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1. A AUDITORIA-GERAL

A Auditoria Interna da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), órgão de assessoramento do
Conselho Universitário, órgão de apoio técnico do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) e
órgão auxiliar do Sistema de Controle Interno do Poder Execu vo Federal, possui como missão
aumentar e proteger o valor organizacional da Universidade Federal de Minas Gerais fornecendo
avaliação, assessoria e conhecimento de forma obje va e baseada em riscos, caracterizando-se como
Terceira Linha de Defesa no âmbito da UFMG, conforme as diretrizes internacionais do Ins tuto dos
Auditores Internos do Brasil (IIA).

O trabalho realizado compreende a avaliação da regularidade na aplicação de recursos públicos,
economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, assim como a
adequação e suficiência dos mecanismos de governança, controles e transparência estabelecidos e
eficácia da gestão na conformidade das atividades executadas.

As avaliações descritas nesse Relatório, baseadas nas regulamentações do Órgão Central do Sistema
de Controle Interno do Poder Execu vo Federal, referem-se aos critérios técnicos, obje vando o
auxílio à Unidade Auditada, não devendo ser interpretadas como avaliação dos gestores e servidores
desta envolvidos nos trabalhos analisados por meio da nossa amostra.

2. RESUMO

I. Qual foi o trabalho realizado pela Auditoria-Geral da UFMG?

O Centro Espor vo Universitário (CEU) é um órgão suplementar da UFMG, que tem como principal
atribuição o desenvolvimento da polí ca de esporte e lazer no âmbito da Universidade. Além disso, o
CEU atua junto às unidades acadêmicas e demais órgãos da UFMG com o obje vo de apoiar as
atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Considerando a sua relevância para o es mulo das a vidades de esporte e lazer na Universidade e a
complexidade da sua estrutura sica, esse trabalho buscou responder questões de auditoria
relacionadas às medidas adotadas pelo Centro Espor vo para assegurar o atendimento aos padrões
adequados de acessibilidade e de prevenção contra incêndio e pânico.

Conforme será detalhado na seção Descrição da Metodologia, no Apêndice II, este trabalho foi
baseado na legislação sobre acessibilidade e sobre prevenção contra incêndio e pânico em vigor no
país e no estado de Minas Gerais, quando for o caso. Além disso, foram u lizadas as seguintes
técnicas de auditoria: (i) inspeção física; (ii) observação; (iii) análise documental; e (iv) indagação.

II. Por que a Auditoria Geral da UFMG realizou esse trabalho?

O trabalho realizado teve como obje vo atender aos itens nº 16 e 17 do Plano Anual de A vidades de
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Auditoria Interna (PAINT) de 2020, quais sejam:

verificar a organização, a coordenação e a execução de ações para assegurar a inclusão de
pessoas com deficiência à vida acadêmica e profissional.

verificar aspectos quanto à prevenção de incêndio e pânico nas Unidades, segurança dos
laboratórios e identificação de locais insalubres e de riscos.

Vale mencionar que o tema acessibilidade está em linha com o PDI da UFMG referente ao exercício
2018-2023, o qual indica que uma das ações para os anos 2018/2019; 2019/2020; e 2020/2021 é
“realizar a adequação das condições estruturais do CEU para inclusão e acessibilidade de pessoas com
deficiência, inclusive visando promover e incen var a prá ca de esportes por esse público” (PDI
UFMG, 2018-2023, p. 157).

Além disso, ainda segundo o PDI, a quan dade de discentes, docentes, servidores técnico-
administra vos e terceirizados que se declaram como possuidores de alguma deficiência tem se
expandido nos úl mos anos. Nesse sen do, cresce a importância da infraestrutura adequada para
atender às demandas deste público.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, por sua vez, prevê que o poder público deve “assegurar a
par cipação da pessoa com deficiência em jogos e a vidades recrea vas, espor vas, de lazer,
culturais e ar s cas, inclusive no sistema escolar, em igualdade de condições com as demais pessoas”
(BRASIL, 2015, p. 11). Isso significa que o Centro Espor vo pode ser capaz de exercer uma importante
contribuição à sociedade caso a sua estrutura esteja pronta para receber o público com deficiência ou
com mobilidade reduzida.

No que se refere ao tema prevenção contra incêndio e pânico, é importante considerar que o
ambiente da Universidade possui riscos inerentes a sua própria a vidade. Especificamente sobre o
CEU, a extensão do seu território e a constante presença de alunos, servidores e membros da
comunidade externa à UFMG são fatores que evidenciam a necessidade do adequado cumprimento
da legislação em vigor sobre o assunto. Assim, a par r da adoção das medidas propostas pelas leis,
decretos e instruções técnicas dos órgãos competentes, reduz-se a possibilidade de risco à vida e à
saúde daqueles que frequentam o Centro Esportivo.

III. Quais as conclusões alcançadas pela Auditoria Geral da UFMG? Quais as recomendações
adotadas?

O trabalho revelou que ainda são necessárias diversas ações para adequar o Centro Espor vo
Universitário aos padrões de acessibilidade e segurança contra incêndio e pânico previstos em
legislação.

Por meio de ques onário, entrevista e visita in loco, comparando-se a estrutura atual do CEU com as
previsões expressas nos norma vos sobre acessibilidade para pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida e, também, naqueles sobre prevenção contra situações de emergência e de
pânico.

Quanto às recomendações que devem ser implementadas, destacam-se: adequação da entrada
principal e estacionamento, nivelamento das rotas de acesso, reestruturação dos ves ários a fim de
torna-los acessíveis, implementação de sinalização acessível e de emergência, atualização da
documentação junto ao Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBBMG) e reformulação do depósito
de armazenamento de combustível.

3. LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

CBMMG – Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
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CEU – Centro Esportivo Universitário

I.T. – Instrução Técnica

MOT – Manual de Orientações Técnicas

PAINT – Plano Anual de Auditoria Interna

PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais

4. INTRODUÇÃO

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) tem como principal espaço de lazer e esportes o
Centro Espor vo Universitário (CEU), atualmente órgão suplementar da Reitoria. Além disso, o espaço
é do como um “núcleo de orientação, aplicação, e renovação de métodos e técnicas relacionadas às
atividades físicas e desportivas” (PDI UFMG, 2018-2023, p. 154)

Ainda de acordo com o Plano de Desenvolvimento Ins tucional (PDI) da UFMG (2018-2023), o CEU
possui uma área de 120 mil metros quadrados que abriga uma piscina olímpica (interditada e
aguardando reforma); uma piscina semiolímpica; um parque infan l com duas piscinas infan s,
playground e quadra de área; quatro quadras de vôlei; duas quadras de peteca; duas quadras de
beach tennis; oito quadras poliespor vas; cinco quadras de saibro para tênis, quatro ves ários; e uma
cantina.

Considerando a relevância do CEU para as a vidades desenvolvidas na Universidade, este trabalho de
Auditoria teve dois obje vos principais. O primeiro deles foi avaliar a organização, coordenação e
execução de ações para assegurar a inclusão de pessoas com deficiência nas a vidades oferecidas
pelo Centro Espor vo. E o segundo foi avaliar os procedimentos adotados pelo CEU para prevenir
situações de incêndio e de pânico. O trabalho é derivado da Matriz de Riscos elaborada para o PAINT
de 2020.

No que se refere à acessibilidade, as seguintes legislações guiaram este trabalho:

Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000;

Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004;

Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão);

NBR 9050, de 11 de setembro de 2015: Dispõe sobre acessibilidade a edificações, mobiliários,
espaços e equipamentos urbanos.

