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        Chefe da CGU-Regional/MG,
        Em  atendimento  à  determinação contida na Ordem de Serviço n°
 224881,  e  consoante  o  estabelecido  na  Seção III, Capítulo VII da
 Instrução  Normativa  SFC  n°  01,  de  06/04/2001,  apresentam-se  os
 resultados  dos  exames  realizados  sobre  o processo anual de contas
 apresentado  pela  Universidade  Federal  de  Minas Gerais - UFMG.
 I - INTRODUÇÃO
 2. Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 06
 a   23/04/2009,  por  meio  de  testes,  análises  e  consolidação  de
 informações  coletadas  ao  longo do exercício sob exame e a partir da
 apresentação  do  processo de contas pela Unidade Auditada, em estrita
 observância  às  normas  de  auditoria  aplicáveis  ao Serviço Público
 Federal. Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames.

 II - RESULTADO DOS TRABALHOS
 3. Verifica-se no Processo de Contas da Unidade a existência das peças
 e respectivos conteúdos exigidos pela IN/TCU nº 57/2008 e pelas DN/TCU
 nº 94/2008 e nº 97/2009.
 4.  Em  acordo com o que estabelece o Anexo VI da DN/TCU nº 94/2008, e
 em face dos exames realizados, efetuam-se as seguintes análises:

 4.1 RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DA GESTÃO
 O quadro a seguir sintetiza os resultados obtidos pela UFMG em relação
 à   Ação   governamental  nº  4009  -  "Funcionamento  dos  Cursos  de
 Graduação"  do Programa  nº  1073 - "Brasil Universitário", objeto dos
 exames de auditoria:

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
PROGRAMA 1073 - BRASIL UNIVERSITÁRIO

AÇÃO 4009 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO
Exercício Meta Previsão Execução Execução/

Previsão (%)
2006 Física* 23.201 23.022 99,23%

Financeira R$386.401.853,00 R$383.862.545,00 99,34%
2007 Física* 22.674 24.825 109,49%

Financeira R$417.112.084,00 R$414.828.608,00 99,45%
2008 Física* 23.325 24.806 106,35%

Financeira R$466.962.663,00 R$464.861.401,00 99,55%
* Unidade de medida = Aluno matriculado

 Depreende-se  dos  dados  constantes da tabela anterior que a UFMG vem
 cumprindo  suas  metas  físico-financeiras,  visto  que  os resultados
 obtidos  ao  longo  dos  três  exercícios  não  apresentam  distorções
 significativas em relação aos montantes previstos para a referida ação
 governamental.
 Ressalta-se que os dados informados pela Universidade, no Relatório de
 Gestão do exercício de 2008, item 2.3.3.3.2, à folha 208 do respectivo
 processo  de  contas, guardam conformidade com os registros constantes
 do  Sistema  de Informações Gerenciais e de Planejamento - SIGPLAN, do
 Governo Federal.

 4.2 QUALIDADE E CONFIABILIDADE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO
 UTILIZADOS E CONTROLES INTERNOS IMPLEMENTADOS PELA GESTÃO
 Para  mensurar  o desempenho de sua gestão, a UFMG utilizou somente os
 indicadores  previstos nos itens 8.1 e 8.1.2 Decisão TCU nº 408/2002 -
 Plenário.
 Por se tratar de conteúdo específico exigido no tópico "B" do Anexo VI
 da  Decisão  Normativa  TCU  nº  94/2008,  a análise desses resultados
 encontra-se igualmente registrada em item próprio deste Relatório.
 Considerando  os  registros  constantes  na  2ª parte deste Relatório,
 depreende-se  que  os controles internos administrativos implementados
 pela UFMG permitem o acompanhamento dos fatos contábeis, financeiros e
 operacionais  realizados pela Unidade Jurisdicionada, bem como aqueles
 relativos  à  gestão  de recursos humanos. Os resultados dos exames de
 auditoria    realizados   revelaram,   contudo,   a   necessidade   de
 aprimoramento  dos  controles  internos  relativos  à regularidade das
 licitações  e  contratos, das transferências voluntárias, da gestão de
 recursos  humanos  e  da  aplicação  de recursos por meio de Cartão de
 Pagamento do Governo Federal.
 Convém   ressaltar   que,   conceitualmente,   os  controles  internos
 administrativos representam o conjunto de atividades, planos, rotinas,
 métodos  e  procedimentos  interligados,  estabelecidos  com  vistas a
 assegurar  que  os objetivos das unidades e entidades da administração
 pública  sejam alcançados, de forma confiável e concreta, evidenciando
 eventuais  desvios  ao longo da gestão, até a consecução dos objetivos
 fixados pelo Poder Público.

