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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 trabalho foi realizado no âmbito da Escola de Veterinária, conforme designação disposta nas
ordens de serviços nºs 011/2020/AG/UFMG e 012/2020/AG/UFMG, em que se estabeleceu a
avaliação, mediante amostragem, das formalidades exigidas na contratação de estagiários, bem
como a análise de aquisição de passagens e concessão de diárias a servidores e colaboradores
eventuais, respectivamente.

O obje vo deste trabalho de Auditoria foi avaliar os processos e procedimentos relacionados à
contratação de estagiários, aquisição de passagens e concessão de diárias realizados: (i) no âmbito do
da Escola de Veterinária que é uma Unidade Acadêmica da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) e responsável por ministrar cursos de graduação, pós-Graduação, além de atuar na
pesquisa e extensão; e (ii) durante o período compreendido entre 01/01/2019 e 31/12/2019.

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

Além de atender os itens nº 18 e 19 do Plano Anual de A vidades de Auditoria Interna (PAINT) de
2020, é importante salientar que a escolha da Escola de Veterinária como Unidade para a realização
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deste trabalho de Auditoria foi definida por meio da apuração da Matriz de Riscos do PAINT de 2020,
que teve por obje vo: mensurar, avaliar e ordenar os eventos de riscos das Unidades pertencentes ao
quadro da UFMG. Assim, a seleção considerou a relevância financeira e de pessoal, a contratação de
bens e serviços, projetos desenvolvidos pela unidade e o lapso entre as Auditorias dos temas
selecionados. 

Portanto, este trabalho é jus ficado pela previsão no PAINT de 2020, pela natureza das a vidades e
funções da UFMG para contratação de estagiário, bem como pelos valores da despesa anual
para aquisição de passagens e concessão de diárias.

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

Constatou-se como ponto posi vo e relevante os atendimentos e preservação do princípio da
segregação de funções nos processos de contratação de estagiários, pois o procedimento de
contratação de estagiário processado por meio do Sistema Integrado de Administração de Recursos
Humanos (SIAPE), tendo em vista que envolve mais de uma unidade para as etapas do processamento
da contratação. Assim o processo inicia-se na Escola de Veterinária que é responsável por instruir e
encaminhar o processo para Pró-Reitoria de Recursos Humanos (PRORH), local onde são conferidas e
aprovada a documentação juntada no respec vo processo, além de realizar o pagamento da bolsa de
estágio mensalmente.

As recomendações foram no sen do de inserir critérios obje vos, como aplicação de provas
obje vas, para avaliação dos candidatos ao estágio, preservar a previsão da reserva de vagas para
pretos, pardos e pessoas com deficiência, além de aprimorar dos controles internos e mapeamentos
dos processos para sanar as fragilidades indicadas nos achados.

Em relação à aquisição de passagens e concessão de diárias realizada pela Escola de Veterinária,
constatou-se, por meio dos relatórios extraídos da base de dados do Sistema de Concessão de Diárias
e Passagens (SCDP), que ocorreram 142 (cento e quarenta e duas) viagens no período compreendido
entre 01/01/2019 a 31/12/2019. Sendo as recomendações no sen do de inserir procedimentos e
orientações para mi gar inconsistências relacionadas à regularidade da contratação de seguro saúde
em viagens internacionais, solicitação de reembolso de forma tempes va e ao atendimento do prazo
legal para a realização da prestação de contas.

3. LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

CGRC – Comitê de Governança, Riscos e Controles

CPAV – Sistema de Gestão de Processos Administrativos

FUMP – Fundação Mendes Pimentel

FEPE – Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão

IIA – Instituto dos Auditores Internos do Brasil

MOT – Manual de Orientações Técnicas da CGU

NESCON – Núcleo de Educação em Saúde Coletiva

NUPAD – Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico

PAINT – Plano Anual de Auditoria Interna

PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional

PRORH – Pró-Reitoria de Recursos Humanos 

SCDP – Sistema de Concessão de Diárias e Passagens

SEI – Sistema Eletrônico de Informações
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SIAPE – Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos

TCU – Tribunal de Contas da União

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais

 

4. INTRODUÇÃO

Este trabalho de auditoria foi desenvolvido no âmbito da Escola de Veterinária, a qual foi fundada
em 1932, cons tui uma Unidade Acadêmica da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
responsável pela oferta de cursos de Graduação, Programas de Pós-Graduação, ações e a vidades
relacionadas à Pesquisa e Extensão.

