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Relatório Técnico: 02/2021– AG/UFMG 

Objeto avaliado: Monitoramento das recomendações emi das por essa auditoria referente aos
Relatórios de Auditoria selecionados para o trabalho e a contabilização dos bene cios financeiros e
não financeiros obtidos por essa Auditoria.

Origem do trabalho: item 9 do PAINT 2020

Ordem de Serviço: 024/2020 – AG/UFMG

Período de trabalho: 18/12/2020 a 31/05/2021 

Equipe designada: Olímpia de Souza Chaves Santos Silva

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em atendimento à Ordem de Serviço 024/2020 – AG/UFMG, e consoante ao estabelecido no inciso IV
do ar go 5º da Instrução Norma va CGU nº 09, de 09 de outubro de 2018, ao item 9 do PAINT 2020 e
a Instrução Norma va CGU nº 10 de 28 de abril de 2020, apresentam-se os resultados do
monitoramento das recomendações emi das por meio dos Relatórios de Auditoria realizados nos
exercícios de 2015 a 2020, bem como a contabilização dos bene cios não financeiros ob dos por essa
Auditoria. Não houve neste monitoramento bene cios financeiros para as recomendações concluídas
e por isso não foram contabilizados.

 

DOCUMENTAÇÃO EXAMINADA

A Instrução Norma va CGU nº 09, de 09 de outubro de 2018, estabelece, em seu ar go 22, que a
Unidade de Auditoria Interna Governamental (UAIG) deve manter controle, preferencialmente
eletrônico, das recomendações expedidas pela própria UAIG e ter conhecimento das emi das pelos
órgãos de controle interno e externo, pelo conselho fiscal e pelo conselho de administração. 

Já a Instrução Norma va CGU nº 10 de 28 de abril de 2020, em seu ar go 2º, estabelece que suas
disposições devem ser observadas pelos órgãos e unidades que integram o Sistema de Controle
Interno do Poder Execu vo Federal (SCI), ins tuído pelo art. 74 da Cons tuição Federal e disciplinado
pela Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, e pelas unidades de auditoria interna singulares dos
órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.

O objeto examinado, sob a forma de monitoramento, foi composto pelas recomendações emi das por
essa Auditoria por meio dos Relatórios de Auditoria emi dos entre 2015 a 2020, levando em
consideração as recomendações pendentes de atendimento que já nham expirado o prazo definido
pela unidade responsável. Foram monitoradas 37 (trinta e sete) recomendações (Apêndice A),
verificando as providências adotadas pelos setores responsáveis, de acordo com informações
disponibilizadas nos Planos de Ação e nos o cios de monitoramentos, ambos respondidos pelas
Unidades Auditadas. Por sua vez, a contabilização dos bene cios decorreu dos resultados ob dos em
relação às recomendações que ob veram o status de “Implementadas” como situação final após o
monitoramento.

 

METODOLOGIA APLICADA   

Foram u lizadas as seguintes ferramentas para realizar o monitoramento das recomendações
emitidas por essa Auditoria:

 

Sistema de Gestão de Auditoria Interna Governamental – e-Aud

O e-Aud é o sistema desenvolvido pela Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral
da União (CGU) para gestão da A vidade de Auditoria Interna Governamental. Neste sistema foram
inseridas as recomendações emi das pela UAIG, a manifestação da Unidade auditada disponível no
Plano de Ação e demais documentos enviados pela unidade em resposta ao monitoramento, bem
como os prazos para implementação de cada recomendação, a minuta de posicionamento da
Auditoria-Geral com detalhamento da situação final da recomendação e quando foi o caso, a
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contabilização dos benefícios.

 

Monitoramento interno

U lização de instrumentos internos para verificação do atendimento das recomendações, como:
análise orçamentária da execução da despesa disponível no site do Siga Brasil, análise de documentos
inseridos no Sistema Eletrônico de Informações – SEI e no Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal – SIAFI, consulta as informações disponíveis em site das Unidades e
portais de transparência das Fundações de Apoio e análise dos papeis de trabalho ob dos nos
trabalhos de auditoria, dentre outros.

 

Ofícios emitidos às Unidades Auditadas

Emissão de o cios às Unidades Auditadas, quando necessário, para obtenção de maiores informações
a respeito das recomendações monitoradas, assim como para comunicar a finalização do
monitoramento realizado.

