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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO 

 
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – 2008 

 
Conforme determina a IN CGU nº 01, de 03 de dezembr o de 
2007, apresentamos o Relatório Anual de Atividades de 
Auditoria interna contendo o relato sobre as ativid ades de  
relativo ao exercício de 2008, em função das ações 
planejadas constantes do PAINT para o referido exer cício. 
 
I - Descrição das ações de auditoria interna realiz adas 
pela entidade. 
 
No exercício de 2008, a CCI elaborou os relatórios nº 
01/08, 02/08, 03/08, 04/08 e 05/08 nas áreas: Contr oles da 
Gestão, Gestão Operacional, Gestão Orçamentária, Ge stão 
Financeira, Gestão Patrimonial, Desenvolvimento 
Institucional e Capacitação, Gestão de Recursos Hum anos e 
Gestão de Suprimento de Bens e Serviços, abrangendo  as 
seguintes unidades: Campus São Cristóvão, Campus It abaiana, 
Museu Arqueológico de Xingó e Campus Laranjeira. Fo ram 
auditados os setores: Pró-Reitoria de Administração  - 
PROAD, Prefeitura do Campus - PREFCAMP, Divisão de Serviços 
Gerais - DSG, Divisão de Patrimônio - DIPATRI, Coor denação 
de Planejamento - COGEPLAN, Coordenação de Programa s, 
Projetos e Convênios - COPEC, O escopo para cada ár ea 
obedeceu ao especificado no PAINT/2008.  
 
Durante o período de 02 de janeiro a 23 de dezembro  de 2008 
os trabalhos de auditoria foram realizados por 03 
servidores até o mês de maio, sendo que a partir de  junho 
por 02 servidores lotados na CCI, em estrita observ ância às 
normas de auditoria aplicáveis ao serviço público f ederal, 
sem que nenhuma restrição fosse imposta pelos dirig entes da 
entidade ao nosso trabalho, cujos exames foram real izados 
por amostragem não probabilística, e os resultados 
encontram-se expressos nos relatórios de auditoria que 
foram encaminhados ao dirigente máximo da entidade para 
conhecimento das recomendações às constatações apon tadas 
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pela equipe de auditoria da Coordenação de Controle  
Interno, nas áreas a seguir demonstradas: 
 

� Controles da Gestão 
� Gestão Operacional 
� Gestão Orçamentária 
� Gestão Financeira 
� Gestão Patrimonial 
� Desenvolvimento Institucional e Capacitação 
� Gestão de Recursos Humanos 
� Gestão de Suprimento de Bens e Serviços 

 
II - Registro quanto à implementação ou cumprimento , pela 
entidade, ao longo do exercício, de recomendação ou  
determinações efetuadas pelos órgãos central e seto riais do 
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Fede ral pelo 
Conselho Fiscal ou órgão equivalente da entidade. 
 
a) Recomendações ou determinações oriundas da Contr oladoria 
Geral da União : 
 

 
Documento/data Recomendações Cumprimento 

Relatório de 
Auditoria de 
Gestão nº 
208456 /Plano de 
Providências.  

1.1.2.1  RECOMENDAÇÃO: 001 Esta 
equipe de auditoria recomenda 
que se abstenha a Unidad e de 
contratar serviço de 
manuten ção/modernização de 
elevador mediante 
inexigibilidade de licitação, 
havendo a obrigação, portanto, 
de empregar o devido processo 
licitatório. 
 

 
 
 
 

IMPLEMENTADA 

Rela tório de 
Auditoria de 
Gestão nº  
208456 /Plano de 
Providências. 
 
 

 
1.1.2.2 RECOMENDAÇÃO: 001 
Abster- se de contratar com a 
FAPESE para atividades de 
gerenciamento ou operação de 
serviços de saúde, em 
cumprimento à determinação do 
Tribunal de  Contas  da  União 
(TCU), conforme Acórdãos nº 
1123/2005- Plená rio e nº 
716/2006-Plenário. 
 
RECOMENDAÇÃO: 002  

 
 
 
 

IMPLEMENTADA 
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Apurar a responsabilidade pelo 
descumprimento reiterado de 
determinação do TCU quanto a 
proibição de con tratar a 
FAPESE para atividades  de  
gerenciamento ou operação de 
serviço de saúde, contida no 
Acórdão nº 1123/2005 -  
Plenário. 
 
RECOMENDAÇÃO: 003  
Restituir à Universidade 
Federal de  Sergipe  o  
montante  de  R$ 350.500,00 
(trezentos e cinquen ta mil e 
quinhentos reais), 
correspondente à soma dos 
repasses mensais de junho/2006 
a dezembro/2007  efetuados  à  
FAPESE,   a  título  de 
ressarcimento das atividades  
contratadas,  mediante  os  
con tratos  nº  610.023/05 e nº 
779.050/07. 
 

 
 
 
 

IMPLEMENTADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÃO 
IMPLEMENTADA 

 
 
 
 
Relatório de 
Auditoria de 
Gestão nº  
208456 /Plano de 
Providências. 
 