Por sua vez, no que se refere à prevenção contra incêndio e pânico, o presente trabalho foi orientado
pelos seguintes parâmetros normativos:

Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001, do Estado de Minas Gerais;

ABNT NBR 13434-1, de 31 de março de 2004: Sinalização de segurança contra incêndio e
pânico; parte 1: princípios de projeto;

Instrução Técnica nº 22, de 2005, do CBMMG: Armazenamento de Líquidos Inflamáveis e
Combustíveis;

Instrução Técnica nº 15, de 2005, do CBMMG: Sinalização de Emergência;

Decreto nº 44.746, de 29 de fevereiro de 2008, do Estado de Minas Gerais;

ABNT NBR 12693, de 13 de setembro de 2013: Sistemas de proteção por extintor de incêndio;

Instrução Técnica nº 16, de 2014, do CBMMG: Sistema de Proteção por Extintores de incêndio.
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ABNT NBR 9050, de 11 de setembro de 2015: Acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços
e equipamentos urbanos;

Instrução Técnica nº 01, de 2017, do CBMMG: Procedimentos Administrativos; e

Instrução Técnica nº 08, de 2017, do CBMMG: Saídas de Emergência em Edificações.

A avaliação do objeto ocorreu por meio de:

Testes substantivos: visando à obtenção de evidência quanto à suficiência, exa dão e validade
dos dados produzidos pelos sistemas de informações da Entidade; e

Testes de observância: visando a obtenção de uma razoável segurança de que os controles
internos estabelecidos pela administração estão em efe vo funcionamento, inclusive quanto ao
seu cumprimento pelos funcionários da Entidade.

Para tanto, os trabalhos foram realizados em conformidade com os preceitos de auditoria interna
aplicáveis ao Poder Execu vo Federal, sendo u lizada a aplicação de ques onários e de entrevista,
análise documental e inspeção sica das instalações prediais, conforme descrito no item Descrição da
Metodologia (Apêndice II). Destaca-se que o uso dessas técnicas consta do Programa de Trabalho de
Auditoria (PTA) e que elas visam à adição de valor à Universidade e, também, à efe vidade das
respec vas polí cas públicas. As análises in loco foram executadas no dia 11 de março de 2020, entre
9h e 12h, e no dia 24 de agosto de 2020, entre 10h e 10h30m .

Ressalta-se que os exames realizados visaram avaliar:

Legalidade e legi midade dos procedimentos voltados para a inclusão das pessoas com
deficiência à vida acadêmica e profissional e para a prevenção contra incêndio e pânico no
CEU;

Planejamento e controle interno dos procedimentos para a garan a dos padrões adequados de
acessibilidade às instalações do CEU e para a garan a do cumprimento da legislação em vigor
sobre prevenção contra o incêndio e situações de pânico;

Transparência; e

Governança e Controle Interno.

Por fim, vale destacar que os padrões de qualidade examinados neste trabalho não dizem respeito
diretamente à qualidade do ensino oferecido pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mas
sim sobre facilidades e serviços ofertados pela en dade à comunidade acadêmica e externa, os quais
impactam de maneira indireta a qualidade do ensino.

5. RESULTADO DOS EXAMES 

5.1 Resultados referentes ao tema Acessibilidade

Achado 1. Ausência de levantamento sobre o público portador de deficiência ou com mobilidade
reduzida que frequenta o CEU

Em resposta ao Ques onário sobre Acessibilidade (Anexo I) encaminhado ao CEU em 17 de fevereiro
de 2020, por meio do processo SEI nº 23072.203213/2020-03, foi informado que o Centro não possui
os dados dos associados portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

De acordo com a Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, doravante denominada Estatuto da Pessoa
com Deficiência, é preciso que o poder público adote medidas individualizadas e cole vas para os
estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a par cipação e a aprendizagem
em instituições de ensino.
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Para que esse obje vo seja atendido, é importante iden ficar quais são as prioridades para as
reformas estruturais que tenham como obje vo permi r que o público com deficiência ou com
mobilidade reduzida acesse, permaneça e participe das atividades ofertadas no CEU.

Nesse sen do, a ausência levantamento sobre o público portador de deficiência ou com mobilidade
reduzida que frequenta o CEU não atende à legislação sobre Acessibilidade atualmente em vigor no
país.

Achado 2. Ausência de acessibilidade na entrada principal do clube pela Av. Coronel Oscar
Paschoal

Em visita in loco realizada no dia 11 de março de 2020, foi observado que a entrada principal do
Centro Espor vo, na Av. Coronel Oscar Paschoal, possui catraca que não permite o manuseio com
autonomia por parte do público portador de deficiência ou com mobilidade reduzida. Além disso, foi
constatado que a largura para passagem, pela porta alterna va à catraca, é de 0,63 m. Por fim,
constatou-se que as escadas que dão acesso à estrutura do clube dificultam o acesso da pessoa com
deficiência ou com mobilidade reduzida (Documento Relevante 1 – Apêndice III).

De acordo com a instrução da ABNT NBR 950, que dispõe sobre acessibilidade a edificações,
mobiliários, espaços e equipamentos urbanos, todas as entradas e as rotas de interligação às funções
de um edi cio devem ser acessíveis. A instrução ressalta que a entrada principal, ou a entrada de
acesso do maior número de pessoas, tem a obrigatoriedade de atender a todas as condições de
acessibilidade. Ademais, o acesso por entradas secundárias deve ser jus ficado, sendo aceito somente
se forem esgotadas todas as possibilidades de adequação da entrada principal.

No que se refere ao uso das catracas, essa instrução indica que, quando exis rem disposi vos de
segurança para o controle de acesso, pelo menos um deles deve ser acessível, de forma a garan r ao
usuário o acesso, a manobra, a circulação e a aproximação para manuseio do equipamento com
autonomia.

No que tange às medidas, a instalação do disposi vo acessível para controle de acesso deve prever
manobra da cadeira de rodas, sendo que a largura mínima necessária para a transposição de
obstáculo isolado que tenha extensão acima de 0,40 m, como é o caso da catraca, deve ser de 0,90 m.
No que se refere aos corredores de uso comum com extensão até 4,00 m, a instrução dispõe que a
sua largura deve ter no mínimo 0,90 m de largura. 

Com relação às escadas fixas, a instrução ANT NBR 950 dispõe que sempre que estas es verem
presentes nas rotas acessíveis, como deve ser o caso da entrada principal, deve haver rampas ou
equipamentos eletromecânicos de transporte ver cal disponíveis para as pessoas com deficiência ou
com mobilidade reduzida. Vale a pena destacar que a instrução ressalta que a rampa de acesso é o
mais indicado, mas podem ser adotados equipamentos eletromecânicos, como elevadores ver cais ou
inclinados, plataformas de elevação vertical ou inclinada ou mesmo esteira rolante.

Nesse sen do, na entrada principal da Av. Coronel Oscar Paschoal, a catraca que dificulta o acesso
pelo público portador de deficiência ou com mobilidade reduzida, a largura estreita da entrada
alterna va e as escadas fixas não associadas a rampas ou a equipamentos eletromecânicos de
transporte vertical não atendem à legislação sobre Acessibilidade vigente no país.

Achado 3. Presença de desníveis no piso das áreas da piscina adulta, das quadras principais e das
quadras de tênis e obstrução nas quadras principais

Em visita in loco realizada no dia 11 de março de 2020, foram observados desníveis nos pisos das
áreas da piscina adulta, das quadras principais e das quadras de tênis. Foi constatada, inclusive, a
presença de pequenos buracos no percurso que leva os usuários de uma área de lazer a outra
(Documento Relevante 2, Apêndice III). Além disso, foram observados bancos de cimento obstruindo o
livre acesso às quadras principais.