Já em relação à metodologia aplicada para a contabilização dos bene cios ob dos por essa Auditoria,
primeiramente verificou-se quais recomendações foram implementadas pelas Unidades Auditadas,
em seguida foi verificada a existência de documentação comprobatória para o devido registro dos
benefícios e o lapso temporal entre o atendimento da recomendação e/ou orientação e seu registro  e
por fim analisou-se qual o po e classe de bene cio não financeiro apurado, em função da dimensão
afetada e repercussão.

 

RESULTADOS

 

DO MONITORAMENTO

Os monitoramentos realizados em 2020 (Apêndice A) referem-se a 15 (quinze) relatórios de auditoria,
realizados em 10 (dez) unidades diferentes, conforme demonstrado no Quadro 1. Ressalta-se que as
unidades, Pró-Reitoria de Recursos Humanos (PRORH) e Pró-Reitoria de Administração (PRA) foram
auditadas em mais de um ano.

 

Quadro 1 - Unidades Auditadas
 

ANO RELATÓRIO UNIDADE AUDITADA

2015 15/2015 Pró-Reitoria de Pesquisa – Coordenação de Transferência e Inovação Tecnológica
(CTIT)

2016 07/2016 Pró- Reitoria de Administração (PRA)

2017
02/2017 Pró-Reitoria de Recursos Humanos (PRORH)
13/2017 Pró-Reitoria de Recursos Humanos (PRORH)
18/2017 Pró-Reitoria de Graduação - Centro de Apoio à Educação a Distância (CAED)

2018
02/2018 Faculdade de Medicina
03/2018 Pró-Reitoria de Recursos Humanos (PRORH)

2019

01/2019 Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI)
03/2019 Pró-Reitoria de Recursos Humanos (PRORH)
04/2019 Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE)
05/2019 Pró-Reitoria de Administração (PRA)
06/2019 Escola de Engenharia (E. Eng.)

 
2020

 

01/2020 Centro Esportivo Universitário (CEU)
02/2020 Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO)
05/2020 Pró-Reitoria de Recursos Humanos (PRORH)

                                                                                                Fonte: Auditoria Geral da UFMG

 

Dos relatórios supramencionados, monitorou-se 37 (trinta e sete) recomendações entre os anos de
2015 e 2020, conforme distribuição ilustrada no Gráfico 1.
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                                                  Fonte: Auditoria Geral da UFMG

 

Os resultados finais dos monitoramentos das recomendações e a contabilização dos bene cios foram
inseridos no e-Aud. Para tal foram u lizadas as classificações apresentadas pela Controladoria Geral
da União – CGU, a fim de relacionar o status (situação final) da recomendação com as ações
realizadas pelo gestor, conforme Quadro 2.

 

Quadro 2 - Situação Final da Recomendação
 

SITUAÇÃO FINAL DESCRIÇÃO

Não houve providência a unidade auditada ainda não adotou nenhuma providência
em relação à implementação da recomendação;

Recomendação consolidada em outra
recomendação

o monitoramento da recomendação foi concluído, por estar
contemplada em outra recomendação;

Recomendação implementada
a unidade de auditoria avaliou que as medidas adotadas pela
unidade auditada foram suficientes para implementação
integral da recomendação;

Recomendação implementada parcialmente
a unidade de auditoria avaliou que as medidas adotadas pela
unidade auditada foram inadequadas ou insuficientes para
implementação da recomendação;

Recomendação não implementada – ação
inadequada ou insuficiente

a unidade de auditoria avaliou que as medidas adotadas pela
unidade auditada foram inadequadas ou insuficientes para
implementação da recomendação;

Recomendação não implementada – assunção
de risco pelo gestor

a unidade auditada manifestou que não irá implementar as
ações indicadas, e declarou assumir o risco decorrente da não
implementação;

                                                                                                Fonte: e-Aud: Orientações para Unidades Auditadas versão 2.0 -
agosto/2020

 

Já para iden ficar se houve ou não implementação da recomendação registradas no e-Aud foram
utilizados os tipos de posicionamentos, conforme detalhado no Quadro 3.

