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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 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 análise dessa Auditoria é a análise dos seguintes atos e procedimentos: (a) concessão do
adicional de insalubridade, do adicional de periculosidade e da gra ficação de raio-X ou substâncias
radioa vas; (b) admissão; (c) concessão de aposentadoria; (d) concessão de pensão; (e) exclusão; (f)
cessão; (g) requisição; e (h) remoção.

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

O trabalho foi realizado em atendimento à ordem de serviço nº 026/2019/AG/UFMG e aos itens 15 e
19 do Plano Anual de A vidades de Auditoria Interna (PAINT) de 2019, em que se demonstrou a
relevância, materialidade e cri cidade, por meio da matriz de risco desenvolvida e aplicada no PAINT
do exercício de 2019.  

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

Diante das análises realizadas nos processos, considerando o escopo definido para este trabalho,
examinou-se o total de 52 (cinquenta e dois) processos da amostra, em decorrência dessa análise
ob veram-se 5 (cinco) achados, sendo assim os achados representam em média 10% (dez por cento)
do total de processos examinados.

Concluiu-se que a fragilidade mais iden ficada, dentre os processos analisados, foi relacionada ao
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Concluiu-se que a fragilidade mais iden ficada, dentre os processos analisados, foi relacionada ao
preenchimento incompleto dos formulários que orientam os procedimentos verificados nesta
auditoria.

Com o trabalho realizado pode-se perceber que a PRORH está atendendo às legislações em todos os
processos avaliados, sendo iden ficado somente a necessidade de aperfeiçoar os procedimentos
administra vos e de controle. Frente ao que foi constatado, foram indicadas recomendações no
sen do de aperfeiçoar os controles internos; juntar documentos faltantes aos processos e pasta
funcional e atualizar formulários e fluxos de processos.

Foram iden ficados pontos posi vos e relevantes no trabalho em relação, à verificação da
transparência relacionada à publicação, no sí o eletrônico da UFMG, do resultado provisório do
concurso constando os dados de iden ficação do candidato, a conclusão do parecer da comissão de
heteroiden ficação a respeito da confirmação da autodeclaração e as condições para exercício do
direito de recurso pelos interessados é sa sfatória, e também à existência de controle nos processos
de requisição e cessão  para iden ficar e monitorar o limite permi do por lei de cessões de docentes
com dedicação exclusiva e controle por meio de planilha eletrônica, inclusive com alertas visuais, que
permitem iden ficar e monitorar a data de término do prazo das requisições efetuadas para o
Tribunal Regional Eleitoral.

Em relação às remoções constatou-se que a PRORH possui controle adequado e suficiente em relação
às remoções que ocorrem entre unidades e órgãos dis ntos, pois foi demonstrado o controle dos
dados quan ta vos das remoções, bem como das jus fica vas de cada caso, contudo  há pontos a
serem melhorados com relação às recomendações que ocorrem dentro da própria unidade.

Destaca-se que durante a realização deste trabalho foi realizado o monitoramento da recomendação
02 do Relatório de Auditoria nº 02/2017. Constatou-se que essa recomendação foi atendida, pois foi
incluído nos processos de admissão dos técnicos um formulário dando ciência do direito ao adicional
de local de trabalho caso venha exercer suas a vidades em local insalubre ou perigosa. Em relação
aos processos de remoção observamos que o adicional é suprimido na data da remoção do servidor
para outro local de trabalho. Sendo assim a recomendação foi atendida recebendo status de
solucionada.

3. LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

AFD – Assentamento Funcional Digital

CGRC – Comitê de Governança, Riscos e Controles

CPAV – Sistema de Gestão de Processos Administrativos

DAP – Departamento de Administração de Pessoal

DAPP - Divisão de Aposentadoria e Pensão

DARQ – Divisão de Arquivo

DAST – Departamento de Atenção à Saúde do Trabalhador

DESIS – Departamento de Gestão dos Sistemas de Pessoal

DOU – Diário Oficial da União

DPAG – Divisão de Pagamento

DPCAJ – Sistema de Controle da Tramitação de Acórdãos e Ações Judiciais

DRH – Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos

IIA – Instituto dos Auditores Internos do Brasil

MPDG – Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

PAINT – Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna
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PTA – Programa de Trabalho de Auditoria

PRORH – Pró-Reitoria de Recursos Humanos

SIAPE – Sistema Integrado de Administração de Pessoal

TCU – Tribunal de Contas da União

TRE – Tribunal Regional Eleitoral

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais

4. INTRODUÇÃO

A Pró-Reitoria de Recursos Humanos (PRORH), órgão responsável pela gestão de pessoas e pelos
processos referentes à administração de pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), foi
criada oficialmente em 30 de março de 2000. Desde a sua criação, a PRORH atua no sen do de
consolidar prá cas, atualmente, existentes na ins tuição e agregar novas ações para a construção de
uma polí ca consistente de recursos humanos. Além disso, o Departamento de Administração de
Pessoal (DAP), o Departamento de Atenção à Saúde do Trabalhador (DAST) e o Departamento de
Desenvolvimento de Recursos Humanos (DRH) integram a estrutura da PRORH e são os principais
departamentos envolvidos nos processos e procedimentos relacionados ao trabalho.

O objeto de trabalho desta auditoria é o exame e avaliação dos processos de adicionais ocupacionais
(insalubridade, periculosidade e gra ficação de raio-x ou substâncias radioa vas), de admissão, de
concessão de aposentadoria, de concessão de pensão, de exclusão, de cessão, de requisição e de
remoção de servidores da UFMG. Além dessa análise, é realizada, também, a verificação da
existência de controles internos realizados pela PRORH em relação aos procedimentos de remoção e
de readaptação de servidores aposentados por invalidez.

Ressalta-se que os exames realizados visaram avaliar:

legalidade e legitimidade;

controles internos dos procedimentos de gestão de pessoal;

formalidades processuais e consistência documental;

segregação de função;

transparência; e

governança e controle interno.

A avaliação do objeto ocorreu por meio de:

Testes substan vos:  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.

Ademais, os trabalhos foram executados em conformidade com os preceitos de auditoria interna
aplicáveis ao Poder Execu vo Federal, para tanto se u lizou análises in loco, que ocorreram no
Departamento de Administração de Pessoal durante o período de 10/03/2020 a 13/03/2020, sendo
utilizadas as técnicas de análise documental, entrevistas, indagação escrita e a aplicação de check-list.

Realizou-se, ainda, consulta documental e de registro dos processos administra vos por meio de
plataformas digitais, u lizando os seguintes sistemas informa zados: Portal da Transparência do
Governo Federal; Sistema de Assentamento Funcional Digital (AFD); Sistema e-Pessoal; Sistema
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Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE); Sistema de Gestão de Processos
Administra vos (CPAV) e Sistema de Controle da Tramitação de Acórdãos e Ações Judiciais (DPCAJ).
Além disso, quando necessário, as análises foram realizadas por meio de processos físicos.

Destaca-se que o uso dessas técnicas consta do Programa de Trabalho de Auditoria (PTA) e que
objetivam atribuir e adicionar valor à Universidade.

Em relação à seleção dos processos para compor a amostra foi adotada neste trabalho a amostragem
probabilís ca aleatória simples, considerando, assim, todos os elementos que compõem o universo, os
quais têm idên ca probabilidade de serem selecionados para a amostra. Nesse sen do, dentre o total
de 1.416 (mil quatrocentos e dezesseis) processos extraídos dos bancos de dados do SIAPE, durante o
período compreendido entre janeiro e novembro de 2019, selecionou-se 52 (cinquenta e dois)
processos para a análise, o que representa 3,68% da totalidade dos processos.