De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, barreiras são entraves, obstáculos, a tudes ou
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De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, barreiras são entraves, obstáculos, a tudes ou
comportamentos que “limite ou impeça a par cipação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e
o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à
comunicação, ao acesso à informação, a compreensão, à circulação com segurança, entre outros”
(BRASIL, 2015, p. 1). Nesse sen do, a presença de barreiras nas vias e nos espaços públicos e privados
abertos ao público ou de uso cole vo são classificadas como barreiras urbanís cas, as quais devem
ser evitadas.

Segundo a instrução da ABNT NBR 950, que dispõe sobre acessibilidade a edificações, mobiliários,
espaços e equipamentos urbanos, as rotas de interligação às funções de um edi cio devem ser
acessíveis. Vale mencionar que, segundo a instrução, uma rota acessível é um trajeto con nuo,
desobstruído e sinalizado que conecta os ambientes externos ou internos dos espaços e que pode ser
utilizado de forma autônoma e segura por todas as pessoas.

A mencionada instrução sugere que desníveis de qualquer natureza devem ser evitados, sendo que
aqueles com até 5 mm dispensam tratamento especial, porém, os demais devem ser tratados para
permitir a circulação segura do público portador de deficiência ou com necessidade especial.

Nesse sen do, entende-se que a presença de desníveis e buracos no piso de acesso à piscina adulta, às
quadras principais e às quadras de tênis e de bancos de cimento no caminho de acesso às quadras
principais configura-se como barreira urbanís ca e não atende à legislação sobre Acessibilidade
vigente no país.

Achado 4. Ausência de rampa acessível nas quadras de tênis

Em visita in loco realizada no dia 11 de março de 2020, não foram observados corrimãos ao longo da
passagem na rampa de acesso às quadras de tênis.

De acordo com a instrução da ABNT NBR 950, que dispõe sobre acessibilidade a edificações,
mobiliários, espaços e equipamentos urbanos, toda rampa deve possuir corrimão de duas alturas em
cada lado.

Nesse sen do, a ausência de corrimão nas rampas de acesso às quadras de tênis vai de encontro à
legislação sobre Acessibilidade vigente no país.

Achado 5. Inadequação dos ves ários e sanitários aos critérios de acessibilidade previstos em
legislação

Em visita in loco realizada no dia 11 de março de 2020, foi observada a ausência de sanitários e
ves ários adaptados ao público portador de deficiência ou com necessidade especial (Documento
Relevante 3, Apêndice III). Para a descrição desse item foram analisados o ves ário da área das
piscinas, das quadras gerais, das quadras de tênis, dos seguranças, da enfermaria, da sala de Pilates e
do guichê de atendimento.

Nos ves ários e sanitários disponíveis para o público não foram encontrados lavatórios rebaixados,
com acionamento por alavancas, ou assentos sanitários e válvulas de descarga rebaixados. Também
não foram observadas barras de apoio horizontais ou ver cais nos sanitários, com exceção do
sanitário do Pilates, que possui barra horizontal, mas não ver cal. Por fim, com exceção do banheiro
dos seguranças, não foi visualizado banco fixo de apoio.

Especificamente na área das piscinas, o ves ário disponível para uso cole vo não possui estrutura
an derrapante em seu interior, dentro do boxe dos chuveiros ou no espaço reservado para os
sanitários. Além disso, o vão livre da entrada dos sanitários e dos vestiários possui largura de 0,56 m.

Nas quadras gerais, os pisos dos boxes dos sanitários e dos ves ários não são an derrapantes e os
vãos livres dos boxes sanitários possuem largura de 0,54 m.

Nas quadras de tênis, a largura da porta de entrada do ves ário é de 0,78 m e a porta de entrada ao
sanitário possui largura de 0,70 m. Neste banheiro não foi encontrado banco fixo na área do ves ário
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e o piso dos boxes dos chuveiros e dos vestiários não são antiderrapantes.

O sanitário localizado no guichê de atendimento, para uso dos servidores e funcionários, é estreito e
não comporta a utilização de uma pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.

O ves ário da área de Pilates, apesar de ter passado por uma recente reforma, não respeita a todos
os critérios de acessibilidade, uma vez que apesar de possuir as barras horizontais, o assento sanitário
e o acionamento da válvula de descarga não são rebaixados e não há barras ver cais. Além disso, os
lavatórios não estão equipados com torneiras acionadas por alavancas.

De acordo com a instrução da ABNT NBR 950, que dispõe sobre acessibilidade a edificações,
mobiliários, espaços e equipamentos urbanos, deve haver no mínimo um sanitário acessível com
entrada independente nas edificações já existentes de uso público ou cole vo. A instrução indica,
ainda, que os clubes espor vos devem possuir um sanitário acessível para cada sexo junto a cada
conjunto de sanitários. Além disso, os banheiros e os ves ários devem possuir, no mínimo, 5% do total
de cada peça instalada acessível, sendo a quantidade total não inferior a pelo menos um.

Vale mencionar, também, que a instrução da ABNT ressalta que os banheiros acessíveis devem estar
localizados em rotas acessíveis, próximas à circulação principal, e que a distância recomendada
máxima a ser percorrida de qualquer ponto da edificação até ele é de até 50 m.

Ainda de acordo com a instrução, nos sanitários acessíveis, o piso deve ser an derrapante, não ter
desníveis junto à entrada ou soleira e ter grelhas e ralos fora das áreas de manobra e de
transferência; os lavatórios devem ser equipados com torneiras acionadas por alavancas, torneiras
com sensores eletrônicos ou disposi vos equivalentes; e o vão livre das portas existentes em locais de
esporte e lazer deve possuir no mínimo 1,00 m de largura.

No que se refere aos sanitários, deve haver barras de apoio para garan r o uso com segurança e
autonomia das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; os assentos devem ser rebaixados,
estando a uma altura entre 0,43 m e 0,45 m do piso acabado; o acionamento da válvula de descarga
deve estar a uma máxima de 1,00 m e ser preferencialmente acionado por sensores eletrônicos ou
disposi vos equivalentes; e devem ser instaladas barras de apoio e transferência junto à bacia
sanitária.

Por fim, quanto aos ves ários, os boxes para chuveiros devem ser providos de banco ar culado ou
removível. Além disso, devem possuir barras de apoio de 90º na parede lateral do banco e barra
vertical na parede de fixação do banco. Por fim, o seu piso deve ser antiderrapante.

Nesse sen do, entende-se que o CEU não atende à legislação em vigor sobre acessibilidade quanto à
adaptação de seus sanitários e ves ários para o uso das pessoas com deficiência ou com mobilidade
reduzida.

Achado 6. Quantidade insuficiente de bebedouros com bica rebaixados

Em visita in loco realizada no dia 24 de agosto, foi observado que dois dos bebedouros localizados no
CEU foram instalados com alturas diferentes de bicas. Apesar disso, um desses bebedouros não estava
fornecendo água ao usuário e ambos estavam localizados no nível superior, próximo às áreas das
piscinas (Documento Relevante 4, Apêndice III).

De acordo com a instrução ABNT 9050, deve-se instalar bebedouros com no mínimo duas alturas
diferentes de bicas para fins de acessibilidade, sendo uma de 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m
em relação ao piso acabado. Entende-se, ainda, que é necessário que esses bebedouros estejam
dispostos em quan dade suficiente para permi r que o usuário com deficiência, ou mobilidade
reduzida, seja capaz de acessá-los encontrando-se em qualquer um dos níveis do Centro Esportivo.

Considerando a situação observada e o critério previsto em legislação, entende-se que os bebedouros
do CEU não atendem em quan dade suficiente aos padrões de acessibilidade exibidos pela instrução
da ABNT.
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Achado 7. Ausência de sinalização acessível às pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida

Em visita in loco realizada no dia 11 de março de 2020, não foram iden ficadas, na entrada principal
do CEU, na Av. Coronel Oscar Paschoal, sinalizações no piso informando sobre a existência, início e
término das escadas (Documento Relevante 5, Apêndice III).

