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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 objeto de trabalho desta Auditoria é análise do processo nº 23072.047358/2018-95 rela vo à
dispensa de licitação, com fundamento no inciso XIII, do art.24, da Lei 8.666/93 c/c com o art. 1º, da
lei 8.958/94, avaliando a transparência e o relacionamento entre a UFMG e a Fundações de Apoio ao
Ensino, Pesquisa e Extensão (Fepe) na contratação de prestação de serviços de apoio ao projeto nº
680 ”Esporte Paraolímpico de Alto Rendimento: Formação de Atletas de Recursos Humanos e
Desenvolvimento de Pesquisa" proveniente do TED nº 09/2018 celebrado entre a UFMG, por meio da
Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO) e o Ministério dos Esportes,
atualmente, Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania.

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

O Tribunal de Contas da União – TCU, por meio do acórdão 1178/2018 – Plenário, determinou que as
auditorias internas das IFES e IF incluíssem nos planos anuais de a vidades, trabalhos específicos para
verificar o cumprimento dos requisitos referentes à transparência e relacionamento com as
fundações de apoio.
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Diante disso, o trabalho realizado teve como obje vo atender ao acórdão supracitado e ao item nº 14
do Plano Anual de A vidades de Auditoria Interna (PAINT) de 2020, qual seja: analisar os recursos
financeiros e patrimoniais geridos pela Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Fepe)
principalmente em relação à transparência e seu relacionamento com a Universidade na prestação
de serviços de apoio a projetos de ensino, pesquisa e extensão.

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

O trabalho revelou que são necessárias algumas ações para adequar as informações disponibilizadas
no site do sistema Conveniar da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Fepe) aos padrões
de transparência previstos na legislação.

Dessa forma, quanto às recomendações que devem ser implementadas destacam-se que a EEFFTO
deverá Instruir a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Fepe) a observar e aplicar as
legislações de transparência ao sistema Conveniar no que se refere principalmente à iden ficação e
detalhamento de pagamentos efetuados aos par cipantes do projeto, assim como manter as
informações disponíveis atualizadas tempes vamente de acordo com o andamento do projeto e
realizar melhorias no site da Fundação a fim de garan r acessibilidade de conteúdo a pessoas com
deficiências e acesso às perguntas mais frequentes da sociedade.

3. LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ASES – Avaliador e Simulador de Acessibilidade de Sítios

EEFFTO – Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Fepe – Fundações de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão

MCT – Ministério da Ciência e Tecnologia

MEC – Ministério da Educação

PAINT – Plano de Auditoria Interna

PTA – Programa de Trabalho de Auditoria

PROPLAN – Pró-Reitoria de Planejamento da UFMG

PRORH – Pró-Reitoria de Recursos Humanos

TCU – Tribunal de Contas da União

SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais

4. INTRODUÇÃO

A Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Fepe) é uma en dade sem fins lucra vos,
credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)
como fundação de apoio à UFMG, em especial à Escola de Veterinária da UFMG. Foi criada em 1973,
com a denominação, que vigorou até julho de 2015, de Fundação de Estudo e Pesquisa em Medicina
Veterinária e Zootecnia (FEPMVZ). Administra projetos de pesquisa, cien ficos, tecnológicos ou
es mulo à inovação, e de cursos de especialização, e também de extensão em geral e na modalidade
de prestação de serviços, envolvendo setores da Escola como o Hospital Veterinário e o Laboratório
de Genética.

O objeto de trabalho desta Auditoria é avaliar a transparência e o relacionamento entre a UFMG e a
Fundações de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Fepe) conforme a Lei nº 8.958/1994, o Decreto nº
7.423/2010 e ao acórdão TCU nº 1178/2018 - Plenário. O trabalho é derivado da apuração da Matriz
de Riscos elaborada para o Plano de Auditoria Interna (PAINT) 2020.
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Os contratos firmados entre a UFMG e suas fundações de apoio tem por objeto a prestação de
serviços de apoio, por parte da fundação contratada, aos respec vos projetos. A Universidade, dentro
de sua competência e missão estatutárias, é responsável pela essência intelectual do projeto, a sua
concepção, a definição de suas a vidades, de seus obje vos, a previsão dos produtos a serem
a ngidos com sua execução – em outras palavras, as suas a vidades-fim. Enquanto a fundação, nessa
contratação, tem a função de apoiar a execução do Projeto, por meio da gestão administra va e
financeira – em outras palavras, por meio da execução de atividades-meio.