Ademais, o presente trabalho foi realizado, conforme designação disposta nas ordens de serviços nºs
011/2020/AG/UFMG e 012/2020/AG/UFMG, em que se estabeleceu a avaliação, mediante
amostragem, das formalidades exigidas na contratação de estagiários, bem como a análise de
aquisição de passagens e concessão de diárias a servidores e colaboradores eventuais,
respec vamente. Além disso, este trabalho de auditoria buscou atender os itens 18 e 19 do Plano
Anual de A vidades de Auditoria Interna (PAINT) de 2020, em que se demonstrou a relevância,
materialidade e criticidade, por meio da matriz de risco desenvolvida e aplicada no referido plano.

A Escola de Veterinária foi selecionada para a realização deste trabalho de Auditoria e essa
seleção foi definida por meio da apuração da Matriz de Riscos do PAINT de 2020, que teve por
objetivo: mensurar, avaliar e ordenar os eventos de riscos das Unidades pertencentes ao quadro
da UFMG. Assim, a seleção considerou, dentre outros critérios, a relevância financeira e de pessoal, a
contratação de bens e serviços, projetos desenvolvidos pela unidade e o lapso entre as Auditorias dos
temas selecionados. 

Em relação ao tema sobre contratação de estagiários, segundo a Lei do Estágio nº 11.788/2008, o
"estágio é ato educa vo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à
preparação para o trabalho produ vo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em
ins tuições de educação superior (...)", sendo assim a universidade é uma ins tuição de educação e
de ensino superior, que recorrentemente contrata estagiários para o desenvolvimento de a vidades
realizadas no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, por isso constatou-se a
necessidade de avaliação, dentre outros parâmetros, da conformidade e da isonomia dos processos e
procedimentos relacionado à contratação de estagiários.

Considerando as contratações de estagiários e as informações fornecidas pela unidade auditada,
selecionou-se os processos, por meio da técnica de amostragem aleatória estra ficada, conforme a
indicado na "tabela 1" abaixo:

Tabela 1 – Relação contratos de estágio por responsável pela contratação e pagamento da bolsa
estágio

Responsável pela
contratação e
pagamento da
bolsa estágio

Quantitativo de
processos de

contratação da
unidade auditada

Quantitativo
de Processos

analisados

Porcentagem da
amostra em

relação ao total de
processos

SIAPE/PRORH 2 2 7,41%
FEPE 22 8 29,63%
FUMP 3 1 3,70%
Total 27 11 40,63%

                                                                                                                                                Fonte (com adaptações): Relatório de Viagem do SCDP

No que se refere às contratações de estagiário, as leis, os norma vos e orientações que embasaram
este trabalho foram:
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Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de  1994;

Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008;

Resolução nº 02/2009, de 10 de março de 2009, da UFMG;

Decreto nº  7.203, de 04 de junho 2010;

Nota Técnica nº 75/2015/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP;

Acórdão do TST constante do processo nº  RR - 294800-13.2009.5.09.0659 de 2016;

Orientação Norma va nº 02, de 24 de junho de 2016 (revogada pela Instrução Norma va nº
213, de 17 de dezembro de 2019, da Secretaria Especial de Desburocra zação,
Gestão e Governo Digital);

Ofício Circular PRORH nº 04/2018, de 04 de junho de 2018;

Decreto nº  9.427, de 28 de junho 2018;

Acórdão do TCU 3067-2019 Plenário;

Resolução nº 01/2020, de 05 de março de 2020, da UFMG.