 4.3 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
 No  exercício  de  2008, a UFMG realizou transferências voluntárias de
 recursos  a outros órgãos ou entidades, no valor total empenhado de R$
 10.129.316,54.  O  escopo  das  análises  recaiu  sobre  processos com
 vigência  terminada  ou  iniciada  em  2008,  associado ao critério de
 materialidade,  resultando  no  montante auditado, por amostragem não-



 probabilística, de R$6.318.755,50, equivalentes a 62,38%.
 As  análises  revelaram que houve transferência à fundação de apoio de
 atividades   inerentes   a   setor   administrativo  da  Universidade,
 contrariando  a  jurisprudência do TCU, situação detalhada na 2ª parte
 deste Relatório.
 Ressalte-se  que  não  foram identificadas transferências recebidas no
 exercício em exame.

 4.4 REGULARIDADE DAS LICITAÇÕES E CONTRATO
 Para  verificação  do planejamento, contratação, execução e supervisão
 das  atividades  prestadas  mediante  fornecimento de bens e serviços,
 foram  selecionados processos de licitação, dispensa e inexigibilidade
 para a amostra a ser auditada, não-probabilística, construída a partir
 de   empenhos   liquidados  no  âmbito  do  Programa   1073  -  Brasil
 Universitário,  Ação  4009  -  Funcionamento  dos Cursos de Graduação,
 para  os dez maiores fornecedores, levando-se em conta os critérios de
 materialidade,   relevância  e  criticidade.  As  análises   revelaram
 ocorrência  de  falhas  que  se encontram detalhadas na 2ª parte deste
 Relatório, cujas descrições sumárias listam-se a seguir:
 -  Aquisição  de  rack  para  biotério  com base em inexigibilidade de
 licitação, sem comprovação de inviabilidade de competição;
 -  Restrição  à competição em licitação para contratação de serviço de
 vigia ante a exigência, na fase habilitatória, de registro no Conselho
 Regional de Administração;
 - Edital de licitação para serviço de vigia com previsão de percentual
 mínimo de encargos sociais, em descordo com a legislação;
 -   Edital  de  licitação  para  serviço  de  vigia  com  previsão  de
 desclassificação  de propostas que apresentassem preços manifestamente
 inexeqüíveis  em  qualquer  dos  itens  de  custo,  em  desacordo  com
 Instrução Normativa;
 -  Atraso  em  providências no sentido de realizar nova licitação para
 serviço   de   vigia,  após  decisão  judicial  que  suspendeu  Pregão
 Eletrônico;
 -  Celebração de contrato para fornecimento e instalação de subestação
 sem publicação na imprensa oficial.
 A  tabela a seguir contém os valores totais empenhados e liquidados no
 exercício  de  2008,  por  forma  de  aquisição,  com  os  respectivos
 montantes auditados:
 

Forma de aquisição
Valor 

empenhado
no exercício

(em R$)

% do 
valor 

sobre o 
total

Montante 
auditado
(em R$)

% de 
recursos 
auditados

Concurso Não utilizada - - -
Convite 842.376,79 0,28 - -
Tomada de preço 784.798,73 0,26 - -
Concorrência 34.897.421,90 11,58 4.519.530,49 12,95
Dispensa de 
licitação 132.066.744,67 43,83 429.639,20 0,33
Inexigível 11.231.579,99 3,73 728.263,20 6,48
Não se aplica 43.811.378,85 14,54 7.175.169,70 16,37
Suprimento de 
fundos 239.552,24 0,08 114.172,21 47,66
Pregão 77.448.802,03 25,70 6.278.911,99 8,11

