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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 

Em atendimento à Ordem de Serviço 021/2020 – AG/UFMG, e consoante o estabelecido
no ar go 22, da Instrução Norma va CGU nº 09, de 09 de outubro de 2018, apresentamos a Vossa
Senhoria os resultados do monitoramento das recomendações dos relatórios de auditoria da CGU
destinados à UFMG.

 

DOCUMENTAÇÃO EXAMINADA

 

Instrução Norma va nº 09, de 09 de outubro de 2018, da Controladoria-Geral da União,
estabelece, em seu ar go 22, que a 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.

Os trabalhos de monitoramento, em cumprimento ao item 07 do PAINT 2020, da
Auditoria-Geral da UFMG, transcorreram no período de 13/07/2020 a 04/11/2020, a par r dos
relatórios de auditoria da CGU e suas respec vas recomendações, verificando as providências
adotadas pelas áreas responsáveis, de acordo com informações disponibilizadas pela UFMG por meio
do Sistema e-Aud da CGU.

O objeto examinado, sob a forma de monitoramento, se conteve à todas
recomendações da CGU, inseridas no Sistema e-Aud, até a data 15/07/2020, com a situação em
Execução. Desta forma, 42 (quarenta e duas) recomendações foram monitoradas pela Auditoria-
Geral.(Anexo I)

 

METODOLOGIA APLICADA
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Foram utilizadas as seguintes ferramentas para realizar o monitoramento dos acórdãos:

 

Sistema Monitor CGU

O Monitor é o sistema desenvolvido pela Controladoria-Geral da União (CGU) que
permite o acompanhamento online das recomendações realizadas no âmbito do controle interno do
Poder Executivo Federal, por meio das ações de auditoria e fiscalização.

 

Sistema e-Aud CGU

Sistema de gestão da A vidade de Auditoria Interna Governamental, desenvolvido pela
Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União (CGU), u lizado pelas
Unidades de Auditoria Interna Governamentais dos órgãos e en dades para monitoramento de
recomendações emitidas internamente ou por unidades externas.

 

O monitoramento das recomendações CGU se deu sob 04 (quatro) perspectivas:

1. Coerência das informações

Avaliar se as respostas possuem uma sequência lógica quando comparadas com as
informações prestadas nos últimos monitoramentos encaminhados à CGU.

2. Clareza das informações

Avaliar se as informações estão completas, de acordo com a recomendação, incluindo
datas do atendimento ou de previsão de atendimento, descrição de mo vos pelo não cumprimento
dos prazos, ou pela morosidade na tomada de providência, conforme o caso.

3. Temporalidade

Cumprimento das recomendações dentro dos prazos definidos pelo CGU.

4.  Atualização das informações no Sistema e-Aud

Verificar se as providências tomadas pelos gestores responsáveis pelas recomendações
foram inseridas no Sistema e-Aud.

 

CONSIDERAÇÕES DA AUDITORIA GERAL DA UFMG
 

Mediante as 42 (quarenta e duas) recomendações em execução no sistema e-Aud,  no
início do monitoramento foi iden ficado de imediato que 57% (cinquenta e sete por cento) das
recomendações estão pendente de manifestação pela UFMG e 26% (vinte e seis por cento) estão
concluídas pela UFMG, mas com pendência de envio de comprovações à CGU conforme Anexo I e
demonstradas no gráfico abaixo:
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São de responsabilidade da Pró-Reitoria de Recursos Humanos (PRORH), 60% (sessenta
por cento) das recomendações em monitoramento, como demonstrado no gráfico abaixo e no Quadro
1, juntamente com os demais responsáveis:

Quadro 1 – Recomendações em monitoramento, pendentes de providências do Gestor, por área
responsável