Na área da piscina adulta, na área das quadras principais e das quadras de tênis não foram
iden ficadas sinalizações nos pisos informando sobre a existência de desníveis e imperfeições nos
pisos.

Foi observado também que as sinalizações afixadas no ambiente do CEU, quando existem, não estão
traduzidas em alto relevo e em Braille e não são repe das sempre que existe a possibilidade de
alteração da direção pelo transeunte (Documento Relevante 5, Apêndice III).

Por fim, não foi constatada indicação sobre a localização da enfermaria na área das quadras gerais e
das quadras de tênis.

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgado no Brasil por
meio do Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, indica que é necessário fornecer às pessoas com
deficiência todas as informações des nadas ao público em geral, em formatos acessíveis e com
tecnologias apropriadas aos diferentes tipos de deficiência.

De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, as barreiras nas comunicações e na informação
são obstáculos que, entre outros, dificulta ou impossibilita a expressão ou o recebimento de
mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação. Além disso, ainda de
acordo com esse Estatuto, a pessoa com deficiência tem direito de receber informações em formato
acessível.

De acordo com a instrução ABNT 9050, é essencial informar sobre os acessos ver cais e horizontais,
números de pavimento e rotas de fuga através de sinalização. Também é necessário que a sinalização
esteja disposta em locais acessíveis para pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre
outros usuários, de modo a ser compreendida por todos aqueles que frequentam determinado
ambiente.

Assim, a sinalização tá l e visual de alerta no piso deve: informar à pessoa com deficiência sobre a
existência de desníveis e as mudanças de direção ou opções de percursos; indicar o início e término
de degraus, escadas e rampas; e apontar a existência de patamares nas escadas e rampas. Além
disso, os corrimãos de escadas fixas e rampas devem ter sinalização tá l (caracteres em relevo e em
Braille), identificando o pavimento.

Nesse sen do, entende-se que a sinalização hoje existente no CEU não atende aos critérios de
Acessibilidade previstos na legislação vigente no país.

Achado 8. Estacionamento sem reserva de vagas e com piso coberto por brita

Em visita in loco realizada no dia 11 de maço de 2011, não foram iden ficadas reservas de vagas para
veículos que transportam pessoas com deficiência ou com comprome mento de mobilidade no
Centro Espor vo. Além disso, foi observado que o piso do estacionamento é coberto por brita e que
não há passagem nivelada e desobstruídas para o público com deficiência ou com mobilidade
reduzida (Documento Relevante 6, Apêndice III).

O Estatuto da Pessoa com Deficiência dispõe que em todas as áreas de estacionamento devem ser
reservadas vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres para veículos que transportem
pessoa com deficiência ou com comprome mento de mobilidade, devendo estas serem devidamente
sinalizadas.

A instrução ABNT 9050 também dispõe que nos estacionamentos de uso público ou cole vo devem ser
reservadas vagas para pessoas com deficiência, as quais devem ser sinalizadas e demarcadas com o
símbolo internacional de acesso ou a descrição de idoso. Ademais, a instrução indica que o
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estacionamento deve garan r uma faixa de circulação de pedestre que garanta um trajeto seguro, o
qual deve compor a rota acessível.

Por fim, mesmo que impra cável executar rota acessível entre o estacionamento e os acessos ao
ambiente, devem ser previstas em outro local, vagas de estacionamento para pessoas com deficiência
a uma distância máxima de 50 m até uma rota acessível.

Sendo assim, entende-se que o estacionamento do Centro Espor vo não atende aos critérios de
Acessibilidade previstos na legislação em vigor.

Achado 9. Baixa acessibilidade na página web

A avaliação da página web do Centro Esportivo Universitário por meio da ferramenta Ases indicou que
o site é 67,75% acessível. Foram encontrados os seguintes erros: 41 de marcação, 1 de
comportamento, 24 de conteúdo/informação e 1 de apresentação/design (Anexo IV).

De acordo com o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG), do Governo Federal, a
acessibilidade à web relaciona-se à garan a de acesso facilitado a qualquer pessoa, em qualquer
condição sica, meios técnicos ou disposi vos que estão sendo u lizados. Além disso, o
desenvolvimento de um site considerado acessível perpassa pela obediência aos padrões  web,
definidos pela W3C; respeito às diretrizes ou recomendações de acessibilidade, dispostos no
documento WCAG (Web Content Acessibility Guideliness); e, por fim, avaliação de acessibilidade por
meio de validadores automáticos e validação manual.

O Ases (disponível em: https://asesweb.governoeletronico.gov.br/ases/) é um validador automá co
desenvolvido por uma parceria entre o Departamento de Governo Eletrônico (DGE) e o Ins tuto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). Apesar das suas limitações por
ser automá co, essa ferramenta é recomendada no eMAG e foi u lizada nesta Auditoria com vistas a
iden ficar a compa bilidade da página web do CEU aos padrões básicos de acessibilidade da W3C e
pela WCAG. Considerando a escala apresentada no Ases, nota inferior a 70% está no pior nível de
acessibilidade necessária para uma página da web.

Nesse sen do, tendo em vista a nota de 67,75% atribuída pelo ASES à página do CEU na internet,
entende-se que não há atendimento mínimo aos padrões de Acessibilidade na web definidos nas
diretrizes sobre o assunto vigentes.

5.2 Resultados referentes ao tema Prevenção contra Incêndio e Pânico

Achado 10. Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais fora do prazo de validade

Em resposta ao Ques onário sobre Prevenção contra Incêndio e Pânico (Anexo II) encaminhado ao
Centro Espor vo em 17 de fevereiro de 2020, por meio do processo SEI nº 23072.203213/2020-03, o
CEU informou que a documentação sobre prevenção contra incêndio e pânico aprovada pelo Corpo de
Bombeiros em Minas Gerais (CBMMG) venceu em 2018 e, até aquela data, não havia sido renovada.

De acordo com a Lei Federal 13.425, de 30 de março de 2017, cabe ao Corpo de Bombeiros Militar
analisar, avaliar, vistoriar e aprovar as medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres.
Além disso, a Lei dispõe que a aprovação da ocupação e uso de edificações de reunião de público deve
observar, entre outros, as exigências fixadas no laudo expedido por aquele Órgão.

O Decreto Estadual de Minas Gerais n. 44.746, de 29 de fevereiro de 2008, define Processo de
Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) como o conjunto de informações sobre determinada
edificação e o seu respec vo projeto técnico, o qual trata sobre as medidas de segurança contra
incêndio e pânicos. De acordo com o Decreto, as informações sobre a edificação e o projeto técnico
devem ser apresentadas ao CBMMG para avaliação.

Além disso, a Instrução Técnica 01/2017, do CBMMG, esclarece que a apresentação do PSCIP é
necessária para a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e, consequentemente,
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para o licenciamento do espaço junto ao CBMMG. Ainda de acordo com a IT 01/2017, do CBMMG, o
PSCIP é obrigatório, entre outros, por ocasião da regularização de edificação construída e da
realização de evento temporário.

É válido mencionar, ainda, que, de acordo com a Lei Federal 13.425/2017, os estabelecimentos de
serviço devem manter visíveis ao público o alvará de funcionamento, ou ato administra vo
equivalente.

Nesse sen do, entende-se que o fato de a documentação sobre prevenção contra incêndio e pânico
aprovado pelo CBMMG estar fora do prazo de validade desde 2018 vai de encontro às regras fixadas
na legislação vigente sobre Prevenção contra Incêndio e Pânico. Ademais, a não apresentação do
alvará de funcionamento de forma visível ao público também foge à previsão legal.