Acerca do tema de aquisição de passagens e de concessão de diárias, observou-se que, no ano de
2019, a UFMG efetuou a compra de passagens no valor de R$ 1.953.272,23 (um milhão, novecentos e
cinquenta e três mil, duzentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos) e concedeu diárias
equivalente ao valor total de R$ 2.654.012,48 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, doze
reais e quarenta e oito centavos), o que totalizou em uma despesa de R$ 4.549.375,73 (quatro
milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais e setenta e três
centavos). Essas informações foram extraídas dos relatórios e banco de dados do Sistema de
Concessão de Diárias e Passagens (SCDP). Diante dessa realidade, verificou-se a relevância deste
trabalho para avaliar, dentre outros critérios, a conformidade e a economicidade empregadas na
realização dos procedimentos relacionados à aquisição de passagens e concessão diárias.

Nessa perspec va, sobre gastos ins tucionais relacionados à concessão de diárias e compra de
passagens e, também, conforme relatório de despesa e de viagens emi dos pelo SCDP, observou-se
que a Escola de Veterinária, unidade ora auditada, processou 142 (cento e quarenta e duas) viagens
durante o exercício de 2019, sendo iden ficado o total de R$ 137.414, 63 (cento e trinta e sete mil,
quatrocentos e quatorze reais e sessenta e três centavos) que corresponde  ao pagamento de
despesas com viagens.

Definiu-se, então, que os processos de viagens processadas por meio do SCDP seriam selecionados por
meio da técnica de amostragem aleatória estratificada, conforme a indicado na "tabela 2" abaixo:

Tabela 2 – Relação de viagens por meio de transporte e quantitativo da amostra

Tipo de
viagem por

meio de
transporte 

Quantitativo
de processos
por categoria

Quantitativo
de Processos

selecionados e
analisados

Porcentagem da
amostra em relação

ao total de processos

Aéreo 8 27 5,63%
Rodoviário 1 1 0,70%
Veículo
Próprio 2 2 1,41%

Veículo Oficial 14 112 9,86%
Total 142 25 17,6%

                                                                                                                                                Fonte (com adaptações): Relatório de Viagem do SCDP
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Em relação às aquisições de passagens e às concessões de diárias, as leis, os norma vos e orientações
que embasaram este trabalho foram:

Lei nº 4.965, de 5 de maio de 1966;

Decreto 71.733, de 18 de janeiro de 1973;

Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990;

Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006;

Orientação Normativa SLTI nº 1, de 20 de junho de 2014;

Instrução Normativa SLTI nº 3, de 11 de fevereiro de 2015;

Curso do Enap, de 2018: Regras e Fundamentos do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens
– SCDP;

Decreto nº 10.193, 27 de dezembro de 2019.

Portaria MEC nº 204, de 6 de fevereiro de 2020

A avaliação dos processos e dos procedimentos 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.

Os exames realizados visaram avaliar os processos e procedimentos de contratação de estagiário,
bem como de aquisição de passagens e de concessão de diárias, no âmbito da Escola de Veterinária,
quanto à:

Legalidade e legi midade das formalidades exigidas pelas leis, pelos norma vos e pelo
interesse público;

Controle interno dos procedimentos para a garan a do atendimento às exigências legais e
norma vas, às formalidades processuais e consistência documental, bem como ao princípio da
segregação de funções;

Transparência dos atos dos processos e procedimentos, conforme exigências legais e
normativas; e

Governança e Controle Interno, conforme estabelecido no Decreto nº 9.203 de 22 de novembro
de 2017.

Ressalta-se que 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, checklists e
também de análise documental, a descrição detalhada das técnicas de auditoria u lizadas está no
item "Detalhamento da Metodologia" constante do Apêndice B deste relatório. Destaca-se ainda que
o uso dessas técnicas consta do Programa de Trabalho de Auditoria (PTA) e que elas visam adicionar
valor à Universidade e, também, preservar a efetividade das respectivas políticas públicas.

No próximo tópico, serão indicados os resultados que embasaram os achados e no item 6 deste
relatório serão apresentadas as recomendações para cada achado de auditoria, sendo, em seguida,
apresentada a conclusão resultante deste trabalho de avaliação.
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5. RESULTADO DOS EXAMES 

5.1 Resultados referentes ao tema Contratação de Estagiários

Achado 1. Ocorrência de contratação de estagiário sem o devido processo sele vo ou
estabelecimento prévio de critérios de seleção e ausência de controle para evitar o nepo smo
nas contratações de estagiário

Dentre os oito processos de contratação de estagiários realizados pela FEPE, sete contratos foram
firmados diretamente com o estagiário, ou seja, sem realização de processo sele vo ou
estabelecimento de critérios obje vos de seleção, o que pode ocasionar a escolha do candidato por
preferências pessoais e em desacordo com os princípios cons tucionais que regem a Administração
Pública.