Recomendação Responsável Recomendação Responsável Recomendação Responsável
805788 PRORH 805818 PRORH 805796 PRA
805791 PRORH 805819 PRORH 805795 PRA
805792 PRORH 805820 PRORH 805811 PRA
805803 PRORH 805821 PRORH 805798 REITORIA
805805 PRORH 805822 PRORH 805799 REITORIA
805806 PRORH 805823 PRORH 805800 REITORIA
805807 PRORH 805824 PRORH 805801 REITORIA
805808 PRORH 805825 PRORH 805802 REITORIA
805809 PRORH 805826 PRORH 805812 REITORIA
805810 PRORH 805827 PRORH 821985 REITORIA
805813 PRORH 805828 PRORH 821986 REITORIA
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805814 PRORH 805793 PRA 821987 REITORIA
805815 PRORH 805794 PRA 821988 REITORIA
805816 PRORH 805795 PRA 821989 REITORIA

                                                 Fonte: elaborado pela autora do relatório 

Das 42 (quarenta e duas) recomendações em execução no Sistema e-Aud, 71% (setenta
e um por cento) constava a data limite para atendimento no ano de 2019, conforme demonstrado no
gráfico a seguir:

Avaliando as informações do Sistema e-Aud CGU, quanto à atualização das
recomendações até julho/2020, todas recomendações estavam pendentes de manifestação pela
UFMG, sendo que após solicitação de informação às áreas responsáveis, 22 recomendações foram
atualizadas conforme consulta ao sistema e-Aud em 04/11/2020, ficando as demais, pendentes de
atualização no sistema e-Aud e de resposta à solicitação de informação da Auditoria-Geral.

Com relação a recomendação nº 805792, a informação enviada para Auditoria por
meio do Ofício nº 849/2020/PRORH-GAB-UFMG e a manifestação apresentada pela UFMG no sistema
e-Aud não está de acordo com o úl mo monitoramento realizado pela Auditoria em 2019 e também
com o último posicionamento da CGU no e-Aud em 03/12/2019. 

Considerando as recomendações em execução, pendentes de manifestação pelo gestor,
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apresentamos a situação resumida de cada uma no Quadro 2 a seguir, podendo o detalhamento ser
observado no sistema e-Aud.

Quadro 2 – Recomendações pendentes de manifestação pelo gestor da UFMG

Área
responsável

Nº da
Recomendação Observações da Auditoria-Geral

PRORH

805798

De acordo com manifestação da PRORH, por meio do Ofício nº
1031/2020/PRORH-GAB-UFMG
(Anexo II) foi informado que não há atualização para essa tarefa. A última
manifestação
da UFMG nesta recomendação foi que a servidora apontada pela CGU está de
licença para
acompanhar cônjuge sem vencimento desde 04/02/2002. Aguardando
retorno do TCU referente
ao pedido de reconsideração da UFMG - Ofício GR 503 de 01/07/2013. 

805810
A UFMG solicitou revisão da recomendação, tendo em vista a mesma
recomendação de nº 805809.
Contudo a recomendação continua aberta no e-Aud.

805814
Foi respondida à Auditoria-Geral por meio do Ofício nº 849/2020/PRORH-
GAB-UFMG (Anexo III),
contudo não consta manifestação atualizada no e-Aud.

805818 Pendente de manifestação atualizada no e-Aud.
805822 Pendente de manifestação atualizada no e-Aud.

PRA

805793
De acordo com o último posicionamento da CGU no e-Aud, está pendente
somente o envio da
documentação comprobatória da providência tomada pela UFMG.

805794
805795
805796
805797
805811 Pendente de manifestação atualizada no e-Aud.

Reitoria

805798

Pendente de manifestação atualizada no e-Aud.

805799
805800
805801
805812
821985
821986
821987
821988

     Fonte: elaborado pela autora do relatório 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

A Auditoria-Geral da UFMG realizou o monitoramento de todas as recomendações
emi das pelo órgão de controle (CGU), inseridas no Sistema e-Aud da CGU, até a data 15/07/2020,
excluindo as recomendações concluídas ou canceladas.

O monitoramento das recomendações, por meio do Sistema e-Aud, tornou o processo
mais rápido e eficiente, uma vez que temos no sistema a úl ma informação real que a UFMG prestou
à CGU, mesmo que esta não seja a mais atualizada.