 

Quadro 3 – Tipos de Posicionamentos
 

TIPO DE POSICIONAMENTO DESCRIÇÃO

Concluir Monitoramento

O monitoramento foi concluído pela implementação da recomendação ou
assunção de risco do gestor. Neste último quando a unidade se manifestou
pela não implementação das recomendações, ou já era a partir do segundo
monitoramento realizado sem providência tomada pela unidade.

Reiteração

O monitoramento não foi concluído por não haver providência do gestor, ou
a ação implementada não foi suficiente à implementação total da
recomendação ou a ação realizada foi inadequada ou insuficiente.
Permanecendo a recomendação em monitoramento.

Cancelamento
Quando foi identificado falha ou problema na recomendação tornando
impossível realizar o monitoramento ou a recomendação não se aplicava
mais.

                                                                                                Fonte: Auditoria Geral da UFMG
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Das 37 (trinta e sete) recomendações emi das, 26 (vinte e seis) veram os pos de monitoramentos
concluídos, 08 (oito) reiterados e 03 (três) foram canceladas (Gráfico 2).

 

                                                  Fonte: Auditoria Geral da UFMG

 

Das 26 recomendações concluídas: 20 (vinte) foram implementadas pelas Unidades auditadas e 06
(seis) não foram implementadas, mas foram consideradas concluídas por Assunção de riscos pelo
gestor.

Em relação às 8 (oito) recomendações reiteradas: 03 (três) foram implementadas parcialmente, 03
(três) não houve providência e 02 (duas) não foram implementadas, pois as medidas adotadas pela
unidade auditada foram insuficientes.

Já as 03 (três) recomendações canceladas se referem a projetos cujos prazos de vigência foram
encerrados antes do monitoramento. Entretanto, em trabalhos de auditoria futuros haverá novo
monitoramento sobre a mesma temá ca. O Gráfico 3 apresenta a síntese dessa distribuição da
situação final por tipo de posicionamento.

                                                  Fonte: Auditoria Geral da UFMG

 

Destaca-se que a maioria das recomendações foram concluídas. No entanto, houve recomendações
que não foram implementadas - apesar de concluídas - por assunção de risco do gestor. Nesse
sen do, no Quadro 4 são apresentadas as jus fica vas para a conclusão do monitoramento das
referidas recomendações.

 
Quadro 4 – Assunção de Risco do Gestor

 
Relatório Recomendação ID Justificativa

03/2019 02 853961

Tendo em vista a ausência de retorno do Auditado ao monitoramento, de acordo
com Ofício nº 19 de 08/02/2021 e Despacho de Auditoria de 01/03/2021, a
recomendação foi concluída por assunção de riscos pela gestão, conforme Oficio
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nº 41 de 17/03/2021.
 
 

04/2019
 

02.2 854119 Tendo em vista a ausência de retorno do Auditado ao monitoramento, de acordo
com Ofício nº 18 de 08/02/2021 e Despacho de Auditoria de 01/03/2021, as
recomendações foram concluídas pela assunção de riscos pela gestão conforme
Ofício nº 43 de 17/03/2021.

03 854120

07 854121

 
 

01/2020
 

11 908757 Paras as duas recomendações, a unidade se manifestou por meio do Ofício nº 20
de 05/11/2020 - Plano de Ação, a fim de esclarecimento quanto inadequação
dos vestiários e sanitários da enfermaria e dos seguranças (critérios de
acessibilidade previstos em legislação) foi informado que não há providencias a
serem tomadas em relação à situação supracitada. Pois, no referido local não há
servidores que possuem limitações que demandem equipamentos adaptáveis,
uma vez que, as atividades ali desempenhadas não podem ser executadas por
quem possui capacidade limitada. Diante disso, a recomendação foi
concluída por assunção de riscos pela gestão conforme Oficio nº 42 de
17/03/2021.

12 908759

                                                                                                Fonte: Auditoria Geral da UFMG

 

DA CONTABILIZAÇÃO DE BENEFÍCIOS

Em atendimento a Instrução Norma va CGU nº 10 de 30 de abril de 2020, essa Auditoria Interna
realizou a iden ficação e o registro dos bene cios apurados entre 2015 a 2020, resultando em 18
(dezoito) bene cios classificados como não financeiros (Apêndice B). Ressalta-se que não houve
benefícios financeiros apurados.