Embora a legislação não exija diretamente a realização de processo sele vo para a admissão de
estagiários em órgãos públicos, o acórdão TCU nº 3067/2019-Plenário considerou irregular a
contratação de estagiários com a ausência de critérios para seleção e o Tribunal Superior do Trabalho
entendeu que o processo sele vo com critérios obje vos se harmoniza com os princípios da
Cons tuição, conforme a seguinte ementa do acórdão do TST constante do processo nº  RR - 294800-
13.2009.5.09.0659: 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE ESTÁGIO. ENTE PÚBLICO NECESSIDADE DE PROCESSO SELETIVO
PRÉVIO. O Ministério Público do Trabalho ajuizou Ação Civil Pública requerendo que o Município
de Guarapuava proceda à contratação de “estagiários somente através de previa submissão a TESTE
SELETIVO, fundado nos princípios cons tucionais da igualdade, impessoalidade e do concurso
público, observando critérios obje vos pré-estabelecidos, não bastando, para tanto, a mera
realização de entrevista ou avaliação de currículo” (fl. 495). O Tribunal Regional negou provimento
ao recurso ordinário do Ministério Público e confirmou a sentença que indeferiu o pedido, ao
fundamento de que para a validade do contrato de estágio basta serem cumpridos os requisitos
legais previstos na Lei nº 6.494/77. Contudo, tratando-se de ente público, o estagiário na
Administração exercerá função pública e poderá receber, por meio de bolsa ou outra forma de
contraprestação, além de bene cios relacionados a transporte, alimentação e saúde, dinheiro
público em razão das a vidades desempenhadas durante o estágio. Logo, tal contrato deve seguir
os princípios gerais da Administração. Toda e qualquer atuação da Administração Pública deve
observar rigorosamente os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência. Diante da densidade norma va dos princípios cons tucionais, verifica-se que o ato de
contratar estagiários no município acionado por simples análise curricular ou por meio de
entrevistas, desprovido de critérios obje vos e com iguais oportunidades para todos os
candidatos, caracteriza ofensa ao art. 37, caput, da Cons tuição Federal. Recurso de revista
conhecido por ofensa ao art. 37 caput, da Constituição Federal e provido. (TST, 2016, grifo nosso)

Além disso, nos testes realizado neste trabalho de auditoria, iden ficou-se  ausência de controle
interno para contratação de estagiários por meio dos projetos celebrado com a FEPE para a garan a
do atendimento das exigências legais e norma vas relacionadas à adoção de medidas e
procedimentos para evitar a configuração de nepotismo.

Entretanto, a FEPE iniciou a solicitação da declaração que permite a iden ficação do nepo smo a
par r de 2021, após os ques onamentos desta Auditoria, mi gando assim o desatendimento ar go
3º, da  Lei 8.958/2014, bem como dos artigos 3º, III; 6º, I e III, do Decreto nº 7.203/10.

Nesse sen do, observa-se a importância e necessidade de realização de processo sele vo com adoção
de critérios obje vos para atender os princípios cons tucionais que regem a administração e que são
previstos no ar go 37 da Cons tuição Federal de 1988 , bem como para resguardar os princípios da
transparência e isonomia também. E a declaração solicitada pela FEPE no início do procedimento de
contratação de estagiários, mitiga os riscos da ocorrência de nepotismo.

 

Achado 2. Ausência de previsão, nos editais de seleção, de reserva de vagas para pretos, pardos e
pessoas com deficiência
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Dos sete contratos foram firmados diretamente com o estagiário, ou seja, sem realização de processo
sele vo ou estabelecimento de critérios obje vos, não se possibilitou a verificação de prá cas para
resguardar o direito às reservas de vagas para as pessoas com deficiência, conforme exigência do art.
17, § 5º, da Lei 11.788/2008, que deve ser aplicada tanto na esfera pública como privada. 