A temá ca avaliada envolveu diretamente a Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia
Ocupacional – EEFFTO e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - Fepe por ser a
instituição que realiza a gestão financeira do projeto em análise.

As seguintes legislações guiaram este trabalho:

Lei nº 8.666/93, 21 de junho de 1993;

Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994;

Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010;

Acórdão TCU nº 1178/2018 – Plenário;

Resolução do Conselho nº 10/95;

Resolução do Conselho Universitário nº 10/2004;

Resolução do Conselho Universitário nº 01/2020; e

Orientações para celebração de instrumentos jurídicos com fundação de apoio disponível
no site da Proplan.

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 à 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 check-list, de ques onário e de
entrevista, além de análise documental, de conferência de cálculos e de exame de registros do
projeto nº 680, processo nº 23072.047358/2018-95. 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 efetividade das respectivas políticas públicas.

Ressalta-se que os exames realizados visaram avaliar:

Legalidade e legitimidade dos procedimentos para a contratação dos serviços;

Planejamento e controle interno do contrato;

Transparência na gestão dos recursos públicos e no relacionamento entre fundações de apoio e
a Universidade; e

Governança e Controle Interno.

Com vistas a orientar e melhor direcionar as análises da equipe, bem como para atender os obje vos
do presente trabalho, foram estabelecidas as seguintes questões de auditoria
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a) O contrato celebrado com a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Fepe) foi firmado a
partir das diretrizes estabelecidas na Lei 8.958/94, bem como nos seus regulamentos?

b) Há ampla divulgação, em site próprio, das informações referentes à transparência e
 relacionamento entre a unidade apoiada/UFMG e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
Extensão (Fepe) atendendo às legislações que guiaram este trabalho?

Para a realização dos exames, foram u lizadas informações provenientes do Portal do Orçamento
SIGA Brasil, Portal da Transparência do Governo Federal e do Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal (SIAFI), sendo considerada a Ação 20YA - Preparação de Atletas e
Capacitação de Recursos Humanos para o Esporte de Alto Rendimento, pertencentes ao Programa
Temá co nº 2035 - Esporte, Cidadania e Desenvolvimento, conforme o Plano Plurianual (PPA) 2016-
2019. Salienta-se que para esta análise foram considerados valores empenhados com a finalidade de
iden ficar padrões, distorções e anomalias ou vultos significantes, correlacionados ao objeto
auditado, além de correlação temá ca das Unidades Gestores (UGs) com a temá ca, caracterizando
uma amostragem não probabilística.

É demonstrado no Quadro 1 o processo analisado para a realização deste trabalho de Auditoria: 

Quadro 1 – Processos analisados
Processo Projeto Conveniar nº Vigência TED nº Valor

23072.047358/2018-95 0680 04/12/2019 a 04/12/2021 09/2018 1.760.662,51
Fonte: Siafi 2018 e Sistema Conveniar/Fepe

Por fim, salienta-se que o lapso considerado para a apuração das informações foi o início do projeto e
a data de emissão da Ordem de Serviço destes trabalhos (04/12/2019 a 04/05/2020).

5. RESULTADO DOS EXAMES 

Achado 1. Informações incompletas, incorretas e desatualizadas no sistema Conveniar (Portal da
Transparência da Fepe)

Com o obje vo de verificar se as informações divulgadas no sistema Conveniar estavam corretas,
completas e se foram atualizadas tempes vamente, referente ao contrato de prestação de serviço
celebrado entre a UFMG por meio da EEFFTO e a Fepe, foram realizadas consultas aos sistemas
Conveniar  e Teto Constitucional/PRORH.

Diante disso foi observado que não consta no processo em análise e no sistema Conveniar/Fepe o
Termo de Execução Descentralizada e seu respec vo plano de trabalho, devidamente assinado pelos
representantes legais, bem como sua aprovação expressa pelo Ministério dos Esportes.

Iden ficou-se também pagamentos de bolsas no sistema da PRORH “Teto Cons tucional” referentes
aos meses 02/19, 04/19, 09/19, 12/19 e 02/20 (Anexo IV), entretanto, essas não estavam inseridas no
quadro “Pagamento de servidores/agentes públicos” no sistema Conveniar/Fepe.

Nesse mesmo sen do, foi iden ficado o pagamento de bolsas pesquisas para o CPF nº*.218.546-** no
quadro “pagamento a pessoa sica”, no entanto, consultou-se o Portal da Transparência e observou-
se que ele é servidor público. Sendo assim, esse pagamento de bolsa deveria está informado no
quadro “Pagamento de servidores/agentes públicos” no sistema Conveniar (Anexo II).