Para contabilização dos benefícios analisou-se o nexo causal entre atuação direta da UAIG e o impacto
posi vo da medida adotada pelo gestor, anexando as evidências necessárias para seu reconhecimento
e registro, conforme orientação da IN CGU 10/2020 (Figura 1).

 

Figura 1 – Processo desde a atuação da auditoria até a contabilização de benefício

                                                                                                Fonte: Instrução Normativa CGU nº 10 de 28 de abril de 2020

 

Após a devida evidenciação dos bene cios e o lapso temporal entre o atendimento da recomendação
e/ou orientação e seu registro, verificou-se as classes dos bene cios ob dos por essa Auditoria,
observando os conceitos dispostos na IN CGU 10/2020 (Quadro 5) e o fluxograma (Figura 2) como
facilitador no entendimento da correta classificação.

 

Quadro 5 – Tipo e Classes de Benefícios
 

TIPO CLASSE

FINANCEIRO

Valores recuperados
Valores pagos indevidamente em que ocorrer a efetiva devolução do recurso aos
cofres públicos ou quando for realizado o desconto na parcela posterior de
pagamento pela Administração.

Gastos evitados
Situações nas quais os valores identificados não estão aderentes aos princípios da
legalidade ou economicidade, devem ser registradas como benefícios financeiros
quando houver a suspensão do pagamento ou a adequação do valor.

 
FINANCEIRO

 
 
 

em função da dimensão
afetada

Missão, Visão e/ou Resultado

Tendo como referência o planejamento
estratégico da unidade auditada, o
benefício implementado afetou os
processos finalísticos da organização.

Pessoas, Infraestrutura e/ou
Processos Internos

Tendo como referência o planejamento
estratégico da unidade auditada, o
benefício implementado afetou os
processos de apoio e/ou gerenciais da
organização.

Transversal

Benefício trazido pelas providências
adotadas pelo gestor ultrapassou, de
alguma forma, o âmbito da própria
Unidade Auditada, tendo sido tratado ou
tendo impacto no âmbito de outras
Unidades de Administração Pública.
Benefício trazido pelas providências
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em função da repercussão
Estratégica adotadas pelo gestor foi tratado pela Alta

Administração da Unidade.

Tático/Operacional

Benefício trazido pelas providências
adotadas pelo gestor diz respeito às
atividades internas e/ou operacionais da
unidade examinada, sem decorrer de
tomada de decisão da Alta Administração
da Unidade, entendida como o Colegiado
de Diretoria, Conselho de Administração
ou equivalente.

                                                                                                Fonte: Instrução Normativa CGU nº 10 de 28 de abril de 2020

 

 
Figura 2 – Identificação dos Benefícios

                                                                                                Fonte: Auditoria Geral UFMG

 

Foram analisadas 26 (vinte e seis) recomendações concluídas entre 2015 e 2020 sendo que 20 (vinte)
ob veram a situação final de “Implementada”, das quais apurou-se 18 (dezoito) bene cios
classificados como não financeiro (Quadro 6), 14 (quatorze) deles se referem à dimensão afetada
pessoas/infraestrutura e ou processos internos; enquanto 4 (quatro) se referem à missão/visão e ou
resultado. No que diz respeito a repercussão, 17 (dezessete) bene cios são classificados como tá cos
operacionais e 1 (um) como estratégico.

 

Quadro 6 – Contabilização dos benefícios não financeiros
 

Benefícios Dimensão Afetada Repercussão Quantidade Validação

Não
Financeiro

Missão/Visão e ou Resultado

Estratégico 1
Auditor Geral e

Auditor
Adjunto

Tático
Operacional 3

Auditor Geral e
Auditor
Adjunto

Pessoas/Infraestrutura e ou Processos
Internos

Tático
Operacional 14

Auditor Geral e
Auditor
Adjunto

TOTAL   18 -
                                                                                                Fonte: Instrução Normativa CGU nº 10 de 28 de abril de 2020

 

Conforme demonstrado no Gráfico 4, houve um aumento considerável na comprovação dos bene cios
decorrentes dos trabalhos da Auditoria Interna, uma vez que os procedimentos de auditoria foram
alterados com obje vo de agregar maior valor para Universidade, aumentado os resultados e
consequentemente atendendo a respectiva IN CGU.
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                                                   Fonte: Auditoria Geral da UFMG

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De forma geral, o trabalho de monitoramento das recomendações emi das entre 2015 e 2020
demonstrou-se sa sfatório uma vez que 54% (cinquenta e quatro) das recomendações ob veram
como situação final “Implementadas”. A par r desse resultado foi possível verificar os impactos
posi vos na gestão pública perfazendo os princípios da eficácia, eficiência, legalidade e efe vidade
por meio da comprovação e obtenção de benefícios não financeiros para a administração pública.