 

2.1.3.1 RECOMENDAÇÃO: 001  
Exigir do  suprido  
justificativa  que  indique  
os  motivos  da  não 
utilização  da rede afiliada 
do CPGF nos casos de saque 
para pagamento de  despesas,  
conforme disposto no art. 4º, 
§ 2º, da Por taria MPOG nº 
41/2005. 
 
RECOMENDAÇÃO: 002  
Vedar  a  utilização  do  CPGF  
para  pagamento de despesas 
que não se enquadrem  nas  
hipóteses  previstas  no  art.  
4º da Portaria MPOG nº 
41/2005,  e  especialmente  
nos  artigos  45,  46  e  47 
do Decreto nº 93.872/1986,  
observando-se  o  caráter  
excepcional  da  despesa  e a 
possibilidade de subordinar- se 
ao processo normal de 

 
 
 
 

IMPLEMENTADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTADA 
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aplicação. 
 
RECOMENDAÇÃO: 003  
Relacionar  os suprimentos 
concedidos, verificando sua 
finalidade, com os objetivos 
do programa/ação 
correspondentes na LOA. 
 
RECOMENDAÇÃO: 004  
Observar os limites máximos 
permitidos para cada despesa, 
sendo vedado o  fracionamento  
nos  termos  da Porta ria nº 
95/2002 do Ministério da 
Fazenda. 
 
RECOMENDAÇÃO: 005  
Exigir  do suprido, quando 
efetuar saque, que o valor 
deste seja igual ao  do valor 
das despesas a serem 
reali zadas, e, se o valor 
exceder ao da despesa, que o 
valor excedente seja 
devolvido, conforme 
disposto na Macrofun ção SIAFI 
02.11.21. 
 
RECOMENDAÇÃO: 006  
Apurar   responsabilidades   
dos   supridos   de  CPF  
***.961.275-**, ***.503.025-**  
e ***.554.935-** que 
per maneceram com valor em 
espécie, sem justificativa 
formal, por prazo maior do que 
03 (três) dias úteis, conforme 
dis posto no item 8.8 da 
Macrofunção SIAFI 02.11.21. 
 
RECOMENDAÇÃO: 007  
Exigir  do suprido que 
iden tifique o nº patrimonial 
dos bens móveis ou nº da placa 
dos veículos nos comprovantes 
das despesas realizadas para 
sua   manutenção,   
permitindo,   assim,  o  

 
 
 
 
 

IMPLEMENTADA 
 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTADA 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTADA 
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controle  dos  custos  de 
recuperação  e  análise  de 
sua viabilidade econômica e 
oportunidades, conforme 
orientação da IN SEDAP nº 
205/88. 
 
RECOMENDAÇÃO: 008  
Vedar  o  pagamento  de  
despesas com suprimento de 
fundos por meio de cartão  de  
crédito  pessoal  do  supri do,  
pois  tal fato viabiliza a 
aferição  de  benefícios 
pessoais e contraria 
expr essamente o disposto no § 
5º do art. 45 do Decreto nº 
93.872/1986. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTADA 

 
 
 
 
Rel atório de 
Auditoria de 
Gestão nº  
208456 /Plano de 
Providências. 

2.1.5.1 RECOMENDAÇÃO: 001  
Analisar,  com  maior  rigor,  
os  motivos  e  os  períodos  
quando da concessão de 
diárias, especial mente os que 
incluam sábados, domingos e 
feriados,  bem  como  os  
relatórios de viagens para se 
verifi car se os objetivos  
fo ram  devidamente  
alcançados,  atendendo  ao  
disposto no Decreto  nº  
5992/2006 (artigos 1º, 2º, 5º 
e 7º), e na Portaria MEC nº 
4.014/2005. 
 
RECOMENDAÇÃO: 002  
Providenciar o recolhimento 
das diá rias pagas 
indevidamente. 
 

 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTADA 

 
 
Relatório de 
Auditoria de 
Gestão nº  
208456 /Plano de 
Providências. 

2.1.6.1 RECOMENDAÇÃO: 001  
Abster- se  de  contratar  
serviço  de  manutenção de 
veículos mediante 
inexigibilidade  de  licitação  
sem  com provação  da  
inviabilidade de competição.  

 
 

IMPLEMENTADA 
PARCIALMENTE 

 
Relatório de 

2.1.6.2 RECOMENDAÇÃO: 001  
Cessar, de imediato, a 

 
 



 6

Auditoria de 
Gestão nº  
208456 /Plano de 
Providências. 
 
 

contratação ilegal de mão-de-
obra sem concurs o público, 
restringindo  a contrata ção de 
serviços de execução indireta 
somente para os casos 
permitidos no Decreto nº 
2.271/1997. 
 

IMPLEMENTADA 

 
Relatório de 
Auditoria de 
Gestão nº  
208456 /Plano de 
Providências. 

2.1.6.4 RECOMENDAÇÃO: 001  
Abster-se de c ontratar serviço 
de telefonia móvel mediante 
dispensa de licitação, sendo 
pregão a modali dade 
licitatória apropriada. 
 

 
 

IMPLEMENTDA 
 

 
 
 
Relatório de 
Auditoria de 
Gestão nº  
208456 /Plano de 
Providências. 