Da mesma forma, nas colunas “ins tuição de trabalho”, “vinculo com a ins tuição” e “grau de
instrução” do quadro “equipe” do sistema Conveniar referentes aos bolsistas cadastrado com os CPFs
nº *.218.546-*, *.557.826, *.930.336*  não foram completamente preenchidas (Anexo II).

Por fim, na coluna “Título do Arquivo” do quadro “Documentos” do Sistema Conveniar consta em
duplicidade a publicação do contrato de prestação de serviço celebrado entre a UFMG/ EFFTTO e
Fepe (Anexo II).

Porém, em resposta à SA nº 20200132002 – AG/UFMG de 17 de julho de 2020 (Anexo I), por meio do
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oficio nº 04/2020/EEFFTO-DIR-UFMG de 10 de agosto de 2020 (Anexo VII), a unidade comunicou que
os apontamentos foram corrigidos e lançados corretamente no sistema Conveniar. Em 14 de agosto
de 2020 em uma nova consulta realizada por esta Auditoria ao sistema Conveniar, observou-se que as
incorreções identificadas acima foram todas retificadas.

Nesse sen do, é importante que as informações dispostas no Portal da Transparência da Fepe sejam
preenchidas corretamente e atualizadas tempes vamente, observada as legislações dispostas no item
9.3/9.3.2/9.3.2.4 do Acórdão nº 1178/2018 – TCU – Plenário e aos itens I e III do art. 4ºA da Lei nº
8.958/94, por isso considerou-se os fatores como achado de auditoria.

Acórdão 1178/2018 – TCU – Plenário:
9.3. determinar ao Ministério da Educação que oriente as IFES e IF a observarem a legislação
rela va à transparência na Administração Pública no que diz respeito a seus relacionamentos com
fundações de apoio, com explicitação a essas ins tuições federais da necessidade de adotar as
seguintes medidas:

9.3.2. adotar, na divulgação das informações, em especial daquelas referentes ao registro
centralizado de projetos e aos agentes que deles participem, os seguintes parâmetros:

9.3.2.4. atualização tempestiva das informações disponíveis em seus sítios eletrônicos na internet.

Lei nº 8.958/94:
Art. 4º A. Serão divulgados, na íntegra, em sí o man do pela fundação de apoio na rede mundial
de computadores - internet: (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010).

I - os instrumentos contratuais de que trata esta Lei, firmados e man dos pela fundação de apoio
com as IFES e demais ICTs, bem como com a FINEP, o CNPq e as Agências Financeiras Oficiais de
Fomento;

III - a relação dos pagamentos efetuados a servidores ou agentes públicos de qualquer natureza em
decorrência dos contratos de que trata o inciso I; (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

 

Achado 2. Ausência de publicação das faturas e dos respec vos relatórios de prestação de contas
parciais no sistema Conveniar (portal da Transparência da Fepe)

Não foi iden ficado no processo analisado e no sistema Conveniar/Fepe, em consulta realizada em
16/06/20 (Anexo II), as faturas referentes à execução administra va e financeira do projeto em
análise e seus respectivos relatórios de prestação de contas parciais a partir de setembro de 2019.

Porém, em resposta à SA nº 20200132002 – AG/UFMG de 17 de julho de 2020 (Anexo I), por meio do
oficio nº 04/2020/EEFFTO-DIR-UFMG de 10 de agosto de 2020 (Anexo VII), a unidade comunicou que
os apontamentos foram inseridos no sistema Conveniar. Em 14 de agosto de 2020, em uma nova
consulta ao sistema Conveniar observou-se que as faturas (029/19, 040/19, 24/20 e 26/20) e os
relatórios de prestação de contas parciais (demonstrativos de execução do projeto) foram inseridos no
quadro “Prestação de contas” desse sistema.

Contudo, percebe-se que o arquivo anexado na oitava linha das colunas: “Título do documento” e
“Descrição” do quadro mencionado, refere-se ao relatório de prestação de contas parciais
(demonstra vos de execução do projeto) do período de 06/12/2019 a 18/12/2019 (Anexo III),
diferente do informado (01/01/2020 a 30/06/2020).

Dessa forma, não atendeu ao item 9.4/9.4.8 do Acordão TCU nº 1.178/2018 – Plenário e a cláusula
quarta, §§ 2º e 3º do contrato de prestação de serviço celebrado entre a UFMG, por meio da EEFFTO,
e a Fepe.