 

Belo Horizonte, 24 de junho de 2021.

 

Olímpia de Souza Chaves Santos Silva

Auditora

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
24/06/2021, às 09:36, 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 24/06/2021, às 09:38, 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 Olimpia de Souza Chaves Santos Silva, Auditora, em
24/06/2021, às 09:49, 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
0796433 e o código CRC 901005BC.

Referência: Processo nº 23072.247968/2020-10 SEI nº 0796433
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APÊNDICE A 

Relatório de 
Auditoria 

Unidade 
Auditada 

ID eAud Item Recomendação Situação Final Observação 

15/2015 CTIT 853930 17 
Criar mecanismos de acompanhamento e fiscalização dos contratos, 
de forma que as cláusulas sejam cumpridas fielmente pelas partes, 
conforme disposto no Art. 66 da Lei nº 8.666/93 

Implementada  

07/2016 PRA 853934 01 
Insuficiência de mecanismos na racionalização dos gastos públicos no 
gerenciamento dos veículos oficiais 

implementada  

07/2016 PRA 853938 02 Capacitar os servidores por meio de um programa de treinamento. implementada  

07/2016 PRA 853940 03 

Em obediência ao princípio da economicidade, a Unidade deve 
observar o item 22 da IN MPOG nº 183/86. A contratação de seguro 
contra terceiros de veículo oficial deve ser precedida de minuciosa 
análise sobre sua conveniência, devendo tal procedimento levar em 
consideração: dados estatísticos sobre o número e a gravidade dos 
acidentes em relação ao total da frota/ano; o custo da despesa 
necessária àquela modalidade de seguro; a disponibilidade financeira 
bem como a previsão orçamentária na forma da legislação específica; 
e a necessidade de apurar-se a culpabilidade em acidente com 
veículos oficiais, com a consequente definição da responsabilidade 
civil. 

implementada  

07/2016 PRA 853943 07 

A Pró-reitoria de Administração juntamente com o CECOM deve 
buscar alternativa em prol de independência tecnológica no 
gerenciamento da frota de veículos. 
 

implementada  

02/2017 PRORH 854006 02 

Recomendamos que os departamentos envolvidos, em especial o 
DAP elabore rotina para informar no processo de admissão/posse do 
servidor que o mesmo tem direito ao adicional de insalubridade ou 
periculosidade, evitando a concessão tardia ou indevida deste 
direito.  Esta rotina deverá ser elaborada também nos processos de 
remoção interna ou externa evitando pagamento indevido a 
servidores que deixou de desempenhar suas atividades em locais 
sujeitos a agentes nocivos à saúde. 

implementada  

13/2017 PRORH 854007 02 

Considerando casos de retificação cadastral e financeira que devem 
permanecer inalterados, esta Auditoria recomenda o registro, em 
planilha eletrônica ou em outro meio, dos casos futuros de ATS que 
não serão retificados e das suas respectivas justificativas, para 
controle interno desta Unidade e para possíveis consultas futuras 
deste órgão de auditoria ou dos órgãos de controle. 

implementada  

18/2017 CAED 854008 07 

Solicitamos esclarecimentos da Unidade a respeito desta 
evidenciação. Por meio do ofício 087/2019 em resposta ao Plano de 
Ação encaminhado referente ao 2º monitoramento, a 
implementação será efetivada em janeiro de 2020. 

Implementada  

02/2018 F. Medicina 854010 07 
Manter atualizados e acostados aos processos os formulários da 
Resolução nº 01/2011. 

Cancelada 
Contratos encerrados, não aplicando mais a 
recomendação. Será realizado novo trabalho de 
auditoria 

02/2018 F. Medicina 854011 11 
Divulgar no site da Fundep as informações necessárias para 
atendimento ao disposto nos incisos II, III e V do Art. 4º-A da Lei nº 
8.958/1994. 