É previsto no ar go 17, §5º, da Lei nº 11.788/2008 (Lei de Estágio), no qual prevê: "fica assegurado às
pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas pela
parte concedente do estágio", a citada lei aplica-se às esferas públicas e privadas.

Além do disposto no ar go 39 da Lei 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial) em que prevê que 
"o poder público promoverá ações que assegurem a igualdade de oportunidades no mercado de
trabalho para a população negra, inclusive mediante a implementação de medidas visando à
promoção da igualdade nas contratações do setor público e o incentivo à adoção de medidas similares
nas empresas e organizações privadas", assim a FEPE sendo uma fundação de apoio e que desenvolve,
além de outras, uma atuação junto à UFMG por meio de projetos de ensino, pesquisa e extensão
também tem responsabilidade em "garan r à população negra a efe vação da igualdade de
oportunidades", conforme o citado estatuto. Além disso, o estágio será realizado efe vamente no
âmbito de um projeto de interesse da UFMG e não para atuação na fundação e, muitas vezes, a
contratação é financiada com recursos exclusivamente públicos e não da FEPE.

Diante disso, espera-se que a unidade auditada possua controle interno, que evite ou
mi gue situações que promovam desconformidade com a Lei nº 11.788/2008, o que pode ocasionar o
fato e a penalidade prevista no ar go 15 e § 1º da referida Lei: "a ins tuição privada ou pública que
reincidir na irregularidade de que trata este ar go ficará impedida de receber estagiários por 2 (dois)
anos, contados da data da decisão definitiva do processo administrativo correspondente".

Achado 3. Formalidades processuais em desacordo com os documentos apresentados

Nos processos de contratação de estagiários realizados pela FEPE, verificou-se que os relatórios de
avalição periódica e final dos estagiários dos Projetos nºs 78, 499, 603, 679, 690 e 701 con nham as
seguintes inconsistências:

ausência de data, de visto do orientador,

ausência de indicação do período correspondente ao relatório; e

ausência de visto do orientador, supervisor e/ou educando; 

Dessa forma, avaliou-se o controle interno dos procedimentos para a garan a do atendimento às
exigências legais e norma vas, bem como às formalidades processuais e consistência documental dos
procedimentos a nentes à contratação de estagiário, para tanto verificou-se nos processos
selecionados se os relatórios constantes do processo de contratação estavam corretamente
preenchidos e se correspondiam com a documentação que instruiu o processo de contratação do
respectivo estagiário.

De acordo com a Instrução Norma va Conjunta MP/CGU nº/2016, controles internos são conjunto de
regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, ro nas de sistemas informa zados, conferências e
trâmites de documentos e informações, entre outros, operacionalizados de forma integrada pela
direção e pelo corpo de servidores das organizações, des nados a enfrentar os riscos e fornecer
segurança razoável de que, na consecução da missão da en dade, os seguintes obje vos gerais serão
alcançados: a) execução ordenada, é ca, econômica, eficiente e eficaz das operações; b)
cumprimento das obrigações de accountability; c) cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis; e
d) salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e danos.

Espera-se, portanto, que a unidade auditada possua controles internos e procedimentos
(fluxo) formais para atender as exigências o art. 3º, §1º, ao  art. 7º,  IV, parágrafo único e ao art. 9º,
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VII, da Lei 11.788/2008, no qual prevê que o estágio, deverá ter acompanhamento efe vo pelo
professor orientador da ins tuição de ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por
vistos nos relatórios periódicos e por menção de aprovação final, além disso cabe à parte concedente
enviar à ins tuição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de a vidades,
com vista obrigatória ao estagiário e cabe ainda à ins tuição de ensino exigir do educando a
apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das atividades.

Diante dos fatos apresentados, ficou constatada a fragilidade na conformidade à legislação citada,
tendo em vista as inconsistências iden ficadas nos relatórios periódicos e por menção de aprovação
final.

Achado 4. Inconsistência nos processos e procedimentos de contratação por meio da FUMP

Não se iden ficou, por meio da análise do processo de contratação de estágio selecionado no plano
amostral deste trabalho de auditoria, a existência de controles interno e dos procedimentos, no
âmbito da Escola de Veterinária, para a garan a do atendimento das exigências legais e norma vas
relacionadas à concessão do recesso remunerado dos estagiários contratados, assim verificou-se
fragilidades nessa concessão, pois a unidade auditada contava com uma par cipação maior
efe vidade da FUMP, mas há ausência de procedimento formal com indicação de responsáveis e as
respectivas tarefas administrativas e de controle.