Total 301.322.655,20 100 19.245.686,79 6,38

 Em comparação com exercícios anteriores, a tabela seguinte demonstra a
 evolução  percentual,  em termos de valores de empenhos liquidados, de
 acordo com a forma de aquisição dos bens e serviços:



 
Forma de 
aquisição

2006 2007 2008
Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %

Concurso Não utilizada - Não utilizada - Não utilizada -
Convite 686.141,62 0,27 622.422,78 0,20 833.905,41 0,28
Tomada de 
preço 1.595.627,28 0,62 988.764,45 0,32 784.798,73 0,27
Concorrência 35.211.226,58 13,78 34.607.081,01 11,35 34.860.809,80 11,90
Dispensa de 
licitação 89.906.873,85 35,20101.671.398,25 33,35124.155.626,22 42,39
Inexigível 12.005.303,40 4,70 12.130.768,16 3,98 11.183.910,14 3,82
Não se 
aplica 64.756.182,12 25,35 91.054.991,20 29,87 43.567.276,21 14,88
Suprimento 
de fundos 773.688,21 0,30 604.256,59 0,20 239.552,24 0,08
Pregão 50.515.629,89 19,78 63.200.887,40 20,73 77.242.374,91 26,37

TOTAL 255.450.672,95 100304.880.569,84 100292.868.253,66 100

 Observa-se  que  a  maior  parte  dos  recursos em 2008 (42,39%)  foi 
 Executada  mediante processos de dispensa de licitação. Do montante de
 R$124.155.626,22 de gastos nessa sistemática, R$98.292.007,13 (79,16%)
 foram  carreados  à  Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep,
 entidade  de  apoio à UFMG. Na categoria de dispêndio "não se aplica",
 na qual se registram as transferências voluntárias mediante convênios,
 dos  R$43.567.276,21  (14,54%),  a  Fundação  foi  contemplada  com R$
 14.661.894,37  (33,65%).  Para o conjunto das despesas da Universidade
 em 2008, no montante de R$292.868.253,66, não incluídas as relativas a
 pagamento  de  pessoal,  os  empenhos  liquidados  em  favor da Fundep
 alcançaram   R$112.953.901,50,   equivalentes  a  38,58%.  Pelo  mesmo
 critério, foram 33,21% em 2006 e 40,43% em 2007.
 Quanto  à  modalidade  de pregão, houve incremento de sua participação
 relativa nos três últimos exercícios (19,76% em 2006, 20,27% em 2008 e
 25,70%  em 2008), em consonância com o Decreto nº 5.450/2005, art. 1º,
 §1º,   que   o   estabelece  a  exigência  de  licitação  por  pregão,
 preferencialmente  na  forma  eletrônica,  nas  contratações de bens e
 serviços comuns, salvo nos casos de comprovada inviabilidade.

 4.5 REGULARIDADE NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
 Os  processos  de pessoal que compuseram a amostra auditada, revelaram
 falhas  quanto  à  legalidade  dos  atos  de admissão, aposentadoria e
 pensão  praticados  pela Entidade ou no que se refere à legalidade dos
 pagamentos efetivados aos servidores.
 As  falhas, cujas descrições sumárias listam-se a seguir, encontram-se
 detalhadas na 2ª parte deste Relatório:
 -  Pagamento  indevido  da vantagem pessoal do artigo 5º do Decreto nº
 95.689/88;
 -  Pagamento a maior da Gratificação Temporária do Magistério Superior
 - GTMS em aposentadorias proporcionais;
 -  Pagamento  indevido  da  rubrica  "Sentença  Judicial Transitada em
 Julgado" referente à incorporação da vantagem do artigo 3º do Decreto-
 Lei nº 1.971/82;
 -   Contratação  de  docentes  substitutos  sem  o  preenchimento  dos
 requisitos  exigidos  na  Lei  nº  8.745/93  e manutenção de contratos
 temporários sem respaldo legal.
 Com referência ao Acórdão TCU nº 516/2008 - 1ª Câmara, a UFMG impetrou
 recurso  de reconsideração junto ao mesmo Tribunal quanto a itens 1.4,
 1.5,  1.7,  1.14,  1.21,  1.22,  1.23  e  1.24. Por meio do Acórdão nº
 4.574/2008 - 1ª Câmara, a Corte de Contas conheceu do recurso e, até o
 julgamento de seu mérito, suspendeu os efeitos dos citados itens.