Dessa forma, na tabela abaixo, são apresentados os resultados da seleção quan ta va da amostra
especificada por tipo de processos:

Tabela 1 – Relação de Processos e quantitativo da amostra

Tipos processos Quantidade Processos analisados Porcentagem da amostra
Admissão 356 11 3,09 %
Aposentadoria 309 13 4,21%
Pensão 61 04 6,56 %
Exclusão 393 11 2,80 %
Cessão/Requisição 9 2 22,22 %
Remoção 140 7 5 %
Adicionais Ocupacionais 148 4 2,70%

Total 1.416 52 3,68 %
Fonte (com adaptações): Processo SEI nº 23072.203022/2019-08 – documento SEI - Ofício 73 (0038241) e

anexos

Apresenta-se nos quadros a seguir, a relação de processos selecionados na amostra, com indicação do
objeto do processo, número do processo e data e outros dados considerados relevantes:

Quadro 1 - Processos de admissão

Número do processo Data Cargo
23072.028684/2019-84 30/05/2019 Docente
23072.041769/2019-58 25/10/2019 Docente
23072.035354/2019-54 19/09/2019 Docente
23072.022863/2019-16 12/08/2019 Docente
23072.026359/2019-87 05/08/2019 Docente
23072.024316/2019-67 18/07/2019 Docente
23072.025031/2019-43 31/07/2019 Técnico
23072.035759/2019-83 22/08/2019 Técnico
23072.000636/2019-21 04/02/2019 Técnico
23072.201582/2019-10 23/10/2019 Técnico
23072.000623/2019-21 01/02/2019 Técnico

Fonte (com adaptações):  Processo SEI nº 23072.203022/2019-08 /Planilha admissão (SEI 0038310)
 

Quadro 2 - Processos de concessão de aposentadoria

Número do processo Data Tipo de aposentadoria
23072.060253/2018-21 01/03/2019 Invalidez
23072.013600/2019-19 23/05/2019 Invalidez
23072.017826/2019-88 31/05/2019 Invalidez
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23072.002341/2019-90 29/03/2019 Invalidez
23072.007399/2019-20 07/08/2019 Invalidez
23072.043961/2018-06 29/01/2019 Invalidez
23072.061311/2018-34 23/05/2019 Voluntária
23072.002334/2019-98 29/04/2019 Voluntária
23072.027740/2015-30 11/06/2019 Voluntária
23072.003906/2019-5 29/04/2019 Voluntária

23072.057067/2018-13 01/03/2019 Voluntária
23072.000107/2019-28 01/03/2019 Voluntária
23072.032413/2017-56 01/04/2019 Voluntária

Fonte (com adaptações): Processo SEI nº 23072.203022/2019-08 /Planilha aposentadoria (SEI 0038312)

Quadro 3 - Processos de concessão de pensão civil

Número do processo Data Beneficiário
23072.013433/2019-03 05/07/2019 Filho inválido
23072.050149/2019-18 03/12/2019 Companheiro
23072.042958/2019-48 16/09/2019 Filha maior solteira
23072.017396/2019-02 10/05/2019 Mãe

Fonte (com adaptações):  Processo SEI nº 23072.203022/2019-08 /Planilha pensão (SEI 0038317)

 Quadro 4 - Processos de Exclusão

Número do processo Data Tipo de Exclusão
23072.048279/2019-

82 18/10/2019 Falecimento

23072.005414/2019-
03 03/01/2019 Falecimento

23072.001784/2019-
63 08/01/2019 Falecimento

23072.040872/2019-
81 06/09/2019 Falecimento

23072.015895/2019-
57 09/04/2019 Falecimento

23072.034921/2019-
46 09/08/2019 Vacância por motivo de posse em outro cargo inacumulável

23072.001810/2019-
53 16/01/2019 Vacância por motivo de posse em outro cargo inacumulável

23072.002031/2019-
75 18/01/2019 Exoneração a pedido

23072.013746/2019-
53 28/03/2019 Exoneração a pedido

23072.061448/98-39 30/08/2019 Opção por outra fonte amparada em lei (inativo)
23072.010424/2019-

52 11/03/2019 Rescisão contratual por término de contrato

Fonte (com adaptações):  Processo SEI nº 23072.203022/2019-08 /Planilha exclusão (SEI 0038318)