2.1.6.5 RECOMENDAÇÃO: 001  
Abster-se de efetuar paga mento 
de despesas sem respaldo 
contratual (ou documento 
equivalente). 
 
RECOMENDAÇÃO: 002  
Abster- se   de   proceder  
processo  licitatório  ou  de  
dispensa  ou inexigibilidade  
de  licitação  sem  aten der  a 
todas as exigências de 
composição processual 
di spostas na Lei nº 8.666/93, 
em especial: termo de  
contrato  (ou  outro  
documento  que  a  lei  
facultar  para  caso 
específico), orçamento pré vio, 
publicações e análise 
jurídica. 
 
RECOMENDAÇÃO: 003  
Apurar  responsabilidade  
administrativa  para o 
pagamento de despesas com  
serviço  de  telefonia  mó vel  
de forma irregular: sem 
cotação de preço, sem respaldo 
contratual e parte sem prévio 
empenho. 
 

 
 
 

IMPLEMENTDA 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTADA 
 

 

 
Relatório de 

2.1.6.6 RECOMENDAÇÃO: 001  
Abster- se de contratar a 
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Auditoria de 
Gestão nº  
208456 / Plano de 
Providências. 
 

FAPESE, ou qualquer outra 
fundação de apoio, para  fins  
de  realização  de  concurso 
vestibular/processo seletivo, 
mediante dispensa de 
licitação, com base na Lei nº 
8.958/94. 
 

 
IMPLEMENTADA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Relatório de 
Auditoria de 
Gestão nº  
208456 /Plano de 
Providências. 

2.1.6.7 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Abster- se de contratar 
empresa responsável por fraude 
em licitação. 
 
RECOMENDAÇÃO: 002  
Apurar responsabilidade  pela  
contratação  de  em presa  que  
fraudou licitação  (apresentou  
documentação  fal sa),  
contrariando  a  Lei nº 
10.520/2002 e o Decreto nº 
3.555/2000. 
 
RECOMENDAÇÃO: 003  
Aplicar para a empresa 
fraudadora da licitação 
mencionada as sanções 
previstas  no art. 7° da Lei 
nº 10.52 0/2002 e no art. 14 do 
Decreto nº 3.555/2000. 
 

 
 

IMPLEMENTADA 
 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTADA 
 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTADA 

Relatório de 
Auditoria de 
Gestão nº  
208456 /Plano de 
Providências. 

2.2.2.1 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Abster- se  de  contratar  a  
FAPESE  com  o  intuito  de  
via bilizar a  realização de 
obras. 
 

 
NÃO 

IMPLEMENTADA 

 
Relatório de 
Auditoria de 
Gestão nº  
208456 /Plano de 
Providências. 
 

2.2.2.2 RECOMENDAÇÃO: 001  
Abster- se  de  contratar  
diretamente  em  caráter 
emergencial empresa 
fornecedora de gêneros 
alimentícios. 
 

 
 

IMPLEMENTADA 

 
 
Relatório de 
Auditoria de 
Gestão nº  
208456 /Plano de 

2.3.3.3 RECOMENDAÇÃO: 001  
Esta equipe de auditoria 
recomenda que a Unidade apure 
a responsabilidade da  prática  
de  pagamento an tecipado no 
contrato em questão. 

 
 

NÃO 
IMPLEMENTADA 
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Providências. 
 

 
RECOMENDAÇÃO: 002  
Esta equipe de  auditoria  
recomenda  que  a  Unidade 
abstenha- se do cometimento  da  
prática  de  pa gamento 
antecipado  nas execuções dos 
contratos. 
 

 
 
 

NÃO 
IMPLEMENTADA 

 

Relatório de 
Auditoria de 
Gestão nº  
208456 /Plano d e 
Providências. 

2.3.3.4 RECOMENDAÇÃO: 001  
Esta equipe de auditoria  
recomenda que se apure a 
responsabilidade pelo desvio 
de finalidade ocorrido. 
 

 
NÃO 

IMPLEMENTADA 

 
 
 
Relatório de 
Auditoria de 
Gestão nº  
208456 /Plano de 
Providências. 

6.2.1.1 RECOMENDAÇÃO: 001  
Reiterar as  recomendações 
contidas  nos  Relatórios  de 
Auditoria de Avaliação de 
Gestão da Unidade nº 175093 
(item 7.2.1.1) e nº 189780 
(Anexo I - item 4.2.2.1), 
referentes aos exercícios 2005 
e 2006, res pectivamente, para  
que a mesma aperfeiçoe o 
planejamento da sua gestão, em 
consonância com o disposto no 
Decreto- Lei nº 200/67, 
pro cedendo  um  melhor 
acompanhamento dos seus 
contratos, visando a efetuar 
os devidos certames 
licitatórios com a 
antecedência necessária ao 
término dos contratos 
vigent es, a fim de evitar 
tanto a descontinuidade  dos  
seus  serviços,  quanto  o  
emprego  indevido de dispensa  
de  licitação em caráter 
emergencial, de modo a atender 
ao estabelecido no Acórdão TCU 
nº 260/2002 - Plenário. 