Item 9.4/9.4.8 do Acordão TCU nº 1.178/2018 – Plenário:
9.4. determinar ao Ministério da Educação que oriente as IFES e IF a instruírem as fundações de
apoio com as quais tenham relacionamento estabelecido a observarem os requisitos rela vos à
transparência, aos quais se submetem aquelas en dades por dever de observar o princípio da
publicidade e por expressa disposição de lei, atendidas as seguintes exigências, relacionadas à
divulgação de informações em seus sítios eletrônicos na internet:
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9.4.8. Acesso à íntegra das prestações de contas dos instrumentos contratuais firmados com
respaldo na Lei 8.958/1994;

Cláusula quarta, §§ 2º e 3º do contrato de prestação de serviço:
CLÁUSULA QUARTA- PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A Contratada fará jus à importância de R$ 83.841,07 (Oitenta e três mil, oitocentos e quarenta e
um reais e sete centavos), a tulo de ressarcimento de despesas administra vas decorrentes do
apoio ao Projeto a que se refere a Cláusula Primeira.

Parágrafo Segundo - O ressarcimento a que se refere o caput somente será efetuado mediante
Relatório de Serviços, que deverá ser apresentado pela Contratada, no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo Terceiro - O Relatório mencionado no parágrafo anterior visa comprovar a adequada
u lização dos recursos disponibilizados e a efe va prestação dos serviços de acordo com o
estabelecido no presente contrato e deverá ser encaminhado à Contratante, para a devida análise e
aprovação.

Portanto, o arquivo anexado ao relatório de prestação de contas (Demonstra vo de execução no
período) no quadro “Prestação de Contas” no sistema Conveniar/Fepe não atende a legislação
vigente.

Achado 3. Informações não inseridas no sistema Conveniar (Portal da Transparência da Fepe)

Com o obje vo de verificar se as informações referentes aos pagamentos realizados à Fundação de
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Fepe) estavam inseridas no sistema conveniar, bem como se
convergiam com as informações disponibilizadas no SIAFI, foram realizadas consultas aos dois
sistemas.

No SIAFI foram iden ficadas transferências por ordens bancárias (2019OB800244, 2019OB800407)
referentes às faturas 029/19 e 040/19, cujos valores são respec vamente R$ 6.895,55, R$ 6.960,82,
mas no quadro “pagamento a pessoa jurídica” do sistema Conveniar/Fepe só foi inserido a fatura
029/2019 (Anexo V).

Porém, em resposta à SA nº 20200132002 – AG/UFMG de 17 de julho de 2020 (Anexo I), por meio do
oficio nº 04/2020/EEFFTO-DIR-UFMG de 10 de agosto de 2020 (Anexo VII), a unidade comunicou que
essa situação encontrava-se corrigida.

Em uma nova consulta ao SIAFI foram iden ficadas outras transferências por ordens bancárias:
2020OB800102 em 20/07/2020 e 2020OB800103 em 25/07/2020 cujos valores são respec vamente
R$ 12.149,62 e R$ 16.938,64, referentes às faturas nº 024/2020 e 026/2020.  Porém, em consulta
realizado em 14/08/20 no quadro “Pagamento de pessoa jurídica” do sistema Conveniar/Fepe não
consta o pagamento das faturas 040/19,  024/20 e 026/20 (Anexo V).

Diante do exposto, não houve observação ao disposto nos itens 9.3/9.3.2./9.3.2.4 do acórdão
1178/2018 – TCU – Plenário:

9.3. determinar ao Ministério da Educação que oriente as IFES e IF a observarem a legislação
rela va à transparência na Administração Pública no que diz respeito a seus relacionamentos com
fundações de apoio, com explicitação a essas ins tuições federais da necessidade de adotar as
seguintes medidas:

9.3.2. adotar, na divulgação das informações, em especial daquelas referentes ao registro
centralizado de projetos e aos agentes que deles participem, os seguintes parâmetros:

9.3.2.4. Atualização tempestiva das informações disponíveis em seus sítios eletrônicos na internet.

Dessa forma, ausência das informações disponibilizadas no Portal da Transparência da Fepe vai de
encontro a legislação sobre o relacionamento das IFES com as fundações de apoio na aplicação e
transparência dos recursos públicos.

Achado 4. Pagamento aos agentes par cipantes do projeto não informado no quadro
“Pagamento de pessoa física” no sistema Conveniar (portal da Transparência da Fepe)

Foi observado que os bolsistas listados no quadro 02 constam nos relatórios de prestações contas
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parciais anexados as faturas nº 029/2019, 040/2019, 024/20 e 026/20 do projeto em análise, bem
como na coluna “Valor Executado” do quadro “Plano de Trabalho”. Todavia, tais bolsistas não foram
identificados no quadro “Pagamento de pessoa física” no Sistema Conveniar (Anexo V).