 Ressalta-se   que   a   gestão  de  recursos  humanos  na  UFMG  é  de
 responsabilidade da Pró-Reitoria de Recursos Humanos.

 4.6 CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU
 Os  trabalhos  de  auditoria  incidiram  sobre seleção de processos de
 despesas  com  recursos  do   Programa  Governamental  1073  -  Brasil
 Universitário,  e  respectiva  Ação  4009 - Funcionamento de Cursos de
 Graduação,  Programa 1375 - Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação
 e  da  Pesquisa  Científica,  e  respectivas Ações 09GK - Concessão de
 Bolsas de Qualificação de Pessoal de Alto Nível para o Atendimento das
 Diretrizes  da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior
 e  0487  - Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudo no País, além de
 questões afetas à administração de recursos humanos.
 Considerando  o escopo descrito, os exames não apontaram situações que
 evidenciassem descumprimento de determinações do Tribunal de Contas da
 União,  salvo  quanto  a  itens  relativos à administração de recursos
 humanos.   A   UFMG,   portanto,   cumpriu  integralmente  35  das  39
 determinações   e/ou   recomendações   contidas   em  XX  deliberações
 examinadas, as quais foram exaradas no exercício de 2008 pelo Tribunal
 de Contas da União, conforme detalhado na 2ª parte deste Relatório.

 4.7 ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA
 A  Auditoria  Geral  da  UFMG, de âmbito interno da Entidade, atua com
 órgão  de assessoramento do Conselho universitário. O corpo técnico da
 é  composto  pelo  chefe  e  três  servidores na função de auditor. As
 instalações  físicas  compreendem salas, no prédio da Reitora, dotadas
 de  equipamentos  suficientes para o bom funcionamento.
 Conforme  descrito  na  2ª  parte  deste  Relatório,  a entrega à CGU-
 Regional/MG  do  Relatório  Anual de Atividades de Auditoria Interna -
 RAINT,  referente ao exercício de 2008, foi tempestiva, em consonância
 com  o  disposto  no  artigo  7º  da  Instrução  Normativa  nº  7,  de
 29/12/2006.  As  atividades  descritas  no  referido Relatório guardam
 compatibilidade com as ações previstas no Plano Anual de Atividades de
 Auditoria  Interna  -  PAINT,  para  o  exercício de 2008, bem como em
 relação  às  ações críticas ou não planejadas, que exigiram atuação da
 unidade de auditoria interna.
 As  ações  empreendidas  pela  Auditoria Geral da UFMG, em especial as
 mencionadas  na  2ª  parte  deste Relatório, demonstram que a referida
 Unidade  vem  atuando no sentido de evitar, corrigir e/ou minimizar as
 falhas e riscos para a gestão da Universidade.

 4.8 CONCESSÃO DE DIÁRIAS
 No exercício de 2008, a UFMG realizou despesas com diárias no montante
 de  R$1.138.910,93.  Para  avaliar  a  regularidade foram selecionados
 processos  de  diárias  das três Unidades Gestoras da UFMG que tiveram
 maior  volume  de  despesas  executadas,  correspondentes  a 36,80% da
 totalidade  de gastos: UG nº 153289 - Faculdade de Medicina (total com
 diárias  de R$186.757,18, selecionadas 62 Ordens Bancárias no montante
 de  R$18.240,61);  Ug nº 153269 - Pro-Reitoria de Administração (total
 com  diárias  de  R$126.427,41,  selecionadas  56  Ordens Bancárias no
 montante  de  R$23.807,92);  UG nº 153288 - Faculdade de Letras (total
 com  diárias  de  R$105.979,64,  selecionadas  41  Ordens Bancárias no
 montante  de  R$50.573,51),  compondo  amostra  não-probabilística.  O
 quadro  a  seguir  estratifica  os  percentuais auditados em função da
 natureza detalhada da despesa.
 



Concessão de diárias no exercício de 2008
Tipo de concessão Valores totais pagos 

no ano (em R$)
% de recursos 

auditados
Diárias no país 800.930,39 4,96
Diárias no exterior 299.848,20 17,60
Diárias pagas a 
colaboradores eventuais 38.132,34 0,28

TOTAL 1.138.910,93 8,13
Nota: o percentual de recursos auditados foi calculado com base nos 
valores totais despendidos com diárias no ano.