Achado 11. Ausência de brigada de incêndio formada e treinada para atuar em situações de
emergência

Em resposta ao Ques onário sobre Prevenção contra Incêndio e Pânico (Anexo II) encaminhado ao
Centro Espor vo em 17 de fevereiro de 2020, por meio do processo SEI nº 23072.203213/2020-03, o
CEU esclareceu que não há brigadas de incêndio formadas para atender a situações de incêndio e
pânico no Órgão. Foi informado, também, que nunca ocorreram simulações de situações de
emergência em sua estrutura e que o ul mo treinamento externo com par cipação dos servidores foi
realizado em 2017.

De acordo com a Instrução Técnica 01, do CBMMG, a Brigada de Incêndio é exigência para centros
espor vos (grupo F). Vale mencionar que Brigada de Incêndio, segundo a Instrução Técnica 12, do
CBMMG, deve ser composta por “pessoas voluntárias ou não, treinadas e capacitadas para atuar na
prevenção, abandono da edificação, combate a um princípio de incêndio e prestar os primeiros
socorros, dentro de uma área preestabelecida” (CBMMG, 2019, p. 3).

Ainda segundo a I.T. 12, do CBMMG, os treinamentos de formação do brigadista orgânico devem ser
realizados a cada 2 anos, no máximo. E, independentemente disso, é obrigatório o treinamento
periódico da brigada de incêndio no local de atuação. A Instrução recomenda que esse treinamento
ocorra mensalmente e trate dos seguintes temas:

evacuação segura da edificação;

identificação de principais riscos da edificação;

localização de registros de chaves de acionamento de medidas de segurança;

localização de painéis, chaves e disjuntores, além dos disposi vos afetados pelo desligamento
desses dispositivos;

retirada de bens e obras protegidos pelo seu valor histórico e cultural; e

u lização de desfibrilador externo automá co, quando exigido este equipamento para a
edificação.

Por fim, a instrução ABNT NBR 14.276, de 2006, estabelece que a composição da brigada, a
identificação dos seus integrantes, com seus locais de trabalho e número de telefone, deve ser afixada
em locais visíveis e de grande circulação.

Considerando a legislação em vigor, entende-se que o CEU não atende às exigências previstas no que
se refere à formação, treinamento e iden ficação das brigadas de incêndio para atuarem em
eventuais situações de emergência e pânico.

Achado 12.  Ausência de saídas de emergência

Em resposta ao Ques onário sobre Prevenção contra Incêndio e Pânico (Anexo II) encaminhado ao
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Centro Espor vo em 17 de fevereiro de 2020, por meio do processo SEI nº 23072.203213/2020-03, o
CEU informou não possuir saídas de emergência em sua estrutura. Ademais, em visita in loco
realizada no dia 11 de maço de 2011, não foram iden ficadas saídas de emergência para conter
situações de incêndio e pânico.

De acordo com a Instrução Técnica 01, do CBMMG, os centros espor vos (grupo F) devem ser dotadas
saídas de emergência. Essas saídas, segundo a Instrução Técnica 02, do CBMMG, são caminhos
con nuos, devidamente protegidos e sinalizados, a serem percorridos por um usuário em situações de
incêndio ou pânico e que o conduza de qualquer ponto da edificação até a via público ou espaço
aberto protegido.

Vale mencionar que, segundo a Instrução Técnica 08, do CBMMG, as saídas de emergência podem
compreender acessos, rotas de saídas horizontais, escadas ou rampas, descarga ou elevadores de
emergência e a sua largura deve ser dimensionada em função do número de pessoas que por ela
transitarão. Por fim, estas devem estar devidamente sinalizada.

Nesse sen do, dado a ausência de saídas de emergência na estrutura do CEU, entende-se que há não
atendimento à legislação em vigor sobre Prevenção contra Incêndio e Pânico.

Achado 13.  Extintores de incêndio distantes da sua sinalização e com acesso obstruído

Em visita in loco realizada no dia 11 de maço de 2011 no Centro Espor vo, foi iden ficado que, na
área das quadras principais, a sinalização dos ex ntores de incêndio está dentro dos ves ários,
enquanto o ex ntor de incêndio está localizado no lado externo (Documento Relevante 7, Apêndice
III). Essa situação foi verificada tanto no vestiário masculino quanto no feminino.

Na área da piscina foi verificada a existência de uma placa sinalizando a existência de ex ntor de
incêndio no ves ário masculino, porém o ex ntor não foi localizado (Documento Relevante 7,
Apêndice III). Na área das quadras de tênis, por sua vez, não foram localizados extintores de incêndio.

Por fim, na área do guichê de atendimento existe um ex ntor de incêndio, contudo o caminho de
acesso a ele está obstruído por uma poltrona (Documento Relevante 7, Apêndice III).

De acordo com a Instrução Técnica 01, do CBMMG, os centros espor vos (grupo F) devem possuir
ex ntores de incêndio. A Instrução Técnica 16, do CBMMG, dispõe que o ex ntor deve ser instalado
de maneira que: seja visível; permaneça protegido contra intempéries; permaneça desobstruído e
devidamente sinalizado; seja adequado à classe de incêndio predominante dentro da área de risco; e
haja menor probabilidade de o fogo bloquear seu acesso.

Nesse sen do, considera-se que o Centro Espor vo não atendeu à legislação em vigor quanto à
distância entre o ex ntor e a sua sinalização nas quadras principais, à ausência de ex ntor no
ves ário masculino na área das piscinas, à ausência de ex ntores de incêndio na área das quadras de
tênis e à obstrução do acesso ao extintor na área do guichê de atendimento.

Achado 14. Armazenamento inadequado de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis

Em resposta ao Ques onário sobre Prevenção contra Incêndio e Pânico (Anexo II) encaminhado ao
Centro Espor vo em 17 de fevereiro de 2020, por meio do processo SEI nº 23072.203213/2020-03, o
CEU informou que no Órgão são armazenados líquidos inflamáveis e combus veis, mas que não há
compar mentos especiais para esse armazenamento, com ven lação adequada, nem procedimento
padronizado para o descarte desses resíduos.

Em visita in loco realizada no dia 11 de maço de 2011 no CEU, foi encontrada gasolina para
abastecimento dos tratores armazenados próxima a áreas normalmente usadas para a passagem de
pessoas e próxima de materiais inflamáveis, como papeis, equipamentos eletrônicos em desuso e
madeiras (Documento Relevante 8, Apêndice III). Estes líquidos não estavam armazenados em
recipientes especiais, mas sim em um galão de plás co com capacidade acima de 1 litro. Ademais, o
local de armazenamento dos líquidos combustíveis não possui sistema de ventilação.
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De acordo com a Instrução Técnica 22, do CBMMG, líquidos inflamáveis e combus veis devem ser
armazenados em compar mentos especiais e a ven lação do ambiente em que estão localizados
deve ser suficiente para impedir, a qualquer momento, o acúmulo de vapores inflamáveis. Além disso,
não devem ser armazenados nas proximidades de áreas normalmente usadas para a passagem de
pessoas.

As salas de armazenamento interno devem possuir, ainda, paredes, pisos e tetos construídos de
material não combus vel, com resistência ao fogo não inferior a duas horas, e os líquidos inflamáveis
presentes em locais de reunião de público devem estar colocados em recipientes não maiores que um
litro ou em latões de segurança.

Por fim, de acordo com a IT 15, do CBMMG, deve haver alerta para áreas e materiais com potencial
de risco de incêndio e explosão.