Outro ponto que favoreceu este procedimento foram os monitoramentos que a
Auditoria-Geral realizou em exercícios anteriores e foram u lizados para iden ficar previamente se o
e-Aud estava com as informações atualizadas ou as novas informações prestadas procediam em
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comparação ao úl mo monitoramento realizado pela Auditoria-Geral, além de favorecer o
levantamento das informações, junto aos gestores responsáveis, evitando a solicitações de
informações para recomendações já concluídas, mas sem a atualização no Sistema Monitor.

Como demonstrado no Gráfico 05, a seguir, foram iden ficadas no monitoramento de
2017, 83 (oitenta e três) recomendações pendentes de providencias pela UFMG, esse número baixou
para 53 (cinquenta e três) em 2019 e em 2020 para 42 (quarenta e duas). 

Uma observação a ser feita com relação ao compara vo do gráfico acima, é que nos
três anos de realização do monitoramento das recomendações da CGU à UFMG pela Auditoria-Geral
foram u lizadas ferramentas diferentes que foram evoluindo e facilitaram a metodologia de trabalho
tornando o monitoramento mais eficiente em 2019 e 2020 com ferramentas eletrônicas de controle.

Do total de recomendações em monitoramento na UFMG, após o trabalho realizado
pela Auditoria-Geral, foi possível perceber um resultado imediato de conclusão pela CGU de 04
recomendações (Anexo IV) e com a possibilidade de aumento desse quan ta vo após atualização das
20 recomendações pendentes de manifestação pelo gestor da UFMG, conforme Quadro 2.

A Auditoria-Geral da UFMG, após a avaliação do monitoramento, concluiu que a UFMG
progrediu consideravelmente no atendimento das recomendações, reduzindo a cada ano a quantidade
de recomendações pendentes de atendimento, ficando clara a importância do controle e da
atualização das informações no Sistema e-Aud.

Percebeu-se que a PRORH, que é responsável pelo atendimento de 60% (sessenta por
cento) das recomendações monitoradas, está empenhada em atender as recomendações da CGU,
inclusive providências de alta complexidade e de impacto significa vo na gestão, as quais dependem
de mais de um departamento, diversos setores e de considerável número de servidores, em um
quadro de pessoal já bastante reduzido. Contudo, é necessário um controle sistemá co e periódico
das recomendações, unificando as informações em um só setor da PRORH, com obje vo de
atendimento tempes vo das recomendações e das solicitações das informações, tanto pela UFMG
como dos órgãos de controle, e de evitar apresentação de informações desatualizadas.

Outra questão observada durante o monitoramento é a não atualização das
informações no sistema e-Aud, ocorrendo em recomendações com prazos de atendimento vencidos,
mas que já foram atendidas parcialmente ou em sua totalidade pela UFMG, o que também poderia
ser resolvido com a existência de um controle periódico do sistema e-Aud.

Salienta-se que, mesmo não havendo inclusão de novas recomendações no Sistema e-
Aud até o dia 04/11/2020, pode haver alguma divergência de informação, ou de situação em alguma
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recomendação quando comparar com ao informado neste monitoramento, já que as informações
utilizadas por esta Auditoria tiveram o escopo estabelecido até o dia 15/07/2020.

Os trabalhos executados pela Auditoria-Geral da UFMG atendem ao ar go 22, da
Instrução Normativa CGU nº 09, de 09 de outubro de 2018.

Desta maneira, esta Auditoria coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos,
que se fizerem necessários.

 

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2020.

Carla Lorena Canela

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

Terezinha Vitória de Freitas Silva

Auditora-Geral - CRC/MG 082.798/O-3

Documento assinado eletronicamente por Terezinha Vitoria de Freitas Silva, Auditor(a) geral,
em 23/11/2020, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carla Lorena de Miranda Canela, Administradora, em
23/11/2020, às 11:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0429183 e o código CRC EBDD340E.

Referência: Processo nº 23072.218589/2020-12 SEI nº 0429183
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