 
 
 
 
 
 
 
 

NÃO 
IMPLEMENTADA 

 

Relatório de 
Auditoria de 
Gestão nº  
208456 /Plano de 
Providências. 

6.2.1.2 RECOMENDAÇÃO: 001  
Esta  equipe recomenda a 
alteração dos termos 
contratuais a fim de não mais  
permitir  pagamento  de  
despesas  de entidade privada, 

 
 
 

NÃO 
IMPLEMENTADA 
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ao mesmo tempo que se restitua 
a UFS os pagamentos efetuados 
indevidamente. 
 

Relatório de 
Auditoria de 
Gestão nº  
208456 /Plano de 
Providências. 

2.2.2.3 RECOMENDAÇÃO: 001  
Recomenda- se que a Unidade 
passe a exigir garantia 
adicional do vencedor da 
licitação para assinatura do  
contrato quando sua proposta 
for inferior a 80% do menor 
dos seguintes valores: média 
aritmética dos  valores das 
propostas superiores a 50% do 
valor orçado da obra ou do  
valor  orçado  pela 
administração, conforme § 2º 
do art. 48 da Lei 8666/93. 
 
RECOMENDAÇÃO: 002  
Recomenda- se anexar ao 
processo licitatório a folha 
inteira do jornal onde foi 
publicado  o edital resu mido 
da licitação, sem recortes, de 
forma  a  comprovar  que  a  
publicação  ocorreu  na  data 
e no jor nal mencionado, em 
atendimento ao inc . II do art. 
38 da Lei 8666. 
 
RECOMENDAÇÃO: 003  
Recomenda- se o aperfeiçoamento 
dos controles internos da 
Unidade de forma que os 
envelopes  dos lici tantes, 
enviados por intermédio dos 
Correios  e  recepcionados 
pelo setor de protocolo, sejam 
encaminhados imediatamente à 
Comissão Permanente de 
Licitação. 
 

 
 
 
 
 

IMPLEMENTADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTADA 

 
 
 
Relatório de 
Auditoria de 
Gestão nº  

6.1.1.3 RECOMENDAÇÃO: 001  
Elaborar    quadro    da    
cobertura    da   atuação   da   
auditoria interna  que informe 
o grau de abrangência sobre os 
setores, processos e  projetos  

 
 
 
 
 

IMPLEMENTDA 
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208456 /Plano de 
Providências. 

de atuação da entidade, bem 
como sobre as áreas previstas 
na DN TCU nº 81, de 08/12/06 
(Anexo V). 
 
RECOMENDAÇÃO: 002  
Planejar   ações   de 
auditoria   interna  para  os  
programas/ações da  entidade  
incluídos no Pro grama de 
Aceleração do Crescimento -  
PAC que estão em andamento. 
 
RECOMENDAÇÃO: 003  
Elaborar  programa  de  
auditoria específico para o 
desenvolvimento de suas  
atividades,  on de constem 
objetivos definidos e 
específicos para cada escopo, 
e  com escopo que contemple a 
extensão e profundida de dos 
exames realizados. 
 
RECOMENDAÇÃO: 004  
Realizar estudos  técnicos  
que  sirvam  de base para o 
desenvolvimento das atividades 
da auditoria interna. 
 
RECOMENDAÇÃO: 005  
Encaminhar   os  relatórios  
ou documentos equivalentes das 
auditorias realizadas  para   
a  CGU,  em  até  60  
(ses senta)  dias  após  a sua 
edição, conforme disposto no 
art. 8º da IN CGU nº 07/2006. 
 
RECOMENDAÇÃO: 006  
Encaminhar, também, os 
relatórios ou documentos 
equivalentes das auditorias  
realizadas  para   o Con selho 
Universitário, que é o órgão 
normativo,  deliberativo  e  
consultivo  da  Universidade  
em  maté ria administrativa e 
de política universitária. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÃO 
IMPLEMENTADA 

 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTADA 
 
 
 
 
 
 
 

PARCIALMENTE 
IMPLEMENTADA 

 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTADA 
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RECOMENDAÇÃO: 007  
Constar dos relatórios das   
auditorias  realizadas  pela  
CCI informações sobre o 
atendimento ou não das 
recomendações e orientações 
pendentes   da  auditoria  
interna,  bem  como,  também,  
análise  das respostas  dos 
setores internos da FUF S e a 
recomendação proposta para a 
constatação e para melhoria 
dos controles internos. 
 
RECOMENDAÇÃO: 008  
Adotar procedimentos mais 
efetivos, inclusive com 
aplicação de testes  
específicos  de validação, 
para o acompanhamento 
tempestivo do atendimento  da s  
orientações e recomendações 
expedidas, pelo controle 
in terno, externo e auditoria 
interna, não se limitando, tão 
somente, a reproduzir as 
informações geradas pelos 
setores internos. 
 
RECOMENDAÇÃO: 009  
Adotar procedimentos mais 
efetivos para acompanhame nto 
concomitante do cumprimento ou 
não da realiza ção das 
atividades previstas no PAINT. 
 