Quadros 2 – Agentes participantes do projeto
Função no projeto CPF

Supervisor de Modalidades ***253.116**
Auxiliar Técnico de Natação ***755.076**
Auxiliar Técnico de Natação ***788.086**

Treinador Modalidade Atletismo ***386.086**
Treinador Modalidade Atletismo ***639.696**

Treinador Modalidade Levantamento de Peso ***316.885**
Auxiliar Técnico Atletismo ***768.086**
Auxiliar Técnico Atletismo ***058.086**
Auxiliar Técnico Atletismo ***445.906**

Fonte: Sistema Conveniar/Fepe

Sendo assim, não se observou o disposto nos itens 9.3/9.3.2/9.3.2.4 e 9.4/9.4.5 do acórdão 1178/2018
– TCU – Plenário e também ao item IV do art. 4ºA da Lei nº 8.958/94.

Acordão TCU nº 1.178/2018 – Plenário:
9.3. determinar ao Ministério da Educação que oriente as IFES e IF a observarem a legislação
rela va à transparência na Administração Pública no que diz respeito a seus relacionamentos com
fundações de apoio, com explicitação a essas ins tuições federais da necessidade de adotar as
seguintes medidas:

9.3.2. adotar, na divulgação das informações, em especial daquelas referentes ao registro
centralizado de projetos e aos agentes que deles participem, os seguintes parâmetros:

9.3.2.4. atualização tempestiva das informações disponíveis em seus sítios eletrônicos na internet.

9.4. determinar ao Ministério da Educação que oriente as IFES e IF a instruírem as fundações de
apoio com as quais tenham relacionamento estabelecido a observarem os requisitos rela vos à
transparência, aos quais se submetem aquelas en dades por dever de observar o princípio da
publicidade e por expressa disposição de lei, atendidas as seguintes exigências, relacionadas à
divulgação de informações em seus sítios eletrônicos na internet:

9.4.5. divulgação de informações sobre agentes par cipantes de projetos executados pela
fundação de apoio, atendidos os seguintes requisitos: iden ficação do agente, especificação por
projeto e detalhamento de pagamentos recebidos;

Lei nº 8.958/94:
Art. 4ºA.  Serão divulgados, na íntegra, em sí o man do pela fundação de apoio na rede mundial
de computadores - internet: (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

IV - a relação dos pagamentos de qualquer natureza efetuados a pessoas sicas e jurídicas em
decorrência dos contratos de que trata o inciso I; e (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

Nesse sen do, a falta de iden ficação e detalhamento de pagamentos efetuados aos cele stas não
atende a legislação sobre transparência vigente no país.

Achado 5. Divergência de informações constantes no sistema Conveniar (Portal da Transparência
da Fepe)

Foi observado que a quan dade de bolsas informadas na coluna “Valor executado” do quadro “Plano
de trabalho” não são iguais às informadas no quadro “Pagamento de servidores/agentes públicos”
(Anexo V).

Porém, em resposta à SA nº 20200132002 – AG/UFMG de 17 de julho de 2020 (Anexo I), por meio do
oficio nº 04/2020/EEFFTO-DIR-UFMG de 10 de agosto de 2020 (Anexo VII), a unidade comunicou que
os apontamentos foram corrigidos. Em consulta ao sistema Conveniar em 14/08/20 foi verificado que
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os valores executados, rela vos ao pagamento de bolsas dos cinco servidores, mencionados no quadro
03, encontram-se pendentes.

Isso, pois, na coluna “valor executado” do quadro “Plano de trabalho” consta a execução 20 bolsas
para quatro servidores e ainda mais um que foi subs tuído por outro e não foi possível quan ficar o
numero de bolsa executada. Enquanto no quadro “Pagamento de servidores/agentes públicos”
constam pagamentos de apenas 16 bolsas referentes aos meses de março de 2019 a junho de 2020,
conforme demonstrado no quadro 03. Além disso, houve subs tuição de um servidor bolsista por
outro, totalizando o recebimento de 14 bolsas, também exposto no quadro 03.