Quadro 5 - Processos de Adicionais Ocupacionais

Número do processo Data Tipo
23072.010038/2019-61 17/01/2019 Periculosidade
23072.015436/2009-94 18/03/2019 Insalubridade
23072.003317/2001-49 04/04/2019 Insalubridade
23072.034399/2017-31 12/07/2019 Adicional Raio-X

Fonte (com adaptações): Processo SEI nº 23072.203022/2019-08/Planilha adicionais (SEI 0038331)
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Quadro 6 - Processos de Remoção

Número do processo Data Unidade atual do servidor
23072.023837/2019-05 11/11/2019 Biblioteca Universitária
23072.018699/2019-34 14/08/2019 Faculdade de Odontologia
23072.018247/2019-52 04/07/2019 Hospital das Clínicas
23072.014712/2019-86 10/06/2019 Centro Esportivo Universitário
23072.007375/2019-71 19/08/2019 Hospital das Clínicas
23072.015823/2019-07 11/09/2019 Pró-Reitoria de Pesquisa
23072.018703/2019-64 19/08/2019 Pró-Reitoria de Pesquisa

Fonte (com adaptações): Processo SEI nº 23072.203022/2019-08/ Planilha Remoção (SEI 0038326)

Foram analisados também os processos de afastamento para servir outro órgão ou en dade, nº
23072.033152/2019-69 e 23072.050361/2019-77.

Por fim, salienta-se que o lapso considerado para a apuração das informações foi o início da
formalização dos processos analisados e a data de emissão da ordem de serviço deste trabalho
(02/01/2019 a 19/11/2019).

5. RESULTADO DOS EXAMES 

Achado 1. Preenchimento incompleto dos formulários dos processos analisados

A PRORH u liza para formalização dos seus processos, alguns formulários ins tucionais. O adequado
preenchimento dos formulários foi objeto de avaliação dos processos selecionados.

Assim sendo observou-se que em todos os processos de admissão, aposentadoria e pensão analisados
houve ausência de preenchimento do campo des nado à DARQ nos formulários, sendo eles: DAP021
(aposentadoria), DAP028 (admissão/técnicos), DAP061 (pensão) e DRH131 (admissão/docentes),
conforme Anexo I. Apesar dos processos analisados terem sido encaminhados para digitalização e
para o AFD, essa ausência de preenchimento pode gerar erro como a não realização da digitalização.

Além disso, no processo de concessão de aposentadoria nº 23072.000107/2019-28, consta o
formulário DAP020 (declaração de acumulação de cargos, empregos, funções e proventos) assinado
pelo servidor, entretanto, os itens de 02 a 08 não foram assinalados (Anexo II). Dessa forma, não é
possível saber se a resposta é no sentido afirmativo ou negativo.

Também foi iden ficado o preenchimento incompleto do formulário DAP061 (pensão civil - ro na) no
processo de concessão de pensão nº 23072.013433/2019-03 (Anexo III), pois não foi informado se o
servidor (ins tuidor de pensão) era aposentado e não consta a data do óbito (página 35 verso do
processo).

Da mesma forma ocorreu o preenchimento incompleto do formulário DAP 021 (aposentadoria), nos
processos de concessão de aposentadoria, conforme descrito no seguinte quadro (Anexo IV).

Quadro 7 – Processos com preenchimento incompleto no formulário DAP21

Número do Processo Análise da Auditoria

23072.060253/2018-21 Preenchimento incompleto relacionado à data, carimbo e assinatura da DAPP no
formulário DAP 021 (página 04 do processo).

23072.061311/2018-34 Preenchimento incompleto relacionado à data, carimbo e assinatura da DPAG no
formulário DAP 021 (Página 03 do processo).

23072.002334/2019-98 Na análise da DAPP do formulário DAP 021, não foi registrado se o servidor está
respondendo ou não a processo administrativo disciplinar (página 02 do processo).