 
 
 
 
 

IMPLEMENTADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTADA 
 

Relatório de 
Auditoria de 
Gestão nº  
208456 /Plano de 
Providências. 

2.3.2.1 RECOMENDAÇÃO: 001  
Abster- se de celebrar qualquer  
tipo  de ajuste com as 
fundações de apoio,  cujo 
objeto seja a prática de atos 
de com petência exclusiva da 
Universidade,  salvo  quando 
vinculados a projetos 
específicos e desde que  
relativos  à  finalidade de 
apoiar projetos de pesquisa, 
ensino e extensão  e 

 
 
 
 
 

IMPLEMENTADA 
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desenvolvimento institucional, 
científico e tecnológico de 
interesse da institui ção 
federal contratante, nos 
termos do art. 1º da Lei nº 
8.958, de 1994, c/c o art. 1º 
do Decreto nº 5.205, de 2004. 
 
RECOMENDAÇÃO: 002  
Exigir o ressarcimento do 
valor indevidamente pago de R$ 
120.000,00, a título de taxa 
de gerenciamento, porque 
contrari a o disposto no inciso 
I do seu artigo 8º da IN STN 
01/97. 
 
RECOMENDAÇÃO: 003  
Evitar realizar pagamento a 
título de taxa de 
administração ou similar em  
contratos   firmados  com  
fundações  de  apoio,  sem  
comprovada vinculação   com   
custos  de  servi ços  
efetivamente  prestados  pela 
fundação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÃO 
IMPLEMENTADA 

 
 
 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTADA 

 
 
 
Relatório de 
Auditoria de 
Gestão nº  
208456 /Plano de 
Providências. 

2.3.3.8 RECOMENDAÇÃO: 001  
Executar  o  convênio  de  
acordo  com  as  cláusulas  
pactuadas  e  a legislação 
pertinente, conforme 
estipulado no art. 22 da IN 
STN 01/97. 
 
RECOMENDAÇÃO: 002  
Apurar  as responsabilidades 
pela realização de despesas 
não previstas no convênio nº 
149/05, conforme estipulado no 
art. 22 da IN STN 01/97. 
 
RECOMENDAÇÃO: 003  
Exigir o ressarcimento da 
quantia de R$ 31.312,35 
referente às tarifas 
bancárias, CPMF e juros/IOF 
pagos indevida mente, 

 
 
 

IMPLEMENTADA 
 
 
 
 
 

NÃO 
IMPLEMENTADA 

 
 
 
 
 

NÃO 
IMPLEMENTADA 
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contrariando a IN STN 01/97 e 
a Lei nº 9.311/96. 
 

Relatório de 
Auditoria de 
Gestão nº  
208456 /Plano de 
Providências. 

2.1.7.2 RECOMENDAÇÃO: 001  
Elaborar planos de trabalho de  
convênios  contendo as 
informações mínimas  exigidas, 
bem como com cro nograma de 
execução e de desembolso 
compatíveis, conforme art. 2º 
da IN STN nº 01/97. 
 
RECOMENDAÇÃO: 002  
Integrar o plano de trabalho 
com especificação detalhada e 
completa  do bem a ser 
produzido ou adquiri do, ou dos 
serviços a serem contratados,  
conforme § 1º do art. 2º da IN 
STN nº 01/97. 
 

 
 
 

IMPLEMENTADA 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTADA 

 
 
 
Relatório de 
Auditoria de 
Gestão nº  
208456 /Plano de 
Providências. 

2.1.7.3 RECOMENDAÇÃO: 001  
Abster- se de celebrar qualquer 
tipo de ajuste com a fundação 
de apoio, cujo  objeto  seja  
a  prática  de  atos  de  
competência  exclusiva e 
meramente  administrativos  da  
unidade,  salvo  quando  
vincu lados  a projetos  
específicos  e  desde  que  
relativos à finalidade de 
apoiar projetos de pesquisa, 
ensino e extensão e 
desenvolvimento institucional,  
científico  e  tecnológico de 
interesse da institu ição 
federal contratante, nos 
termos do art. 1º da Lei nº 
8.958/1994, c/c o art. 1º do 
Decreto nº 5.205/2004. 
 
RECOMENDAÇÃO: 002  
Abster- se  de celebrar 
convênios sem a prévia 
apresentação de plano de 
trabalho  contendo  as  
informações  mínima s  
exigidas, bem como o seu 

 
 
 
 
 

IMPLEMENTADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTADA 
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respectivo projeto básico, 
conforme art. 2º da IN STN nº 
01/97. 
 

Relatório de 
Auditoria de 
Gestão nº  
208456 /Plano de 
Providências. 

2.1.7.4 RECOMENDAÇÃO: 001  
Constar expressamen te  nos 
termos de convênios/contratos 
regidos pela Lei  nº  
8.958/94,  cláusulas que 
estipulem ressarcimento devido 
à UFS pela  utilização  de  
seus bens e serviços por parte 
da FAPESE e prazo para 
prestação de contas dos 
recursos aplicados, e relação 
disc riminada  do corpo docente 
e dos bens e serviços da UFS 
utili zados na  consecução  do  
objeto, conforme determinação 
nº 9.6.28 do Acórdão TCU 
631/2007 - Segunda Câmara. 
 