Cancelada 
Contratos encerrados, não aplicando mais a 
recomendação. Será realizado novo trabalho de 
auditoria 

02/2018 F. Medicina 854012 12 
Divulgar no site da UFMG as informações necessárias para 
atendimento ao disposto no art. 12 do Decreto nº 7.423/2010. 

Cancelada 
Contratos encerrados, não aplicando mais a 
recomendação. Será realizado novo trabalho de 
auditoria 
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03/2018 PRORH 853957 04 
Encaminhar cópia da documentação que comprova o andamento dos 
processos das inscrições SIAPE nº 1039928; nº 1144660 ou a decisão 
final do TCU (com ou não reposição ao erário). 

Implementada 
parcialmente 

Os processos foram reabertos (aguardando 
pagamento de GRU com vencimento: 14/06/2021 
pra conclusão do processo) 

01/2019 DTI 853966 17 

Formalizar a criação da DTI, definindo formalmente as funções, as 
competências e as responsabilidades das estruturas e dos arranjos 
institucionais, de acordo com o art. 13 do Estatuto da UFMG e em 
atendimento ao Decreto 9.203/2017 
 

Implementada  

01/2019 DTI 853967 18 

Elaborar o PDTI, em consonância com o próximo PDI UFMG 2018-
2023, considerando o disposto na Recomendação 50090, do 
Relatório de Auditoria nº 201203449, Acórdão 1233/2012 – Plenário 
e Instrução Normativa SLTI 04/2014 e COBIT 5. 

Implementada 
parcialmente 

Foi elaborada a minuta do PDTIC, pelo Comitê de 
Governança Digital (CGD) da UFMG e está 
pendente de aprovação. 

01/2019 DTI 853968 20.1 
Instituir o Comitê de Segurança da Informação, de acordo com o 
Acórdão 1233/2012 – Plenário e as Normas ABNT NBR ISO/IEC 27001; 
27002 e 27005. 

Não implementada 
– ação inadequada 

ou insuficiente 
 

01/2019 DTI 853969 20.2 
Definir formalmente as políticas para gestão de segurança da 
informação. 

Não implementada 
– ação inadequada 

ou insuficiente 
 

03/2019 PRPG 853961 02 

Encaminhar cópia da documentação que comprova a implementação 
dos normativos internos e o desempenho acadêmico dos bolsistas do 
programa: 32001010041P9 – Doutorado em Psicologia, em 
cumprimento aos incisos IV e V do artigo 5º da Portaria Nº 76, de 14 
de abril de 2010 (Regulamento do Programa Demanda Social CAPES 

Não implementada - 
assunção de risco 

pelo gestor 

Ausência de retorno do Auditado ao 
monitoramento, de acordo com Ofício 19/2021 e 
Despacho de Auditoria. 

04/2019 PRAE 854119 2.2 

Recomenda-se que a solução encontrada para o problema de não 
identificação dos usuários regulares (classificados na prestação de 
contas como “não se aplica”) no Sistema Teknisa seja comunicada a 
Auditoria. 

Não implementada - 
assunção de risco 

pelo gestor 

ausência de retorno do Auditado ao 
monitoramento, de acordo com Ofício 18/2021 e 
Despacho de Auditoria. 

04/2019 PRAE 854120 03 
Recomendamos que a prestação de contas parcial do período de 
01/06/2015 a 31/10/2016 seja anexada aos autos do processo. 

Não implementada - 
assunção de risco 

pelo gestor 

ausência de retorno do Auditado ao 
monitoramento, de acordo com Ofício 18/2021 e 
Despacho de Auditoria. 

04/2019 PRAE 854121 07 
Recomendamos que a prestação de contas parcial ao período de 
01/04/2013 a 31/12/2015 do Convênio Moradia Universitária seja 
anexada aos autos do processo. 

Não implementada - 
assunção de risco 

pelo gestor 

ausência de retorno do Auditado ao 
monitoramento, de acordo com Ofício 18/2021 e 
Despacho de Auditoria. 

05/2019 PRA 854122 03 
Atualizar as informações da proposta de implementação do Plano de 
Logística Sustentável PLS na UFMG. 