23072.010733/2019-22 Preenchimento incompleto relacionado ao carimbo e assinatura da DPAG no
formulário DAP 021 (página 04 do processo).

23072.000107/2019-28 Preenchimento incompleto relacionado à data, assinatura, carimbo do servidor da
DAPP no formulário DAP 021 (página 02 verso do processo).

Fonte (com adaptações): Processo SEI nº 23072.203022/2019-08 /Planilha aposentadoria (0038312)
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Da mesma maneira no processo nº 23072.015895/2019-57, referente à exclusão por falecimento,
iden ficou-se que o item 11 do formulário DAP062 (página 1 verso), (Anexo V), apesar da indicação
de que não havia processo de pensão aberto, estava preenchido de forma incompleta no campo
direcionado à Divisão de Pagamento (página 2, verso), (Anexo V), mesmo sendo o próximo setor
responsável, conforme indicado no próprio formulário. Em análise semelhante, o processo nº
23072.001784/2019-63, referente também à exclusão por falecimento, constatou-se que, no
formulário DAP062 (página 02), (Anexo V), a Divisão de Cadastro informou que havia 45 dias de férias
a usufruir, porém o campo direcionado à Divisão de Pagamento (página 2, verso) estava sem
preenchimento (Anexo V), mesmo sendo o próximo setor responsável, conforme descrito no
formulário.

Do mesmo modo, embora constasse no processo nº 23072.017396/2019-02 a documentação que
comprovou a dependência econômica do beneficiário, não foram registrados no formulário DAP 095
(página 2, verso), (Anexo VI), quais eram os respec vos documentos juntados ao processo para
comprovar tal dependência.

Iden ficou também que os formulários de ro nas elaborados pelo DAP não estavam nos processos de
afastamento para servir outro órgão ou entidade, nº 23072.033152/2019-69 e 23072.050361/2019-77,
mesmo assim o processo foi instruído e tramitado adequadamente.

De acordo com o inciso V do art. 2º,  art. 3° e 4º da IN 01/2016 - CGU/MPOG, os controles internos da
gestão são compostos por conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, ro nas de
sistemas informa zados, conferências e trâmites de documentos e informações, entre outros, que
operacionalizados de forma integrada pela direção e pelo corpo de servidores das organizações
mi gam o risco de erros em tarefas administra vas e aumentam a probabilidade de que os obje vos
e metas estabelecidos sejam alcançados, de forma eficaz, eficiente, efetiva e econômica.

Portanto, a Auditoria-Geral considera os fatos evidenciados como achado de auditoria, uma vez que, o
preenchimento incompleto dos formulários pode resultar na inobservância dos requisitos legais,
administrativos e de controles internos.

Achado 2. Não observado o princípio da segregação de funções

Iden ficou-se em 03 (três) processos de aposentadoria (Anexo VII) que o mesmo servidor realizou
mais de uma atividade na DAPP, incluindo análise e lançamento no SIAPE, conforme descrição abaixo:

Quadro 8 – Processos de aposentadoria identificados sem segregação de função

Número do Processo Análise da Auditoria
23072.057067/2018-
13
23072.007399/2019-
20

Os processos foram analisados quatro vezes na DAPP, sendo que três dessas
análises foram realizadas pelo servidor que também efetuou o comando no SIAPE.

23072.002334/2019-
98

O processo foi analisado quatro vezes na DAPP, sendo que duas dessas análises
foram realizadas pelo mesmo servidor que realizou o lançamento no SIAPE.