 A  análise  da  amostra  não  revelou  pagamentos indevidos, situações
 irregulares ou sem as devidas justificativas.

 4.9 SUPRIMENTO DE FUNDOS - USO DE CARTÕES
 No  exercício  de  2008, UFMG realizou despesas mediante suprimento de
 fundos,  por  meio  do  Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF,
 regulamentado  pelo  Decreto  nº  5.355/2005  e  pela Portaria MPOG nº
 41/2005,  no  montante de R$148.351,16. Para avaliar a regularidade da
 utilização  do  Cartão  de  Pagamentos  foram  selecionados  todos  os
 processos  das três Unidades Gestoras da UFMG que tiveram maior volume
 de  despesas  executadas nesta modalidade, correspondentes a 76,45% da
 totalidade,  compondo  amostra  não-probabilística:  UG  nº  153267  -
 Departamento de Manutenção e Operação de Infraestrutura (R$58.540,30);
 UG  nº  153296  -  Instituto de Ciências Agrárias (R$32.437,28); UG nº
 153293   -  Instituto  de  Geociências  (R$23.194,63).  Os  exames  de
 auditoria revelaram que, ao executar despesas mediante uso do referido
 cartão  de  pagamento,  a  Entidade  incorreu em falha, cuja descrição
 sumária transcreve-se da 2ª parte deste Relatório:
 -  Impropriedades  na  concessão,  utilização e prestação de contas de
 processos  de  suprimento  de  fundos mediante Cartão de Pagamentos do
 Governo Federal.
 Os  quadros  a seguir, discriminados por Unidades Gestoras integrantes
 da  amostra  analisada,  relacionam  as  ocorrências identificadas por
 portador de cartão:
 

CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL – EXERCÍCIO DE 2008
Número de cartões de pagamento no Instituto de Ciências Agrárias: 2
Escopo desta auditoria: 2

CPF do 
portador

Quantidade de 
transações

Valor total das 
transações (em R$)

Ocorrências 
(falhas)

Saques Compras Saques Compras Descrição Valor 
(em R$) Quant

218.072.996-00 00 13 0,00 2.980,78

Divergência 
entre o valor 
do documento 
comprobatório 
e do valor 
registrado no 
Portal da 
Transparência. 

329,00 02

561.223.306-04 02 120 650,00 22.953,44
Saque não 
justificado. 650,00 02
Despesas sem 
comprovação. 120,00 01

Total Geral 02 133 650,00 25.934,22 - 1.099,00 05

 



CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL – EXERCÍCIO DE 2008
Número de cartões de pagamento no Departamento de Planejamento Físico e Obras : 5
Escopo desta auditoria: 5

CPF do 
portador

Quantidade de 
transações

Valor total das 
transações (em R$)

Ocorrências 
(falhas)

Saques Compras Saques Compras Descrição Valor 
(em R$) Quant

291.935.596-15 06 92 1.770,00 25.230,00 Saque não 
justificado. 1.770,00 06

417.874.096-72 03 17 1.692,00 7.136,93 Não foram 
identificadas. - -

489.849.146-49 00 32 0,00 11.999,40 Não foram 
identificadas. - -

717.141.466-34 02 26 176,00 6.324,00 Saque para 
ressarcimento 76,00 01

979.633.726-68 03 17 872,00 1.628,00 Não foram 
identificadas. - -

Total Geral 14 184 4.510,00 52.318,33 - 1.846,00 07
 

CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL – EXERCÍCIO DE 2008
Número de cartões de pagamento no Instituto de Geociências: 7
Escopo desta auditoria: 7

CPF do 
portador

Quantidade de 
transações

Valor total das 
transações (em R$)

Ocorrências 
(falhas)