RECOMENDAÇÃO: 002  
Abster- se de  firmar  
convênios  com prazo de 
prestação de contas c om 
período  diferente do 
estipulado no art. 7º, VIII, 
da IN STN nº 01/97, que  é  de 
no máximo 60 (sessenta) dias 
contados da data do térmi no da 
vigência,  observando- se,   
ainda,   a   obrigação   de  
prestação  de contas  parcial,  
quando a liberação  de  
recursos o correr em 03 (três) 
parcelas ou mais (art. 21, § 
2º, da IN STN nº 01/97).  
 

 
 
 

IMPLEMENTADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTADA 

Relatório de 
Auditoria de 
Gestão nº  
208456 /Plano de 
Providências. 

3.1.1.1 RECOMENDAÇÃO: 001  
Acompanhar efetivamente os  
gastos mensais com manutenção 
de veículos, observando: 
a)Os  limites para este tipo 
de gasto regulados pela 
IN/MARE n.º 09/94 e pelo 
Decreto n.º 99.658/90; 
b)A  adequação  dos  preços  
praticados  pelas  empresas de 

 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTADA 
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manutenção contratadas com 
aqueles praticados no mer cado 
local.  
 

Relatório de 
Auditoria de 
Gestão nº  
208456 /Plano de 
Providências. 

4.5.1.1 RECOMENDAÇÃO: 001  
Apurar   a   responsabilidade   
dos  servidores  que  deram  
causa  às irregularidades   
relativas   aos   acerto s  
financeiros  devidos  nas 
exonerações  dos servidores de 
matrícula 1105234, 1359439 e 
1102737, e ao  montante 
re cebido indevidamente pelo 
servidor de matrícula 425896, 
quando este estava licenciado  
para  trato de interesses 
particulares, conforme  
subi tens  9.6.14  e  9.6.15  
do  Acórdão  TCU nº 631/2007  
- Segunda  Câmara. 
 

 
 
 
 
 

IMPLEMENTADA 
 

Relatório de 
Auditoria de 
Gestão nº  
208456 /Plano de 
Providências. 

4.6.1.1 RECOMENDAÇÃO: 001  
Apurar os casos de acumulações 
ilegais de cargos públicos 
apontados no Ofício  
n.º02271/2004- CGUSE/CGU/PR, de 
03/02/2004, bem como os casos 
dos  servidores  de  matrícula  
SIAPE  nº  0426310 e 0426676, 
conforme determinado  pelo  
TCU  no  subitem  9.6.13  do  
Acórdão nº 631/2007 - Segunda 
Câmara, regularizando a 
situação n os termos do art. 
133 da Lei nº 8.112/90. 
 

 
 
 
  

IMPLEMENTADA 

Relatório de 
Auditoria de 
Gestão nº  
208456 /Plano de 
Providências. 
 

6.1.1.2 RECOMENDAÇÃO: 001  
Submeter, doravante, pelo 
dirigente máximo da entidade, 
a nomeação, designação, 
exoneração ou dispen sa do  
titular  da auditoria interna 
seja   submetida,  à  
aprovação  do  Conselho  
Universitário  (órgão 
equivalente  ao  conselho  de  
administração)  e, após, à 
aprovação da Controladoria-

 
 
 
 

IMPLEMENTADA 
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Geral  da  Uni ão,  conforme   
disposto   no  §  5º  do art.  
15, do Decreto nº 3.591/2000. 
 
RECOMENDAÇÃO: 002  
Vincular a auditoria interna 
da entidade ao Conselho 
Universitário (órgão    de  
atribuição  equivalen te  ao  
conselho  de administração),  
conforme  dispõe  o  §  3º  do 
art. 15, do Decreto nº 
3.591/2000. 
 
RECOMENDAÇÃO: 003  
Revisar as atribuições da 
Coordenação de Controle 
Interno, de modo a atender às 
atividades exigidas pela IN 
CGU nº 07/2006 e pela IN SFC 
nº 01/2007, sendo excluídas 
aquelas que possam comprometer 
o seu bom e regular 
desenvolvimento. 
 
RECOMENDAÇÃO: 004  
Buscar adequar  a  estrutura  
da auditoria interna para que 
possa bem desenvolver   suas   
atividades,   especi almente,  
atentando  para  os seguintes  
pontos:  sala independente e 
com dimensões proporcionais ao 
nº de servidores e mobiliário; 
móveis com dimensões 
adequadas; equipamentos de 
informática não obso letos; 
ferramentas e sistemas para 
auditoria; material de 
expediente em quantidade 
suficiente; aumento da 
Capacidade  da  caixa  de  e-
mail;  disponibilização de 
mais cursos de capacitação aos 
servidores, desti nando, para 
tanto, recursos adequados e  
necessários;  divulgação 
interna do papel e da 
importância do papel dos  

 
 
 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÃO 
IMPLEMENTADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARCIALMENTE 
IMPLEMENTADA 
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controles  da  administração  
pública;  adoção  de  
mecanismos de 
exigibilidade/correção  para 
que os setores internos 
aten dam, de forma tempestiva, 
às demandas oriundas da 
auditoria interna. 
 