 Fonte (com adaptações): Processo SEI nº 23072.203022/2019-08 /Planilha aposentadoria

À vista disso, espera-se que os formulários e os fluxos de ro na permitam que os trabalhos
administra vos sejam bem organizados e orientados para que um mesmo servidor não execute todas
as tarefas das etapas e, dessa forma, preserve o princípio da segregação de funções. Nesse sen do, é
necessário que sejam observadas o disposto nos Acórdãos TCU nº 5.615/2008 – Segunda Câmara e nº
38/2013 - Plenário;

Acórdão TCU nº 5.615/2008 - Segunda Câmara

Que observe em suas unidades gestoras o princípio de segregação de funções que consiste na
separação de funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das
operações, evitando o acúmulo de funções por parte de um mesmo servidor.
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Acórdão TCU nº 38/2013 - Plenário

a segregação de funções – princípio básico de controle interno essencial para a sua efe vidade.
Consiste na separação de atribuições ou responsabilidades entre diferentes pessoas, especialmente
as funções ou a vidades-chave de autorização, execução, atesto/aprovação, registro e revisão ou
auditoria

Diante do exposto, a ausência de segregação de função nos processos de aposentadoria torna frágil o
processo de controle interno.

Achado 3. Medidas adotadas sobre a readaptação do servidor antes da aposentadoria por
invalidez

Com a promulgação da Emenda Cons tucional nº 103/2019 a readaptação passou a ter previsão
expressa na Cons tuição, contudo, apesar da unidade demonstrar conhecimento da legislação (Anexo
VIII), não há procedimento formalizado pela PRORH, no âmbito do DAST, no sen do de efe var
possível readaptação de servidores, conforme as exigências legais previstas no art. 24 da Lei nº
8112/90 e art. 37 § 13 da Constituição Federal, após edição da EC 103/2019.

Lei nº 8112/90, artigo 24:

Art. 24. Readaptação é a inves dura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades
compa veis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade sica ou mental verificada em
inspeção médica.

§ 1º Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado.

§ 2º A readaptação será efe vada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida,
nível de escolaridade e equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de cargo vago, o
servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.

Constituição Federal, art. 37, § 13.

§ 13. O servidor público tular de cargo efe vo poderá ser readaptado para exercício de cargo
cujas atribuições e responsabilidades sejam compa veis com a limitação que tenha sofrido em sua
capacidade sica ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação
e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de des no, man da a remuneração do cargo de
origem.

Diante disso, a par r de 13/11/2019, data da publicação da Emenda Cons tucional nº 103/2019,
espera-se que a administração pública esteja preparada para implementar os procedimentos cabíveis
para efe var a readaptação quando necessário. Sendo assim, a falta de procedimentos formalizados
pela PRORH para efetivar a readaptação de servidores é considerado como achado de auditoria.

Achado 4 – Ausência de controle em relação à remoção interna entre setores dos órgãos e
unidades da UFMG

Tendo em vista as respostas da PRORH às questões aplicadas sobre remoções internas (Anexo IX),
constatou-se que a PRORH não possui controle e conhecimento das remoções internas, sendo essa
situação jus ficada pelo fato de o dirigente máximo de cada unidade/órgão possuir autonomia para
conduzir e definir as movimentações entre os respectivos setores.

Conforme o ar go 36 da Lei 8.112/90, a “remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de
o cio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede”, assim sendo, esse disposi vo
enquadra-se tanto para as remoções realizadas entre setores de uma mesma unidade como entre
unidades dis ntas. Entretanto, ressalta-se que, neste achado, as remoções internas devem ser
entendidas como aquelas realizadas entre setores de uma mesma unidade acadêmica ou
administrativa.

De acordo com a Resolução UFMG nº 02/2000, que estabelece a estrutura e as competências da
PRORH, gerenciar os processos de remoção e adaptação dos servidores técnicos e administra vos,
ouvidos as Unidades e os órgãos interessados, são competências do DRH-PRORH.

Sendo assim, espera-se que a PRORH desenvolva e estabeleça instrumentos que permitam o
gerenciamento dos processos de remoção interna, ou seja, dentro da mesma unidade, a fim de evitar
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vulnerabilidades como, por exemplo, a permanência ou a ausência do pagamento de adicionais
ocupacionais e alta rota vidade de servidores em um mesmo setor. Portanto, a Auditoria-Geral
considera o fato evidenciado como achado de auditoria.

Achado 5. Ausência do processo e ato de concessão de adicional no assentamento funcional
tanto físico como digital

Não foram iden ficados no AFD e na pasta funcional do servidor o processo de concessão do adicional
(portaria de localização e laudo técnico), pois consta apenas o protocolo CPAV nº 004119/2019.