Nesse sen do, entende-se que o armazenamento de gasolina no depósito do CEU e a ausência da
respec va sinalização está fora dos padrões estabelecidos pela legislação em vigor sobre
armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis.

Achado 15. Ausência de sinalizações para atender situações de emergência

Em visita in loco realizada no dia 11 de maço de 2011 no Centro Espor vo, não foram encontradas
sinalizações indicando o caminho para as saídas do CEU. Além disso, no local, não foram localizadas
sinalizações de emergência dispondo sobre a presença de escadas e mudanças de direção nas rotas
de fuga. Na sala de Pilates, por sua vez, não foi observado informa vo com a capacidade máxima de
pessoas.

De acordo com a Instrução Técnica 15, do CBMMG, a sinalização de saída de emergência própria de
segurança contra incêndio e pânico deve indicar todas as mudanças de direção, saídas, escadas, entre
outros. Essa mesma instrução indica que deve haver mensagem escrita “SAÍDA” no idioma português.

Por sua vez, a Lei Federal 13.425, de 30 de março de 2017, indica que a capacidade máxima de
pessoas deve estar divulgada na entrada dos estabelecimentos de prestação de serviços.

Nesse sen do, entende-se que a ausência de informação sobre a capacidade máxima de pessoas na
sala de Pilates e de sinalizações indicando as saídas, as escadas e as mudanças de direção do Centro
Espor vo Universitário não atendem aos disposi vos da legislação em vigor sobre sinalização de
emergência.

6. RECOMENDAÇÕES

6.1 Recomendações referentes ao tema Acessibilidade

Achado 1. Ausência de levantamento sobre o público portador de deficiência ou com mobilidade
reduzida que frequenta o CEU

A fim de evitar o risco de não observar as necessidades do público com deficiência ou com mobilidade
reduzida que frequenta o Centro Espor vo para realização de a vidades e par cipação em eventos,
assim como para a melhor u lização dos recursos públicos na consecução de obras e serviços
relacionados à infraestrutura de mobilidade e acessibilidade, o Órgão deve atender à recomendação
a seguir:

Recomendação 01. Elaborar levantamento do perfil dos seus associados.

Achado 2. Ausência de acessibilidade na entrada principal do clube pela Av. Coronel Oscar
Paschoal

A fim de evitar o risco de que pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida não tenham
acesso ao Centro Espor vo, e com obje vo de ir ao encontro do disposto no PDI da Universidade com
relação ao item “tornar a UFMG uma Ins tuição acessível e inclusiva” (PDI UFMG, 2018-2023, p. 166),
o Órgão deve adequar a sua entrada principal aos padrões de Acessibilidade. Para isso, deve atender
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às recomendações dispostas a seguir

Recomendação 02: Instalar catraca acessível, que permita o manuseio com autonomia por parte da
pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, de acordo com as especificações quanto ao
modelo de catraca acessível dispostas na orientação ABNT NBR 9050.

Recomendação 03: Aumentar a largura das suas entradas, com o obje vo de atender os padrões
mínimos de largura para entradas acessíveis. Esses padrões variam conforme a disposição da
estrutura do ambiente, assim, deve-se consultar a orientação ABNT NBR 9050 antes de serem
realizadas as obras de adaptação.

Recomendação 04: Instalar rampas ou equipamentos eletromecânicos de transporte ver cal
associado à escada de acesso para a estrutura do Clube.

Achado 3. Presença de desníveis no piso das áreas da piscina adulta, das quadras principais e das
quadras de tênis e obstrução nas quadras principais

A fim de evitar o risco de que aconteçam acidentes envolvendo pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida e assegurar, de forma razoável, a segurança e a integridade sica do público
portador de deficiência ou com mobilidade reduzida que frequenta as dependências do Centro
Esportivo, o Órgão deve atender às recomendações dispostas a seguir.

Recomendação 05: Corrigir os desníveis e os pequenos buracos encontrados nos pisos das áreas da
piscina adulta, das quadras principais e das quadras de tênis. Para isso, devem ser respeitadas as
especificações dispostas na instrução ABNT NBR 9050 sobre desníveis e imperfeições nos pisos em
rotas acessíveis.

Recomendação 06: Re rar os bancos de cimento que estão obstruindo a passagem de acesso às
quadras principais e dispô-los de forma que não atrapalhe a livre circulação nessa área.

Achado 4. Ausência de rampa acessível nas quadras de tênis

A fim de evitar o risco de que a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida sofra acidente ao
transitar pela rampa de acesso às quadras de tênis, o Órgão deve atender à recomendação disposta a
seguir.

Recomendação 07: Instalar rampas de acesso adequadas à passagem das pessoas com deficiência ou
com mobilidade reduzida para as quadras de tênis, atendendo às especificações dispostas na instrução
ABNT NBR 9050.

Achado 5. Inadequação dos ves ários e sanitários aos critérios de acessibilidade previstos em
legislação

A fim de evitar o risco de que as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida não tenham
acesso, ou não acessem de forma segura, os ves ários e sanitários e com o obje vo de assegurar, de
forma razoável, que as pessoas com deficiência não apenas frequentem o Centro Espor vo, mas
tenham as suas necessidades atendidas com segurança, o Órgão deve atender às recomendações
dispostas a seguir. Vale mencionar que é necessário consultar a instrução ABNT NBR 9050 para as
especificações técnicas acerca da instalação dos itens descritos.

Recomendação 08: Instalar no vestiário da área das quadras gerais:

Lavatórios rebaixados com acionamento por alavancas;

Assentos sanitários e válvulas de descarga rebaixados;

Barras de apoio horizontais e verticais nos sanitários;

Bancos de apoio nos boxes;

Estrutura antiderrapante no piso.
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Recomendação 09: Instalar no vestiário da área das quadras de tênis:

Lavatórios rebaixados com acionamento por alavancas;

Assentos sanitários e válvulas de descarga rebaixados;

Barras de apoio horizontais e verticais nos sanitários;

Bancos de apoio nos boxes;

Estrutura antiderrapante no piso.

Recomendação 10: Instalar no vestiário da área das piscinas:

Lavatórios rebaixados com acionamento por alavancas;

Assentos sanitários e válvulas de descarga rebaixados;

Barras de apoio horizontais e verticais nos sanitários;

Bancos de apoio nos boxes;

Estrutura antiderrapante no piso.

Recomendação 11: Instalar no vestiário da enfermaria:

Lavatórios rebaixados com acionamento por alavancas;

Assentos sanitários e válvulas de descarga rebaixados;

Barras de apoio horizontais e verticais nos sanitários;

Bancos de apoio nos boxes;

Estrutura antiderrapante no piso.

Recomendação 12: Instalar no vestiário dos seguranças:

Lavatórios rebaixados com acionamento por alavancas;

Assentos sanitários e válvulas de descarga rebaixados;

Barras de apoio horizontais e verticais nos sanitários;

Estrutura antiderrapante no piso.

Recomendação 13: Instalar no vestiário do Pilates:

Lavatórios rebaixados com acionamento por alavancas;

Assentos sanitários e válvulas de descarga rebaixados;

Barras de apoio verticais nos sanitários.

Recomendação 14: Construir um novo sanitário do guichê de atendimento, com ampliação do espaço,
atendendo ao disposto na instrução da ABNT 9050 quanto às larguras mínimas para sanitários, e
instalar:

Lavatórios rebaixados com acionamento por alavancas;

Assentos sanitários e válvulas de descarga rebaixados;

Barras de apoio horizontais e verticais nos sanitários;
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Bancos de apoio nos boxes;

Estrutura antiderrapante no piso.