Relatório de 
Auditoria de 
Gestão nº  
208456 /Plano de 
Providências. 

2.3.3.11  RECOMENDAÇÃO: 001  
Realizar o devido registro 
patrimonial de todos os bens 
adquiridos com recursos  do  
convênio  nº  149/05,  
con forme item 7.13 da IN SEDAP 
nº 205/1988. 
 

 
 

EM 
IMPLEMENTAÇÃO 

Relatório de 
Auditoria de 
Gestão nº  
208456 /Plano de 
Providências. 

2.3.3.7 RECOMENDAÇÃO: 001  
Recomenda- se a devolução ao 
erário público dos valores 
utilizados para custear as 
despesas indevidas realiza das  
pela  FAPESE,  durante a 
execução do Contrato nº 
43/2005, celebrado com a UFS. 
 
RECOMENDAÇÃO: 002  
Recomenda-se que a Unidade 
abstenha- se de realizar 
pagamentos de despesas de 
custeio com recursos de 
convênio. 
 

 
 

NÃO 
IMPLEMENTADA 

 
 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTADA 

Relatório de 
Auditoria de 
Gestão nº  
208456 /Plano de 
Providências. 

2.3.3.1 RECOMENDAÇÃO: 001  
A Unidade deve se planej ar 
para que o fiscal de contrato 
exerça suas funções.  

 
 

IMPLEMENTADA 

 
Relatório de 
Auditoria de 
Gestão nº  
208456 /Plano de 
Providências. 

2.3.3.9 RECOMENDAÇÃO: 001  
Exigir o  ressarcimento  da  
quantia  de  R$  2.952,00  
referente  ao pagamento em 
duplicidade de tribu tos 
retidos. 
 

 
 
 

IMPLEMENTADA 

Relatório de 
Auditoria de 
Gestão nº  
208456 /Plano de 

2.3.3.10 RECOMENDAÇÃO: 001  
Exigir que  os  documentos  
sejam  arquivados  em boa 
ordem, conforme disposto no § 

 
 

IMPLEMENTADA 
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Providências. 1º do art. 30 da IN STN 01/97. 
 
RECOMENDAÇÃO: 002  
Exigir que  a  movimentação  
bancária  seja realizada de 
acordo com o estipulado no 
artigo 20 da IN STN 01/97. 
 

 
 
 
 

IMPLEMENTADA 

Relatório de 
Auditoria de 
Gestão nº  
208456 /Plano de 
Providências. 

2.1.4.1 RECOMENDAÇÃO: 001  
Recomendamos  que  a  FUFS  se  
abstenha  de  realizar  
pagamentos  de serviços,  a  
título  de colabo ração 
even tual, para aqueles que não 
se enquadram com sua 
definição. 
 
RECOMENDAÇÃO: 002  
Recomenda- se a verificação 
prévia da existência de 
vínculos no serv iço público  
anteriores  daqueles  que  
estão  na  iminência de 
celebrarem Contrato de 
prestação de serviços como 
Professores Substitutos. 

 
 

IMPLEMENTADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTADA 

Relatório de 
Auditoria de 
Gestão nº  
208456 /Plano de 
Providências. 

4.1.3.1 RECOMENDAÇÃO: 001  
Efetuar, de  forma  
tempestiva,  os  acertos  
financeiros devidos nas 
exonerações  de  servidores,  
em especial dos servidores de 
matrículas 1445853 e 1362845. 
 
RECOMENDAÇÃO: 002  
Após os acertos devidos, 
providenciar a restituição dos 
valor es pagos indevidamente 
dos servidores de matrículas 
1445853 e 1362845. 
 

 
 
 

IMPLEMENTADA 
 
 
 
 
 
 

PARCIALMENTE 
IMPLEMENTADO 

 

 
Relatório de 
Auditoria de 
Gestão nº  
208456 /Plano de 
Providências. 

4.4.1.1 RECOMENDAÇÃO: 001  
Encaminhar para o Controle 
Interno o ato de concessão de 
aposentadoria do servidor de 
matrícula SIAPE nº 0426032, 
conforme determinação nº 9.8.2 
do Acórdão TCU 631/2007 -  
Segunda Câmara. 

 
 
 

IMPLEMENTDA 
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Relatório de 
Auditoria de 
Gestão nº  
208456 /Plano de 
Providências. 

4.4.1.2 RECOMENDAÇÃO: 001  
Adotar providências urgentes 
para regularizar o 
cadastramento no SISAC e o 
envio ao Controle Interno dos 
atos  de  admissão,  
contratação temporária,   
aposentadoria  e pensão da 
unidade, realizando- os dentro 
dos prazos pre vistos na IN TCU 
nº 55/2007. 

 
 
 

EM 
IMPLEMENTAÇÃO 

 
Relatório de 
Auditoria de 
Gestão nº  
208456 /Plano de 
Providências. 