Dessa forma, considerando a não observância à Orientação Norma va nº 04/2017 que dispões sobre
a gestão de adicionais e a Portaria Norma va nº 9/2018 sobre a gestão do assentamento funcional,
ambas do MPDG, refle ndo na inconsistência no procedimento em relação às formalidades
processuais e consistência documental, fica evidenciado o fato como achado de auditoria.

6. RECOMENDAÇÕES

Achado 1. Preenchimento incompleto dos formulários dos processos analisados

A fim de evitar o risco de erros em tarefas administra vas nos processos de admissão, aposentadoria,
pensão, Cessão e requisição, e consequentemente aperfeiçoar o controle interno, a PRORH deve
atender às recomendações a seguir:

Recomendação 01: Elaborar o cio circular no sen do de reforçar, a toda equipe da PRORH, a
importância do adequado preenchimento dos formulários de ro na, mesmo os que já estão no SEI e
encaminhar uma cópia deste ofício circular à Auditoria-Geral.

Recomendação 02: Providenciar o preenchimento correto do formulário DAP 020 do processo nº
23072.000107/2019-28 e, caso haja respostas afirma vas, anexar ao processo a documentação
comprobatória.

Recomendação 03: Tendo em vista a manifestação da unidade com relação a atualização dos
formulários referentes aos processos afastamento para servir a outro órgão ou en dade,
recomendamos que a atualização seja concluída, de preferência no SEI, com inclusão de orientações
na Base de Conhecimentos do SEI também, e os formulários aplicados à ro na de tais processos.
Comunicar à Auditoria a atualização do formulário no SEI.

Achado 2. Não observado o princípio da segregação de funções

A fim de evitar o risco de não ser observado o princípio de segregação de função nos processos
desenvolvidos pela PRORH, fazemos a seguinte recomendação:

Recomendação 04: Inserir, nos campos dos formulários, tanto sico como no SEI, a observação de
que o servidor que executou a etapa anterior do processo, não poderá fazer a próxima etapa, essa
medida deve ser incluída em todos os formulários que envolva o referido princípio.

Achado 3. Medidas adotadas sobre a readaptação do servidor antes da aposentadoria por
invalidez

A fim de evitar o risco de não atendimento a legislação (Emenda Cons tucional nº 103/2019)
referente à readaptação de servidores, a PRORH deve atender à recomendação a seguir:

Recomendação 05: Elaborar orientações e os fluxos da ro na relacionados à readaptação, em
atendimento à Emenda Constitucional nº 103/2019 e disponibilizar na base de conhecimento do SEI.

Achado 4 – Ausência de controle em relação à remoção interna entre setores dos órgãos e
unidades da UFMG

Com obje vo de melhorar o gerenciamento das remoções internas na UFMG, a PRORH deve atender
às recomendações a seguir:

Recomendação 06: Atualizar a base de conhecimento do SEI em relação a remoção de pessoal dentro
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da mesma unidade e a definição dos procedimentos.

Recomendação 07: Incluir no procedimento de remoção entre unidades e dentro da mesma unidade
a comunicação à Comissão Técnica do SEI da alteração de lotação do servidor para que seja alterada
sua lotação também na base do SEI. 

Recomendação 08: Dar ampla divulgação aos servidores da UFMG, principalmente os Gestores e
Seções de Pessoal, das atualizações do SEI dispostas nas recomendações anteriores (06 e 07), frisando
a importância da adequada tramitação do processo de remoção entre unidades e dentro da própria
unidade, conforme disponibilizado na base de conhecimento do SEI. Ressaltando a importância dessa
informação para o lançamento nos sistemas cadastrais, como Sistema interno da UFMG, SIAPE e SEI.
Encaminhar uma cópia da divulgação à Auditoria.