Implementada 
parcialmente 

A elaboração efetiva do PLS deverá ser assumida 
por uma nova Comissão, mais ampla, a ser 
instituída pelo Gabinete da Reitora da UFMG. 

05/2019 PRORH 853964 6.1 

Recomendamos que a Pró-Reitoria de Administração complemente 
as informações no SIORG, em cumprimento ao artigo 23 do Decreto 
nº 9.739, de 28 de março de 2019”. Por meio do Ofício 51 (0031979), 
confirmado pelo Ofício 64 (0032218) do processo nº 
23072.202878/2019-58, a Proplan informa que a atualização da base 
de dados da estrutura da UFMG no SIORG é de responsabilidade da 
PRORH 

 
Não houve 
Providência 

 

06/2019 E. Eng. 853973 06 

Incluir no Sistema Conveniar (Portal da Transparência) da FCO seção 

de perguntas e respostas mais frequentes da sociedade, conforme 

determinação do item 9.4/9.4.1/9.4.1.1 do acórdão 1178/2018 – TCU 

– Plenário. 

Implementada  

06/2019 E. Eng. 853974 07 

Incluir no Sistema Conveniar (Portal da Transparência) da Fundação 
Christiano Ottoni medidas para garantir acessibilidade de conteúdo a 
pessoas com deficiência conforme determinação do item 
9.4/9.4.1/9.4.1.5 do acórdão 1.178/2018 – TCU – Plenário. 

Implementada  
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01/2020 CEU 908757 11 

Instalar no vestiário da enfermaria: 
Lavatórios rebaixados com acionamento por alavancas; Assentos 
sanitários e válvulas de descarga rebaixados; Barras de apoio 
horizontais e verticais nos sanitários; 
Bancos de apoio nos boxes; Estrutura antiderrapante no piso. 

Não implementada - 
Assunção de risco 

pelo gestor 

O gestor manifestou não implementar a ação 
porque não possuir servidores que demandam 
equipamentos adaptáveis. 

01/2020 CEU 908760 12 

Instalar no vestiário dos seguranças: 
Lavatórios rebaixados com acionamento por alavancas; Assentos 
sanitários e válvulas de descarga rebaixados; Barras de apoio 
horizontais e verticais nos sanitários; Estrutura antiderrapante no 
piso. 

Não implementada - 
Assunção de risco 

pelo gestor 

O gestor manifestou não implementar a ação 
porque não possuir servidores que demandam 
equipamentos adaptáveis. 

01/2020 CEU 923558 26 Providenciar obras para a instalação de saída de emergência 
Não houve 
Providência 

 

01/2020 CEU 908760 30 
Desobstruir o extintor de incêndio localizado no guichê de 
atendimento localizado da entrada principal na Av. Coronel Oscar 
Paschoal 

Implementada  

01/2020 CEU 908763 33 
Padronizar o procedimento para descarte de líquidos e materiais 
combustíveis. 

Não houve 
Providência 

 

02/2020 EEFFTO 911203 02 

Instruir, por meio de Ofício, 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 

Implementada  

02/2020 EEFFTO 911204 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. 

Implementada  

02/2020 EEFFTO 911205 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 respectivamente R$ 6.960,82, R$ 12.149,62 
e R$ 16.938,64. 

Implementada  

02/2020 EEFFTO 911206 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 física” de forma 
que a coluna “valor executado” do quadro “Plano de Trabalho” do 
Sistema Conveniar (Portal da Transparência) contenham as mesmas 
informações. 

Implementada  

02/2020 EEFFTO 911207 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 participantes 
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. 

Implementada  

02/2020 EEFFTO 911208 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. 

Implementada  

02/2020 EEFFTO 911209 08 

Adotar medidas para garantir a Acessibilidade de conteúdo às 
pessoas com deficiência, adequando a página da web do sistema 
conveniar/Fepe para atingir, no software Ases, a nota de, no mínimo, 
70%. 

Implementada  

05/2020 PRORH 953134 01 

Elaborar oficio circular no sentido de reforçar, a toda equipe da 
PRORH, a importância do adequado preenchimento dos formulários 
de rotina, mesmo os que já estão no SEI e encaminhar uma cópia 
deste ofício circular à Auditoria-Geral 

Implementada  
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