Achado 6. Quantidade insuficiente de bebedouros com bica rebaixados

A fim de evitar o risco de que o público com deficiência ou com mobilidade de reduzida não tenha
acesso aos bebedouros do Centro Espor vo e assegurar, de forma razoável, que as pessoas com
deficiência não apenas acessem o Centro Espor vo, mas tenham as suas necessidades atendidas de
modo que nele permaneçam até o momento que desejarem, o Órgão deve atender à recomendação
disposta a seguir:

Recomendação 15: Instalar bebedouros rebaixados nas áreas das quadras de futebol, peteca e tênis.

Os bebedouros devem possuir as seguintes especificações, de acordo com a ABNT NBR 950:

Um bebedouro com altura de 0,90 m com altura livre inferior de no mínimo 0,73 m do piso
acabado, garantido-se um módulo de referência para a aproximação frontal;

Um bebedouro com altura de 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado;

As bicas dos bebedouros devem ser do po jato inclinado, estar localizadas no lado frontal do
bebedouro, permitir a utilização por meio de copos e serem de fácil higienização.

Recomendação 16: Realizar a manutenção do bebedouro acessível localizado na área da piscina
adulta.

Achado 7. Ausência de sinalização acessível às pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida

A fim de evitar o risco de que o público com deficiência ou com mobilidade reduzida não tenha acesso
a todas as informações necessárias para a sua permanência no Centro Espor vo, o Órgão deve
atender às recomendações dispostas a seguir, observando as disposições da instrução ABNT NBR 9050
sobre sinalizações.

Recomendação 17: Instalar sinalização informando sobre a existência de desníveis e imperfeições nos
pisos da área de acesso principal, da piscina adulta, das quadras principais e das quadras de tênis.

Recomendação 18: Instalar sinalizações traduzidas em alto relevo e em braile, as quais devem ser
repetidas sempre que existir a possibilidade de alteração da direção pelo transeunte.  

Recomendação 19: Instalar sinalização indica va sobre a localização da enfermaria na área das
quadras gerais e das quadras de tênis.

Achado 8. Estacionamento sem reserva de vagas e com piso coberto por brita

A fim de evitar o risco de que o público com deficiência ou com mobilidade reduzida tenha
dificuldades no acesso ao Centro Espor vo por meio de veículos e com o obje vo de assegurar, de
forma razoável, a segurança sica das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida no acesso
à estrutura do CEU, o órgão deve atender às recomendações dispostas a seguir.

Recomendação 20: Reservar vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência ou com
comprome mento de mobilidade em seu estacionamento. As vagas reservadas devem ser sinalizadas
de acordo com as disposições da instrução ABNT NBR 9050.

Recomendação 21: Re rar as britas, nivelar e desobstruir a passagem até o espaço das vagas
reservadas.

Achado 9. Baixa acessibilidade na página web

A fim de evitar o risco de que o público com deficiência não tenha acesso às informações
disponibilizadas no site do Centro Espor vo e com o obje vo de assegurar, de forma razoável, que

Relatório Final AUDITORIA 0306772         SEI 23072.203213/2020-03 / pg. 15



todos possam ter conhecimento das a vidades ofertadas pelo CEU, o órgão deve atender às
recomendações dispostas a seguir. Ressalta-se que o diagnós co gerado por meio do software Ases
encontra-se disponível no Anexo IV e pode ser refeito para obter mais detalhes por meio do Sistema
Ases (disponível em: http://asesweb.governoeletronico.gov.br/ases/).

Recomendação 22: Adotar medidas para garan r a Acessibilidade de conteúdo às pessoas com
deficiência, adequando a página da web do CEU para a ngir, no software Ases, a nota de, no mínimo,
70%.

6.2 Recomendações referentes ao tema Prevenção Contra Incêndio e Pânico

Achado 10. Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais fora do prazo de validade

A fim de evitar o risco de que o Centro Espor vo exerça sua função ins tucional de forma irregular e
assegur, de forma razoável, a correta observância dos padrões de segurança contra incêndio e pânico
dispostos pela legislação em vigor, o órgão deve atender à recomendação disposta a seguir:

Recomendação 23: Renovar a documentação sobre prevenção contra incêndio e pânico aprovada
pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG). Essa documentação deve abranger, no mínimo,
o Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) e o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
(AVCB).

Achado 11. Ausência de brigada de incêndio formada e treinada para atuar em situações de
emergência

A fim de evitar o risco de que as consequências de uma emergência sejam majoradas pela ausência
de conhecimento sobre como proceder em situações de incêndio e pânico, o Órgão deve atender às
recomendações dispostas a seguir, com o obje vo de assegurar, de forma razoável, a preservação da
vida e da integridade sica dos servidores, terceirizado, alunos e público em geral que frequentam o
Centro Esportivo.

Recomendação 24: Providenciar a formação de brigadas de incêndio de forma a atender a situações
de incêndio e pânico. Para isso, devem ser respeitadas as disposições constantes na Instrução Técnica
12, do CBMMG e na instrução ABNT NBR 14.276, de 2006.

Recomendação 25: Oferecer treinamento adequado dos membros das brigadas de incêndio, o que
incluí a realização de simulações de situações de emergência dentro da sua estrutura. Para isso,
devem ser observadas as orientações estipuladas pela Instrução Técnica 12, do CBMMG.

Achado 12.  Ausência de saídas de emergência

A fim de evitar o risco de que as consequências de uma situação de incêndio ou de pânico sejam
majoradas pela ausência de rotas de saída emergenciais e com o obje vo de assegurar, de forma
razoável, a preservação da vida e da integridade sica dos servidores, terceirizado, alunos e público
em geral que frequentam o Centro Espor vo, o Órgão deve atender à recomendação disposta a
seguir, respeitando as especificações das Instruções Técnicas 02 e 08 do CBMMG.

Recomendação 26: Providenciar obras para a instalação de saídas de emergência em sua estrutura.

Achado 13.  Extintores de incêndio distantes da sua sinalização e com acesso obstruído

A fim de evitar o risco de que os danos causados por uma situação de incêndio sejam majorados pela
ausência de ex ntor de incêndio ou pela dificuldade de se acessar este disposi vo e com o obje vo
assegurar, de forma razoável, a preservação da vida, da integridade sica dos servidores,
terceirizado, alunos e público em geral que frequentam o Centro Espor vo e do seu patrimônio sico,
o Órgão deve atender às recomendações dispostas a seguir.

Recomendação 27: Providenciar, nos ves ários feminino e masculino localizados na área das quadras
principais, que os extintores de incêndio fiquem próximos às suas sinalizações.
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Recomendação 28: Providenciar, no ves ário masculino localizado na área da piscina, a instalação de
extintor de incêndio.

Recomendação 29: Providenciar, na área das quadras de tênis, a instalação de equipamento de
controle contra incêndio (extintor, hidrante ou mangotinho, de acordo com o PSCIP).

Recomendação 30: Desobstruir o ex ntor de incêndio localizado no guichê de atendimento localizado
da entrada principal na Av. Coronel Oscar Paschoal.

Achado 14. Armazenamento inadequado de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis

A fim de evitar o risco de acidentes envolvendo líquidos inflamáveis e combus veis, o Órgão deve
atender às recomendações dispostas a seguir, com o obje vo de assegurar, de forma razoável, a
preservação da vida e da integridade sica dos servidores e terceirizados que manipulam esses
materiais, além da segurança do público que frequenta o Centro Espor vo. Ademais, as
recomendações visam contribuir para o uso adequado do bem público.

Vale mencionar que é necessário atender às especificações da Instrução Técnica 22, do CBMMG,
quanto ao armazenamento de líquidos inflamáveis e combus veis em salas de armazenamento
internas.