Achado 5. Ausência do processo e ato de concessão de adicional no assentamento funcional
tanto físico como digital

A fim de evitar o risco de não instruir corretamente a pasta funcional do servidor, a PRORH deve
atender à recomendação a seguir:

Recomendação 09: Incluir no AFD a cópia digitalizada da portaria e do laudo pericial que autorizaram
a concessão do adicional, bem como juntar os documentos protocolados no CPAV sob o nº
004119/2019 na pasta funcional física do servidor.

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 XV) em entrevistas com a gestão do
Departamento de Administração de Pessoal (DAP) e do Departamento de Desenvolvimento de
Recursos Humanos (DRH), as quais ocorreram respec vamente nos dias 21 e 28 de setembro 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 os dois departamentos informaram realizar reuniões periódicas, além de
reuniões extraordinárias para tratar de problemas específicos para alinhar e auxiliar na tomada de
decisão e também realizam Pesquisa de clima organizacional. Com relação ao feedback o DRH
detalhou mais as suas ações como reuniões de gestão e reunião de acolhimento e também rodas de
conversa, com relação ao DAP foi informado que esse momento é realizado em reunião com a chefia
imediata. Com relação ao treinamento para atender às necessidades das pessoas com deficiência
e/ou com mobilidade reduzida, os dois setores demonstraram necessidade de aperfeiçoamento, o
DRH informou que possui servidores com deficiência audi va e visual e existe parceria com o NAI,
assim como o DAP informou que os servidores não foram treinados para esse atendimento especial e
que verifica-se a necessidade de um elevador para acesso ao departamento, que o NAI realizou visita,
houve solicitação via o cio, mas por falta de disponibilidade financeira, não houve avanço. Com
relação às ações de capacitação os setores informaram que incen vam a capacitação e o DRH
detalhou mais suas ações com capacitação promovidas pelo próprio departamento em redação
oficial, gestão de riscos e gestão por competência e há mul plicadores de conhecimento como forma
de referência e continuidade dos treinamentos.

A análise do tema Planejamento e Estratégia baseou-se nos itens 11 e 12 do Ques onário. Com
relação ao item o DAP informou que existe um plano de ação estabelecido conjuntamente pela
Direção, chefias e assessoria em que se define e revisa, incluindo obje vos de longo prazo também,
mas que é feito por meio de uma planilha excel, elaborado na avaliação de desempenho anual, com
relação ao DRH, foi informado que definição de missão e visão do departamento ajudou no
estabelecimento dos obje vos a serem alcançados e que a equipe realizou curso de indicadores de
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gestão para qualificação dos dados.

Por fim, quanto ao tema Controle e Risco, na análise dos itens 13 a 21 do Ques onário, verificou-se
que, os dois departamentos compreendem a importância da segregação de funções para os processos
de trabalhos e possuem manuais e fluxos de procedimentos. Com relação à segurança de acesso sico
à unidade, o DAP apresenta mais mecanismos de segurança, como recepção com controle de entrada,
mais de uma porta de acesso ao interior do departamento e alarme, já para o DRH é um ponto de
preocupação tanto o controle de acesso e segurança, como a ausência de uma saída de emergência.

Mediante ao exposto, sugere-se aos departamentos que promovam ações de capacitação aos
servidores para atendimento às pessoas com deficiência e/ou com mobilidade reduzida. Sugere-se
também a elaboração do planejamento estratégico dos departamentos, como ferramenta de gestão,
com obje vo de definir os obje vos almejados, de forma a conferir eficácia e reconhecimento de suas
ações, promovendo con nuamente o alinhamento e direcionamento estratégico das suas a vidades,
norteadas por sua missão e visão.

8. CONCLUSÃO

A Auditoria-Geral da UFMG, realizou trabalho referente aos atos de admissão, exclusão e concessões
de aposentadoria, pensão, cessão e requisição de pessoal e concessões de adicionais de local de
trabalho 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 da Pró-Reitoria de Recursos Humanos, 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.

 

Isabella Dometila Martins de Assis

Olímpia de Souza Chaves Santos Silva

Auditoras Internas da UFMG

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
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