Quadro 3 – Servidores bolsistas participantes do projeto
Sistema Conveniar Fepe

CPF Função Bolsa
Plano de Trabalho Pagamento servidor/agente

público
Valores Executado Bolsa Valores Executado

***.204.930-** Coordenadora Geral 20 7.500,00 150.000,00 16 7.500,00 120.000,00
***.281.986-** Coordenador Geral 20 7.500,00 150.000,00 16 7.500,00 120.000,00

***.900.488-** e
***.218.546-**

Pesquisador
Multiprofissional  2.200,00 37.500,00 14 2.200,00 30.800,00

***.557.826-** Pesquisador
Multiprofissional 20 2.200,00 44.000,00 16 2.200,00 35.200,00

***.930.336-** Pesquisador
Multiprofissional 20 2.200,00 44.000,00 16 2.200,00 35.200,00

Total  446.147,71  339.000,00
Fonte: Sistema Conveniar/Fepe

Em razão disso, não foi observado o disposto no artigo 4ºA da Lei nº 8.958/94:
Art. 4º A.  Serão divulgados, na íntegra, em sí o man do pela fundação de apoio na rede mundial
de computadores - internet: (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010).

III - a relação dos pagamentos efetuados a servidores ou agentes públicos de qualquer natureza em
decorrência dos contratos de que trata o inciso I; (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010).

Logo, as divergências entre as informações divulgadas no sistema Conveniar/Fepe não atendem a
legislação vigente.

Achado 6.  Ausência da seção de respostas a perguntas mais frequentes da sociedade  no sistema
Conveniar (portal da Transparência da Fepe)

Em atendimento ao dever das fundações de apoio de observar o princípio da transparência na
divulgação de informações em seus sí os eletrônicos na internet, observa-se que não consta uma
seção de resposta a perguntas mais frequentes da sociedade no Sistema Conveniar (Portal da
Transparência). Por essa razão, não foi atendido aos itens 9.4/9.4.1/9.4.1.1 do acórdão 1178/2018 –
TCU – Plenário:

9.4 Determinar ao Ministério da Educação que oriente a IFES e IF a instruírem as fundações de
apoio com as quais tenham relacionamento estabelecido a observarem os requisitos rela vos à
transparência, aos quais se submetem aquelas en dades por dever de observar o principio da
publicidade e por expressa disposição de lei, atendidas as seguintes exigências, relacionadas a
divulgação de informações em seus sítios eletrônicos na internet:

9.4.1 Obrigação de ofertar os seguintes recursos

9.4.1.1 Seção de respostas a perguntas mais frequentes da sociedade;

Por conseguinte, a ausência dessa seção no site da transparência não atende a legislação atualmente
em vigor no país.

Achado 7. Baixa acessibilidade na página web do sistema Conveniar (Portal da
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Transparência/Fepe)

A avaliação da página web do Sistema Conveniar/Fepe por meio do Sistema Ases indicou que o site é
65,82% acessível. Foram encontrados os seguintes erros: 54 de marcação, 7 de comportamento, 03 de
conteúdo/informação, 1 de apresentação/design e 20 de formulários (Anexo VIII).

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 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 w e b do sistema
Conveniar/Fepe 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 65,82% atribuída pelo Ases à página do sistema
Conveniar/Fepe na internet, entende-se que não há atendimento mínimo aos padrões de
Acessibilidade na web definidos nas diretrizes sobre o assunto vigentes.

6. RECOMENDAÇÕES

Achado 1. Informações incompletas, incorretas e desatualizadas no sistema Conveniar (Portal da
Transparência da Fepe)

A fim de evitar o risco da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Fepe) não observar os
norma vos de transparência e acesso à informação, a Unidade deve atender à recomendação a
seguir:

Recomendação 01: Elaborar o cio circular no sen do de orientar a Fundação de Apoio ao Ensino,
Pesquisa e Extensão (Fepe) a inserir as documentações e informações de forma tempestiva no sistema
conveniar e manter o site atualizado durante todo o projeto. Enviar cópia do o cio para esta
Auditoria.

Achado 2. Ausência de publicação das faturas e dos respec vos relatórios de prestação de contas
parciais no sistema Conveniar (Portal da Transparência da Fepe)

A fim de evitar o risco da fundação de apoio não observar os requisitos rela vos à transparência,
relacionadas à divulgação de informações em seus sí os eletrônicos na Internet, a Unidade deve
atender às recomendações a seguir:

Recomendação 02: Instruir, por meio de O cio, a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
(Fepe) que publique no sistema Conveniar (portal da transparência) a íntegra das prestações de
contas parciais dos instrumentos contratuais firmado com respaldo na Lei nº 8.958/94. Encaminhar a
esta Auditoria o Oficio enviado à Fepe.