De acordo com o ar go 13, da Lei 11.788/2008: "É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio
tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado
preferencialmente durante suas férias escolares" ou ser remunerado, havendo a previsão de gozo
proporcional quando a duração do estágio for inferior a um ano.

Sendo assim, diante da documentação e dos esclarecimentos apresentados pela unidade auditada,
observou-se a existência de fragilidade no controle para concessão do recesso remunerado pela
inexistência de estabelecimento de procedimento formal e de indicação de responsáveis por cada
etapa do processo, o que pode resultar em inconsistência no pagamento do recesso no caso de não
gozo do período durante o período do estágio, essa situação pode ocorrer principalmente na
ocorrência da rescisão (desligamento) antecipada do contrato de estágio, neste caso pode ocorrer
inconformidade em relação ao direito de recesso remunerado ao estagiário ou de indenização
correspondente.

5.2 Resultados referentes ao tema Aquisição de Passagens e Concessão de Diárias

Achado 5. Fragilidades no procedimento e planejamento das viagens

Verificou-se o não atendimento o art. 70 e seu parágrafo único da Cons tuição Federal de 1988, art.
8º do Decreto nº 5.992/06 e art. 19 da Instrução Norma va da SLTI nº 3 de 11 fevereiro de 2015, pois
constatou-se o atraso da prestação de contas das seguintes PCDPS nºs 000539/19, 000597/19,
000635/19, 000828/19, 000870/19, 001137/19, 001918/19, 002527/19, 002554/19, 003240/19,
003574/19 e 003854/19.

Além disso, durante a execução dos trabalhos de auditoria iden ficou-se que houve aprovação da
prestação de contas sem a devida instrução da proposta nº 2554/19, ou seja, não se iden ficou a
documentação comprobatória da prestação de contas o proposto, o que foi confirmado pela unidade
auditada.

Dessa forma, constatou-se a necessidade de conscien zar aos par cipantes das fases do
processamento das propostas das viagens que tramitem no SCDP solicitação de viagens dos prazos e
requisitos legais e do prazo para prestar contas, bem como de reforçar as orientações quanto à
conferência da documentação apresentada na prestação de contas do proposto.

Achado 6. Ausência de comprovação da contratação de seguro saúde em viagens internacionais  

Constatou-se fragilidades nos controles interno e dos procedimentos, no âmbito da Escola de

Relatório Final AUDITORIA 0824070         SEI 23072.212426/2020-18 / pg. 8

carlacanela
Realce



Veterinária, para garan r o atendimento das exigências legais e norma vas relacionadas à
contratação de seguro saúde em viagens internacionais, o que pode resultar na ausência da concessão
deste bene cio, tendo em vista a respostado O cio Nº 24/2021/VETERINARIA-DIR-UFMG (anexo III),
em que foi informado pela auditada que não houve contratação de seguro saúde e que o proposto
havia contratado com recurso próprio, porém não foi apresentado a comprovação da contratação.

O art. 5º, § 2º da Instrução Norma va MP nº 3, de 11 de fevereiro de 2015, prevê a obrigatoriedade
de contratação de seguro saúde em decorrência de viagens internacionais.

Sendo assim, constatou-se a necessidade de reformulação dos procedimentos de solicitação de
viagens para que seja registrado e/ou contratado pelo SCDP o seguro saúde em viagens
internacionais.

Achado 7. Fragilidade no procedimento de solicitação de reembolso 

Não foram iden ficados os comprovantes de reembolso de crédito do cancelamento do bilhete de
passagem aérea ou da não u lização das PCDPs nº 000846/19, o que demonstra fragilidades no
procedimento para reaver os créditos de reembolso quando ocorre cancelamento ou não utilização de
bilhetes de passagem aérea.