Saques Compras Saques Compras Descrição Valor 
(em R$) Quant

222.143.306-82 00 06 0,00 878,02 Não foram 
identificadas. - -

229.904.296-20 02 16 1.310,00 4.500,72

Despesas não 
enquadráveis 
como 
suprimento de 
fundos

3.912,39 09

Saque para 
ressarcimento 1.310,00 02

373.012.766-72 00 10 0,00 8.391,65

Despesas não 
enquadráveis 
como 
suprimento de 
fundos

6.920,00 05

510.059.566-34 04 07 2.500,00 1.045,22

Despesas não 
enquadráveis 
como 
suprimento de 
fundos

2.500,00 04

524.766.006-44 00 24 0,00 1.952,93 Não foram 
identificadas. - -

531.581.486-68 00 02 0,00 852,50 Não foram 
identificadas. - -

832.654.736-00 00 02 0,00 2.145,00

Despesas não 
enquadráveis 
como 
suprimento de 
fundos

1.680,00 01

Total Geral 06 67 3.810,00 19.766,04 - 16.322,39 21

 4.10 CONTEÚDO ESPECÍFICO
 A  UFMG  apresentou  seus  indicadores  de  desempenho no Relatório de
 Gestão, referente às contas anuais do exercício de 2008, às folhas 216
 a 221 do respectivo processo de contas, em atendimento ao previsto nos
 itens 8.1 e 8.1.2 da Decisão TCU nº 408/2002 - Plenário.
 Conforme descrito na 2ª parte deste Relatório, não foram identificadas



 inconsistências  relevantes  quanto  ao cálculo e à confiabilidade dos
 indicadores.
 Depreende-se,  portanto,  que  os indicadores de desempenho examinados
 podem servir de subsídio para a tomada de decisões gerenciais.

 5. Entre as constatações identificadas pela equipe, não  foi  possível
 efetuar estimativa de ocorrência de dano ao erário.

 III - CONCLUSÃO
 Eventuais questões pontuais ou formais que não tenham causado prejuízo
 ao Erário, quando identificadas,  foram devidamente  tratadas por Nota
 de Auditoria e as providências corretivas a serem adotadas, quando for
 o caso, serão incluídas no  Plano de Providências  Permanente ajustado
 com a UJ e  monitorado pelo Controle Interno. Tendo  sido abordados os
 pontos  requeridos pela  legislação  aplicável, submete-se  o presente
 Relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do
 competente Certificado de Auditoria.

                   Belo Horizonte, 24 de junho de 2009.

 



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

                   CERTIFICADO DE AUDITORIA  
CERTIFICADO Nº      : 224881
UNIDADE AUDITADA    : UFMG
CÓDIGO              : 153062
EXERCÍCIO           : 2008
PROCESSO Nº         : 23072.011088/2009-93
CIDADE              : BELO HORIZONTE

          Foram  examinados,  quanto   à legitimidade e legalidade, os
atos  de  gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no
período de 01Jan2008 a 31Dez2008.

2.        Os  exames  foram  efetuados  por seleção de itens, conforme
escopo  do  trabalho  definido  no  Relatório  de  Auditoria constante
deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas
selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros
mantidos   pela(s)   unidade(s),   bem  como  a  aplicação  de  outros
procedimentos julgados necessários no decorrer da auditoria.

3.        Em   nossa   opinião, diante dos exames aplicados, de acordo
com  o  escopo  mencionado  no  parágrafo segundo, consubstanciados no
Relatório  de Auditoria de Avaliação da Gestão nº 224881   considero:

3.1  No que concerne à gestão de outros responsáveis, não
constantes do art. 10 da IN TCU  nº 57/2008:

3.1.1  REGULAR com ressalvas a gestão dos responsáveis a seguir listados:

CPF            NOME                            CARGO          
“Nome e CPF protegidos por sigilo”      PRó - REITOR DE RH

                       FALHA(s) MEDIA(s)
2.1.2.1
Pagamento  indevido  da  vantagem pessoal do artigo 5º do Decreto nº
95.689/88.
2.1.2.2
Pagamento  a maior da Gratificação Temporária do Magistério Superior
- GTMS em aposentadorias proporcionais.
2.1.2.4
Pagamento  indevido  da  rubrica  "Sentença  Judicial  Transitada em
Julgado" referente à incorporação da vantagem do artigo 3º do Decreto-
Lei nº 1.971/82.
2.1.2.6
Contratação  de  professores  substitutos  sem  o  preenchimento dos
requisitos  exigidos  na  Lei  nº  8.745/93  e manutenção de contratos



temporários sem respaldo legal.
CPF            NOME                            CARGO          
“Nome e CPF protegidos por sigilo”  PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO

                       FALHA(s) MEDIA(s)
2.1.3.2
Restrição  à  competição em licitação para contratação de serviço de
vigia ante a exigência, na fase habilitatória, de registro no Conselho
Regional de Administração.
CPF            NOME                            CARGO          
“Nome e CPF protegidos por sigilo”  PRO-REITORA ADJ. ADMINISTRACÃO

                       FALHA(s) MEDIA(s)
2.1.3.2
Restrição  à  competição em licitação para contratação de serviço de
vigia ante a exigência, na fase habilitatória, de registro no Conselho
Regional de Administração.
CPF            NOME                            CARGO          
“Nome e CPF protegidos por sigilo”       DIRETOR-GERAL DO DAP

                       FALHA(s) MEDIA(s)
2.1.2.1
Pagamento  indevido  da  vantagem pessoal do artigo 5º do Decreto nº
95.689/88.
2.1.2.2
Pagamento  a maior da Gratificação Temporária do Magistério Superior
- GTMS em aposentadorias proporcionais.
2.1.2.4
Pagamento  indevido  da  rubrica  "Sentença  Judicial  Transitada em
Julgado" referente à incorporação da vantagem do artigo 3º do Decreto-
Lei nº 1.971/82.
2.1.2.6
Contratação  de  professores  substitutos  sem  o  preenchimento dos
requisitos  exigidos  na  Lei  nº  8.745/93  e manutenção de contratos
temporários sem respaldo legal.
CPF            NOME                            CARGO          
“Nome e CPF protegidos por sigilo”  DIR. DPTO. DE SERVIÇOS GERAIS

                       FALHA(s) MEDIA(s)
2.1.3.2
Restrição  à  competição em licitação para contratação de serviço de
vigia ante a exigência, na fase habilitatória, de registro no Conselho
Regional de Administração.
                  Belo Horizonte, 24 de Junho de 2009.
                          

CLAUDIO AZEVEDO COSTA
CHEFE DA CONTRALADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE MG
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Em  conclusão  aos  encaminhamentos  sob  a 
responsabilidade  da  SFC/CGU  quanto  ao  processo  de  contas  do 
exercício  sob  exame,  da  Unidade  acima  referida,  expresso,  a 
seguir,  opinião  conclusiva,  de  natureza  gerencial,  sobre  os 
principais registros e recomendações formulados pela equipe de 
auditoria,  em  decorrência  dos  trabalhos  conduzidos  por  este 
órgão de controle interno sobre os atos de gestão do referido 
exercício. 
2. As principais constatações originadas dos trabalhos 
de Auditoria Anual de Contas do exercício de 2008 referem-se à 
inobservância  da  legislação  relativa  à  gestão  de  recursos 
humanos e à contratação de serviços e aquisição de bens. 
3. Dentre  as  causas  estruturantes  relacionadas  às 
constatações,  podem-se  citar  falhas  nos  controles  internos 
administrativos  relacionados  à  concessão  de  gratificações  e 
indenizações, a atos de contratação de pessoal, à regularidade 
dos  procedimentos  licitatórios.  As  recomendações  formuladas 
referem-se  à  aplicação  da  legislação  pertinente,  ao 
fortalecimento das práticas de controle em relação aos recursos 
executados pela Unidade.  
4. Assim,  em  atendimento  às  determinações  contidas  no 
inciso  III,  art.  9º  da  Lei  n.º  8.443/92,  combinado  com  o 
disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VIII, 
art. 12 da IN/TCU/N.º 57/2008 e fundamentado no Relatório de 
Auditoria,  acolho  a  conclusão  expressa  no  Certificado  de 
Auditoria.  Desse  modo,  o  processo  deve  ser  encaminhado  ao 
Ministro  de  Estado  supervisor,  com  vistas  à  obtenção  do 
Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 
8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União.

                      
 Brasília,  25  de junho de 2009.

                    

CLEÔMENES VIANA BATISTA
DIRETOR DE AUDITORIA DA ÁREA SOCIAL

.