Recomendação 03: Inserir no sistema conveniar o relatório de prestação de contas parciais
(demonstrativos de execução do projeto) referente ao período de 01/01/2020 a 30/06/2020.

Achado 3. Informações não inseridas no sistema Conveniar (Portal da Transparência da Fepe)

A fim de evitar o risco da fundação de apoio não observar os requisitos rela vos à transparência,
relacionadas à atualização tempes va das informações inseridas nos seus sí os eletrônicos na

Relatório Final AUDITORIA 0334384         SEI 23072.213650/2020-27 / pg. 9

https://asesweb.governoeletronico.gov.br/ases/


Internet, a Unidade deve atender às recomendações a seguir:

Recomendação 04: Inserir no quadro “Pagamento de pessoa jurídica” do sistema Conveniar os
pagamentos referentes às faturas 040/19, 024/20 e 026/20 cujos valores são respec vamente R$
6.960,82, R$ 12.149,62 e R$ 16.938,64.

Achado 4. Pagamento aos agentes par cipantes do projeto não informado no quadro
“Pagamento de pessoa física” no sistema Conveniar (Portal da Transparência da Fepe)

A fim de evitar o risco da fundação de apoio não atender os requisitos presentes no acórdão
1178/2018 – TCU – Plenário, a saber: os itens 9.4/9.4.5, referente à exigência de divulgação de
informações sobre agentes par cipantes de projetos, tais como iden ficação do agente, especificação
por projeto e detalhamento de pagamentos recebidos, a Unidade deve atender as recomendação a
seguir:

Recomendação 05: Inserir os bolsistas listados no quadro 2, constante no achado 4 (conforme exposto
abaixo), bem como as bolsas pagas mensalmente a cada um deles no quadro “Pagamento de pessoa

sica” de forma que a coluna “valor executado” do quadro “Plano de Trabalho” do Sistema Conveniar
(Portal da Transparência) contenham as mesmas informações.

Quadros 2 – Agentes participantes do projeto
Função no projeto CPF

Supervisor de Modalidades ***253.116**
Auxiliar Técnico de Natação ***755.076**
Auxiliar Técnico de Natação ***788.086**

Treinador Modalidade Atletismo ***386.086**
Treinador Modalidade Atletismo ***639.696**

Treinador Modalidade Levantamento de Peso ***316.885**
Auxiliar Técnico Atletismo ***768.086**
Auxiliar Técnico Atletismo ***058.086**
Auxiliar Técnico Atletismo ***445.906**

Fonte: Sistema Conveniar/Fepe

Achado 5. Divergência de informações constantes no sistema Conveniar (Portal da Transparência
da Fepe)

A fim de evitar o risco das fundações de apoio não atenderem requisitos presentes no acórdão
1178/2018 – TCU – Plenário, a saber: os itens 9.4/9.4.5, e no ar go 4ºA da Lei nº 8.958/94, a Unidade
deve atender a recomendação a seguir:

Recomendação 06: Instruir a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Fepe) que corrija as
informações constantes na coluna “valor executado” do quadro “Plano de Trabalho” referente aos
servidores par cipantes do projeto em análise, de forma que o quadro “Pagamento de
servidores/agentes públicos” e a coluna valor executado do quadro “Plano de Trabalho” do sistema
Conveniar/Fepe contenham as mesmas informações.

Achado 6. Ausência da seção de respostas a perguntas mais frequentes  da sociedade no sistema
Conveniar

A fim de evitar o risco de a fundação de apoio não atenderem requisitos presentes no acórdão
1178/2018 – TCU – Plenário, a saber: os itens 9.4/9.4.1/9.4.1.1, referente à obrigação de ofertar à
sociedade a seção de respostas a perguntas mais frequentes, a Unidade deve atender à
recomendação a seguir:

Recomendação 07: Instruir a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Fepe) a criar no
sistema Conveniar (portal da transparência) seção de resposta a perguntas mais frequentes.
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Achado 7. Baixa acessibilidade na p á g i n a web do sistema Conveniar (Portal da
Transparência/Fepe)

A fim de evitar o risco de que o público com deficiência não tenha acesso às informações
disponibilizadas no site do sistema Conveniar/Fepe e com o obje vo de assegurar, de forma razoável,
que todos possam ter conhecimento das a vidades ofertadas, a Unidade deve atender às
recomendações dispostas a seguir. Ressalta-se que o diagnós co gerado por meio do software Ases
encontra-se disponível no Anexo VIII deste documento e pode ser refeito para obter mais detalhes por
meio do Sistema Ases.