O reembolso de bilhetes é uma funcionalidade disponível no SCDP e des na-se à solicitação
do reembolso dos valores de passagens das viagens "Canceladas", "Não Realizadas" ou "Não
Aprovadas" e das diferenças de remarcações de bilhetes de passagens com redução de valores, por
meio eletrônico, junto à agência de viagem ou por compra direta. Além disso, o responsável por essa
tarefa é o Administrador de reembolso.

Observa-se também a importância de juntar a documentação que comprove o mo vo do
cancelamento ou da não realização da viagem na proposta de concessão de diária e passagens, tendo
em vista que caso o proposto tenha dado causa sem jus fica va deverá ressarcir a Administração
Pública, por isso a importância da comprovação conforme os mo vos apresentados, ar go 40 da
Portaria MEC nº 204, de 6 de fevereiro de 2020. 

Diante disso, espera-se que os procedimentos adotados pela unidade sejam efe vos e eficazes para
solicitar o reembolso tempes vamente, bem como para inserir a documentação que mo ve o
cancelamento e não realização da viagem.

6. RECOMENDAÇÕES

6.1 Recomendações referentes ao tema Contratação de Estagiários

Achado 1. Ocorrência de contratação de estagiário sem o devido processo sele vo ou
estabelecimento prévio de critérios de seleção e ausência de controle para evitar o nepo smo
nas contratações de estagiário

A fim de evitar o risco de não observância à legislação, às normas e aos princípios da impessoalidade,
isonomia e transparência em relação aos processos e procedimentos relacionados às contratações de
estagiários, o(s) gestor(es) da unidade auditada deve atender à recomendação correspondente a
seguir:

Recomendação 01: Solicitar à FEPE, a elaboração de formulário de solicitação de contratação
padronizado em que conste a relevância da realização de processo sele vo para preservação do
princípio da isonomia e transparência, dentre outros. Indicar também neste formulário a informação
acerca da importância e necessidade de preservar a reserva de vagas para pretos, pardos e pessoas
com deficiência. Assim que a alteração for realizada, enviar a comprovação da alteração para a
Auditoria-Geral.

Achado 2. Ausência de previsão, nos editais de seleção, de reserva de vagas para pretos, pardos e
pessoas com deficiência
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A fim de evitar o risco de ocorrência de situações que promovam desconformidade com a Lei nº
11.788/2008, bem como com as polí cas de reservas de vagas para pretos, pardos e pessoa com
deficiência, o(s) gestor(es) da unidade auditada deve atender à recomendação correspondente a
seguir:

Recomendação 02: Orientar, por meio de o cio, os coordenadores de projetos, FEPE e setores
envolvidos, que quando houver seleção e contratação de estagiários deve observar, nos editais ou
documentos equivalentes, a reserva de vagas para pretos, pardos e pessoas com deficiência. Enviar
uma cópia do referido ofício para a Auditoria-Geral.

Achado 3. Formalidades processuais em desacordo com os documentos apresentados

A fim de evitar o risco de não observância à legislação, às normas, às formalidades processuais e
à consistência documental relacionados às contratações de estagiários, o(s) gestor(es) da unidade
auditada deve atender às recomendações correspondentes a seguir:

Recomendação 03: Desenvolver, juntamente com a FEPE, formulário padronizado de relatórios
periódicos e final, constando os campos de preenchimento exigidos pela Lei 11.788/2008. Assim que
a alteração for realizada, enviar a comprovação da alteração para a Auditoria-Geral.

 Recomendação 04: Comunicar e orientar aos coordenadores de projetos e setores envolvidos sobre a
mudança do procedimento, bem como acerca de realizar a avaliação de forma tempes va e
conforme as exigências do art. 3º, §1º, ao  art. 7º,  IV, parágrafo único e ao art. 9º, VII, da Lei
11.788/2008. Encaminhar o ofício de comunicação para a Auditoria-Geral.

Achado 4. Inconsistência nos processos e procedimentos de contratação por meio da FUMP

A fim de evitar o risco de ocorrência de situações que promovam desconformidade com a Lei nº
11.788/2008, o(s) gestor(es) da unidade auditada deve(m) atender à recomendação correspondente a
seguir:

Recomendação 05: Desenvolver, juntamente com a FUMP, controles internos e procedimento
(fluxo) formal para controlar de forma efe va o gozo do recesso remunerado ou a indenização
correspondente quando o período de recesso não for usufruído. As medidas e o procedimentos
adotados deverão ser encaminhados à Auditoria-Geral.