Recomendação 31: Providenciar recipiente especial para a guarda da gasolina des nada ao
abastecimento dos tratores do CEU, que deve estar localizado em sala com paredes, pisos e tetos
construídos de material não combus vel, com resistência ao fogo não inferior a duas horas, e mantê-
la distante dos equipamentos eletrônicos, madeiras e papeis e das áreas normalmente usadas para
passagem de pessoas.

Recomendação 32: Providenciar, no depósito de armazenamento de líquidos inflamáveis e
combus veis, sistema ven lação projetado para impedir, a qualquer momento, o acúmulo de vapores
inflamáveis.

Recomendação 33: Padronizar o procedimento para descarte de líquidos e materiais combustíveis.

Achado 15. Ausência de sinalizações para atender situações de emergência

A fim de evitar o risco de que as consequências de uma situação de emergência sejam majoradas
devido à ausência de sinalização de alerta, o Órgão deve atender às recomendações dispostas a
seguir, com o obje vo de assegurar, de forma razoável, a preservação da vida e da integridade sica
dos servidores, terceirizados, alunos e público em geral que frequentam o Centro Esportivo.

Recomendação 34: Providenciar a instalação de sinalização que indique o caminho para as saídas do
CEU, grafado em idioma português. Para isso, devem ser atendidas às disposições sobre sinalização de
emergência constantes na Instrução Técnica 15, do CBMMG.

Recomendação 35: Providenciar sinalizações sobre a presença de escadas e de mudanças de direção
nas rotas. Para isso, devem ser atendidas às disposições sobre sinalização de emergência constantes
na Instrução Técnica 15, do CBMMG.

Recomendação 36: Providenciar, para a sala de Pilates, a instalação de informa vo contendo a
capacidade máxima de pessoas da sala na qual são realizadas as a vidades. Para isso, devem ser
atendidas às disposições sobre sinalização da Lei Federal 13.425, de 30 de março de 2017.

Recomendação 37: Manter visível ao público o seu alvará de funcionamento, ou ato administra vo
equivalente. Para isso, devem ser atendidas às disposições da Lei Federal 13.425, de 30 de março de
2017.

Recomendação 38: Providenciar instalação de aviso de alerta sobre áreas e materiais com potencial
de risco de incêndio e explosão. Para isso, devem ser atendidas às disposições sobre sinalização
constantes na Instrução Técnica 15 e Instrução Técnica 22, ambas do CBMMG.
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Recomendação 39: Providenciar a instalação de sinalização sobre as saídas de emergência que forem
construídas. Para isso, devem ser atendidas às disposições sobre sinalização constantes na Instrução
Técnica 15, do CBMMG.

7. QUESTIONÁRIO DE GOVERNANÇA E CONTROLES INTERNOS

Com base no Decreto nº 9.203 de 22 de novembro de 2017, esta Auditoria aplicou Ques onário de
Avaliação de Governança e Controles Internos (Anexo V) em entrevista com a gestão do Centro
Espor vo Universitário, a qual ocorreu no dia 20 de julho de 2020. Este ques onário contou com 21
questões e teve como obje vo avaliar as prá cas de governança e os procedimentos de controles
internos adotados pelo Órgão rela vos à gestão de pessoas, planejamento estratégico e controle e
risco.

Para analisar o tema Gestão de Pessoas, foram avaliados os itens 01 a 10 do Ques onário. Nesta
seara, observou-se que as funções dos servidores que compõem a equipe técnica do CEU estão bem
definidas, no entanto, inexiste organograma em que estejam materializadas as suas atribuições. Foi
iden ficada, também, inexistência de rodízio de funções, sendo esta uma decisão que, de acordo com
o Órgão, envolve a questão de perfil e interesse dos servidores em exercer as funções de direção e
chefia. Além disso, verificou-se que não são realizadas pesquisas sobre clima organizacional de forma
sistema zada e que há dificuldades em relação à capacitação dos servidores técnico-administra vos
lotados no Centro Espor vo, inclusive quanto ao tema Acessibilidade e Prevenção contra Incêndio e
Pânico. Por fim, iden ficou-se a inexistência de código de conduta que permeie as a vidades do
Órgão.

Esta Auditoria entende que a adoção de um organograma no qual estejam materializadas as
atribuições dos servidores pertencentes ao corpo técnico do Centro Espor vo e de um sistema de
rodízio de funções é importante para o desenvolvimento profissional dos servidores e, também, para
evitar ocorrência de erros e de fraudes. Por sua vez, a aplicação de pesquisa de clima organizacional
auxilia no entendimento das insa sfações dos servidores e é uma importante ferramenta para a
promoção de mudanças que visam melhorar o desempenho do corpo técnico. Outra ferramenta que
impulsiona mudanças posi vas é a aplicação sistemá ca de feedbacks, os quais podem passar a ser
aplicados de forma proativa, e não reativa, pelo Órgão.

A análise do tema Planejamento e Estratégia baseou-se nos itens 11 e 12 do Ques onário. Com
relação ao item 11, vale mencionar que se observou a inexistência de Plano de Desenvolvimento
Ins tucional (PDI) próprio do Órgão. Sobre esse assunto, entende-se que o PDI, ou outra ferramenta
de planejamento similar, é relevante para, entre outros: desenvolver ins tucionalmente o Órgão,
analisar e gerir as mudanças; estabelecer vias de desenvolvimento coerentes com os seus obje vos;
aperfeiçoar os processos e melhorar os resultados; e formular mecanismos de integração entre os
seus departamentos. Ademais, o PDI é um instrumento de aprendizagem ins tucional e de análise
global dos caminhos indicados pela Universidade.

Por fim, quanto ao tema Controle e Risco, na análise dos itens 13 a 21 do Ques onário, verificou-se
que, quanto ao item 17, inexiste orientação para controle da contratação de pessoal terceirizado.
Quanto a esse tema, sugere-se que a elaboração de uma orientação para controle da contratação de
pessoal terceirizado é significa va para evitar o risco de nepo smo e garan r, de forma razoável, a
isonomia de contratações e respeitar o princípio da impessoalidade, o qual deve nortear a
Administração Pública.

8. CONCLUSÃO

A Auditoria-Geral da UFMG, órgão de assessoramento do Conselho Universitário, órgão de apoio
técnico do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) e órgão auxiliar do Sistema de Controle
Interno do Poder Execu vo Federal, realizou trabalhos referentes à Acessibilidade e à Prevenção
contra Incêndio e Pânico u lizando a aplicação de ques onários e de entrevista, análise documental e
inspeção sica das instalações prediais, o que proporciona a obtenção de segurança razoável para a
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emissão de opinião de auditoria.

Ressalta-se que este trabalho teve como foco a avaliação dos Controles Internos e do Gerenciamento
de Riscos do Centro Espor vo Universitário, conforme evidencia os preceitos de auditoria interna
aplicáveis ao Poder Executivo Federal.

Salienta-se que a adequada implementação das recomendações emi das pela Auditoria-Geral da
UFMG é de responsabilidade da Unidade Auditada, assim como a aceitação formal do risco associado
em caso de não adesão a elas, conforme destaca o Referencial Técnico da A vidade de Auditoria
Interna Governamental do Poder Executivo Federal em seu item 176, transcrito abaixo:

CAPÍTULO V - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA

Seção IV - Monitoramento

176. É responsabilidade da alta administração da Unidade Auditada zelar pela adequada
implementação das recomendações emi das pela UA IG, cabendo-lhe aceitar formalmente o risco
associado caso decida por não realizar nenhuma ação.

Dessa forma, a Auditoria-Geral, embasando-se em prá cas e diretrizes nacionais e internacionais
aplicáveis a Administração Pública Federal, evidencia a importância do cumprimento das
recomendações por ela emitidas para a agregação de valor organizacional da Universidade.

À consideração superior.
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