega 62 horas 

Thiago José Ávila Zaher 349,5 horas 

Conforme Quadro 13 percebe-se que toda a equipe de auditoria cumpriu o estabelecido no 
art. 5º, inciso III, da Instrução Normativa nº 9, de 9 de outubro de 2018, que estabelece a 
previsão mínima de 40 horas de capacitação para cada auditor interno. Não foram 
consideradas as ações de capacitação dos servidores que não estão atuando na Unidade.  

Merece destaque a restrição orçamentária imposta a toda Administração Pública Federal por 
meio do Decreto nº 9.741, de 28 de março de 2019, e da Portaria MEC nº 144, de 2 de maio 
de 2019, afetando substancialmente a participação da equipe da Auditoria Interna em Fóruns 
e Congressos nacionais relevantes para o intercâmbio das Unidades de Auditoria Interna do 
Ministério da Educação, previstas no PAINT 2019. 
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De todas as ações de capacitação desenvolvidas no exercício de 2019, cumpre ressaltar que 
somente houve despesa de inscrição o 50º FONAITec – Fórum Técnico das Auditorias 
Internas do Ministério da Educação, realizado nos dias 13 a 17 de maio, em Brasília/DF, 
com a participação do Chefe da Auditoria Interna, ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais).  

As inscrições dos eventos 51º FONAITec, (São Paulo/SP) e 2º COBACI (5 a 8/08/2019, em 
Curitiba/PR) foram oferecidas como cortesia pela organização dos respectivos eventos, 
considerando a participação do Chefe da Auditoria Interna da UFMS como debatedor e 
palestrante. 

No Quadro 14 estão detalhadas as despesas efetivas com diárias e passagens da Auditoria 
Interna durante o exercício: 

Quadro 14: Detalhamento das despesas com diárias e passagens 
Custeio Empenho Despesa efetiva 

DIÁRIAS NO PAÍS 2019NE000428  R$ 1.634,21 
PASSAGENS AÉREAS (COMPRA DIRETA) 2019NE800770 R$ 2.157,97 

Total R$ 3. 792,18 
Fonte: SCDP 

Assim, apesar de previsto para a Auditoria Interna despesas com capacitação ao valor de R$ 
25.000,00, conforme aprovado no PAINT 2019, a Unidade utilizou-se do montante de R$ 
4.792,18 (inscrição + diárias + passagens), o que corresponde a 19% do valor planejado, de 
acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira. 

 

 
XII. PROGRAMA DE GESTÃO DE MEHORIA DE QUALIDADE – PGMQ 

Considerando que o Programa de Gestão de Melhorias de Qualidade – PGMQ foi aprovado 
por meio da Resolução COUN nº 166, de 4 de dezembro de 2019, dessa forma só será 
possível proceder a análise consolidada dos resultados do Programa de Gestão e Melhoria 
da Qualidade – PGMQ no RAINT 2020. 

 
 

XIII. 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 as auditorias na atividade finalísticas, sobretudo do desempenho dos encargos 
docente e da gestão acadêmica, 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. 
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Além disso, a avaliação dos mecanismos de governança e de combate à fraude e corrupção 
passou a ser escopo dos trabalhos de auditoria, o que servirá como subsídio para que a UFMS 
melhore os níveis de maturação de governança, destacando-se no cenário nacional. 

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 
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. 

A Auditoria Interna tem se mostrado, também, relevante unidade de apoio às atividades 
correcionais da UFMS, 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 de eventuais 
impedimentos funcionais praticados pelos servidores, cobrando as apurações disciplinares 
pertinentes, o fortalecimento dos controles da gestão de pessoas, e eventuais ressarcimentos 
por recebimentos indevidos em folha de pagamento. 

A contabilização dos benefícios financeiros e não financeiros decorrentes da atuação da 
Auditoria Interna, iniciada a partir do exercício de 2019, constitui medida importante para a 
avaliação dos resultados dos trabalhos realizados, tanto pela própria Unidade, quanto pela 
Alta Administração. Verificou-se que, apesar de o foco dos trabalhas seja a busca pela 
eficiência e eficácia dos atos da gestão, muitas recomendações atingiram benefícios 
financeiros, seja pela economia decorrente da suspensão de pagamentos indevidos, como no 
caso da redução de valores licitados/contratados, seja pela recuperação de valores pagos 
indevidamente. 

Por fim, verifica-se que os trabalhos realizados foram de grande relevância, resultando no 
fortalecimento na melhoria dos controles internos, da governança e da gestão de riscos da 
Instituição.  

É o relatório. 

Campo Grande/MS, 02 de março de 2020. 

 

 

 

 
Kleber Watanabe Cunha Martins 

Chefe da Auditoria Interna – AUD/COUN /UFMS 