6.2 Recomendações referentes ao tema Aquisição de Passagens e Concessão de Diárias

Achado 5. Fragilidades no procedimento e planejamento das viagens

A fim de evitar o risco de não observância à legislação, às normas, ao princípio da
economicidade, o(s) gestor(es) da unidade auditada deve atender à recomendação correspondente a
seguir:

Recomendação 06: Elaborar orientação interna com as principais observações sobre os prazos para
solicitar a viagem, efetuar pagamento das diárias, prestar contas (tanto por servidores, como
colaboradores e convidados) e aprovar a prestação de contas, bem como bem como sobre
a importância da conferência da documentação apresentada pelo proposto antes de aprovar a
respec va prestação de contas. Enviar as orientações adotadas sobre os procedimentos adotados para
a Auditoria-Geral.

Recomendação 07: Comunicar, via o cio circular, aos servidores da Escola de Veterinária, as
orientações elaboradas e, se possível, disponibilizar no site da Escola de Veterinária. Enviar cópia do
ofício para a Auditoria-Geral.

Achado 6. Ausência de comprovação da contratação de seguro saúde em viagens internacionais  

A fim de evitar o risco de não ser contratado o seguro saúde em viagens internacionais, o(s) gestor(es)
da unidade auditada deve atender às recomendações correspondentes a seguir:

Recomendação 08: Desenvolver procedimento (fluxo) para o PCDP com o obje vo de cer ficar a
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Recomendação 08: Desenvolver procedimento (fluxo) para o PCDP com o obje vo de cer ficar a
contratação do seguro saúde em viagens internacionais durante a tramitação da proposta de
concessão de diárias e passagens no SCDP como incluir, no Formulário de Proposta de Concessão de
Diárias e Passagens, a indicação da obrigatoriedade de contratação de seguro saúde em viagens
internacionais, seja ele contratado pela UFMG ou par cular. Enviar as orientações sobre
os procedimentos adotados para a Auditoria-Geral.

Recomendação 09: Divulgar o procedimento definido aos setores responsáveis por meio de o cio.
Enviar cópia do ofício para a Auditoria-Geral.

Achado 7. Fragilidade no procedimento de solicitação de reembolso 

A fim de evitar o risco de não observância à legislação e aos norma vos quanto ao regular
processamento de reembolso de passagens aéreas, o(s) gestor(es) da unidade auditada deve atender
à recomendação a seguir:

Recomendação 10: Definir procedimento (fluxo) para o PCDP com o obje vo de solicitar o reembolso
de passagens quando ele for devido, tendo como referência a emissão e conferência mensal dos
dados fornecidos pelo SCDP dos bilhetes de passagens cancelados e não u lizados. Enviar as
orientações sobre os procedimentos adotados para a Auditoria-Geral.

Recomendação 11:  Comunicar, via o cio circular, os procedimentos elaborados e incen var a
capacitação do servidor designado como administrador de reembolso sobre os procedimentos
relacionados ao SCDP. Enviar cópia do ofício para a Auditoria-Geral.

 

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 em entrevista com a gestão da Escola de Veterinária, a
qual ocorreu no dia 17 de maio de 2021 e o resultado desta avaliação está descrito na execução dos
trabalhos realizado no processo sei nº 23072.204455/2020-14.

Este ques onário contou com 21 (vinte e uma) 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.

 

8. CONCLUSÃO

A Auditoria-Geral da UFMG, realizou auditoria de avaliação, na Escola de Veterinária,
referente às contratações de estagiários e aquisição de passagens e concessão de diárias, 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 Escola de Veterinária, 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.
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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.

 

Isabella Dometila Martins de Assis

Auditora Interna UFMG - SIAPE 1011483

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
07/07/2021, às 15:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Terezinha Vitoria de Freitas Silva, Auditor(a) geral,
em 07/07/2021, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Isabella Dometila Martins de Assis, Auditor(a), em
07/07/2021, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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
0824070 e o código CRC E473C64E.
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