Recomendação 08: Adotar medidas para garan r a Acessibilidade de conteúdo às pessoas com
deficiência, adequando a página da web do sistema Conveniar/Fepe para a ngir, no so ware Ases, a
nota de, no mínimo, 70%.

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 VI) em entrevista com a gestão do EEFFTO, a
qual ocorreu no dia 24 de agosto 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 pela
Unidade relativos 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. A unidade
possui uma superintendência de Recursos Humanos, podendo observar ser bem atuante na unidade e
junto à PRORH e que possui propostas de trabalho para melhorias na área de pessoal da Unidade.

Ainda nesse sen do, observou-se que as funções dos servidores que compõem a equipe técnica da
EEFFTO estão bem definidas, embora ainda não haja um organograma institucionalizado.

Foi informado também pela unidade que não é realizado rodizio de ocupantes de funções gra ficadas
na unidade, contudo há edital de processo sele vo para escolha dos ocupantes das funções
gra ficadas das superintendências da unidade, com mandato predefinido e eleito pelos servidores da
unidade. A dificuldade em realizar o rodízio de funções foi jus ficada pela unidade pelo número
insuficiente de servidores em decorrência de aposentadorias sem reposição do cargo por força do
governo federal que extinguiu cargos dos quadros de pessoal da administração pública federal.

Além disso, verificou-se que ações para desenvolver e capacitar os servidores da Unidade são as
sugeridas pela PRORH no Plano Anual de Capacitação dos servidores e que a unidade atua sobre
demanda dos servidores, Pró-Reitorias ou outros setores da UFMG. No entanto, a Unidade deve atuar
proa vamente e iden ficar os cursos gratuitos disponíveis, principalmente das Escolas de Governo e
órgãos de controle per nentes à área de atuação dos servidores e sugerir aos mesmos que se
capacitem. Também se sugere que os cursos e eventos externos à unidade ou à UFMG, com
quan dade limitada de par cipantes, que seja indicado a par cipação de servidores com perfil de
mul plicadores, com obje vo de disseminar o conteúdo do aprendizado aos outros servidores da
Unidade.

A análise do tema Planejamento e Estratégia basearam-se nos itens 11 e 12 do Ques onário. A
EEFFTO não possui um planejamento estratégico ou Plano de Desenvolvimento Ins tucional, mas há
um Plano que descreve as Intenções da atual gestão (2017 a 2021) para formalizar seus obje vos que
pode ser visto com uma boa prática.

Por fim, quanto ao tema Controle e Risco, na análise dos itens 13 a 21 do Ques onário, verificou-se
que, quanto ao item 14 foi informado na entrevista que cada setor realiza dois backups, um no HD do
próprio computador e outro no HD externo. Entretanto, sugere-se que a unidade u lize recursos que
proporcionam maior segurança quanto a possíveis perdas de informações, tal qual armazenamento
em nuvem em detrimento de mídias físicas.
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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 avaliação da transparência e
relacionamento entre a UFMG e a Fundações de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Fepe)
conforme a Lei nº 8.958/1994, o Decreto nº 7.423/2010 e ao acórdão 1178/2018 – TCU - Plenário por
meio de amostragem, o que proporciona a obtenção de segurança razoável para a emissão de opinião
de auditoria.

Ressalta-se que os trabalhos ob veram como foco a avaliação dos Controles Internos e do
Gerenciamento de Riscos do projeto Fepe nº 680 por meio do processo nº 23072.047358/2018-95,
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 internacionais e nacionais
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.

Olímpia de Souza Chaves Santos Silva

Auditora Interna UFMG - SIAPE nº 2733821

Carla Lorena de Miranda Canela - Coordenadora

Auditora-Geral Adjunta - CRA/MG: 01-048534/D

Terezinha Vitória de Freitas Silva - Supervisora

Auditora Geral - CRC/MG 082.798/O-3

Documento assinado eletronicamente por Carla Lorena de Miranda Canela, Coordenador(a), em
26/10/2020, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Terezinha Vitoria de Freitas Silva, Auditor(a) geral,
em 26/10/2020, às 16:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0334384 e o código CRC C36A22DC.

Referência: Processo nº 23072.213650/2020-27 SEI nº 0334384

Relatório Final AUDITORIA 0334384         SEI 23072.213650/2020-27 / pg. 12

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Relatório Final AUDITORIA 0334384         SEI 23072.213650/2020-27 / pg. 13


	Relatório Final AUDITORIA 0334384