4.4.1.3 RECOMENDAÇÃO: 001  
Adotar providências urgentes 
para regularizar o 
cadastramento no SISAC e o  
envio  ao  Controle Interno 
dos atos  de contratação  
temporária oc orridos em 2006,  
na forma prevista na IN TCU nº 
55/2007. 

 
 
 

IMPLEMENTDA 
 

 
Relatório de 
Auditoria de 
Gestão nº  
208456 /Plano de 
Providências. 

4.6.1.2 RECOMENDAÇÃO: 001  
Preencher corretamente os 
dados no sistema SIAPE e fazer 
juntada da documentação 
faltan te às pastas funcionais 
dos servidores. 

 
 

EM 
IMPLEMENTAÇÃO 

 
Relatório de 
Auditoria de 
Gestão nº  
208456 /Plano de 
Providências. 

4.6.1.3 RECOMENDAÇÃO: 001  
Proceder o recebimento e 
arquivamento das declarações 
de bens e rendas de acordo com 
a Lei nº 8.730/19 93 e IN TCU 
nº 631/2007-P. 

 
 

IMPLEMENTADA 

 
Relatório de 
Auditoria de 
Gestão nº 
208456 /Plano de 
Providências. 

4.6.1.4 RECOMENDAÇÃO: 001  
Apurar a responsabilidade dos 
integrantes do rol de 
responsáveis que não 
entregaram  a  declaração  de  
bens  e  rendas  ou  
entregaram em desconformidade  
com  as  disposições da Lei nº 
8.730/1993 e IN TCU nº 
631/2007-P. 

 
 
 

NÃO 
IMPLEMENTDA  
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b) Recomendações ou determinações oriundas do Tribu nal de 
Contas da União:  
 

 
 
c) Recomendações formuladas pela Unidade de Auditor ia 
Interna: 
 
Com relação às recomendações, as constatações elenc adas nos 
registros de constatações - RC e relatórios de audi toria 
interna - RAI encaminhados aos dirigentes da entida de, 
estas, vêm sendo observadas pelos setores auditados , bem 
como as orientações emanadas desta Coordenação, as quais 
serão objeto de acompanhamento na sua totalidade du rante os 
trabalhos de auditoria previstos no PAINT/2009, a s aber:  
 
 

Documento/data Recomendações Cumprimento 

Of. Nº 
164/2008 – 
TCU/SECEX-SE 

12/03/08 

Apresente razões de 
justificativa quanto às 
ocorrências  descritas, 
verificadas  no processo de  
PRESTAÇAÕ DE CONTAS (TC 
017.767/2006-02). 

IMPLEMENTADA 
(Of. nº  122/GR- 08 

– 23/04/08) 

 
 

Diligência 
nº 
00197/2008-
TCU/Sefip 

17/03/08 
Esclarecer as ressalvas 
constantes do parecer do 
Controle Interno.  

IMPLEMENTADA 
(Of. nº  115/GR- 08 

– 14/04/08) 

 

OF. Nº 
2082/Sefip 

05/08/ 08  

Apresentar razões de 
justificativa sobre 
concessões  de pensão, não-
inserção no sistema SISAC dos 
atos de pensão.   

IMPLEMENTADA 
(Of. nº  253/GR- 08 

– 29/08/08 
Of. nº  261/GR-08 

–    09/09/08)  

OF. Nº 
579/2008-
TCU/SECEX-SE 

26/06/08 

Apresentar razões de 
justificativas verificadas no 
processo de PRESTAÇÃO DE 
CONTAS SIMPLIFICADA (TC 
015.545/2007- 30 Apontadas no 
Relatório de Auditoria do 
Controle Interno RA 189780, 
de 10/04/2007. 

IMPLEMENTADA 
(Of. nº  214/GR- 08 

– 21/07/08) 
 

OF. Nº 
601/2008-
TCU/SECEX-SE 

27/06/08  

Informar sobre a realização, 
no ano de 2006, de concursos 
para contratação de 
servidores de nível superior.  

IMPLEMENTADA 
(Of. nº  214/GR- 08 

– 21/07/08) 
 

OF. Nº 
978/2008-
TCU/SECEX-SE 

16/09/08 

Informe as razões pelas quais 
os convênios e contratos de 
repasse , encontram- se em 
estado de adimplência. 

IMPLEMENTADA 
(Of . nº 317-G R/08 

– 09/10/08) 
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I – GESTÃO FINANCEIRA 
 

01.Recomendação : Anexar ao processo de prestação de 

contas dos suprimentos de fundos, documento que evi dencie 

a movimentação financeira, desde a concessão até a 

prestação de contas demonstrando os recursos utiliz ados e 

não utilizados. 

 

02.Recomendação:  Informe aos supridos a necessidade das 

notas fiscais serem acompanhadas por recibo de paga mento 

em que conste, ao menos o valor, nome, CNPJ e ender eço da 

empresa, procedendo também a cobrança dos mesmos qu ando 

da entrega do processo de prestação de contas pelo 

suprido. 

 

03.Recomendação:  Adotar as devidas providências para 

adequação do fato da Nota Fiscal que compõe o proce sso de 

prestação de contas estar em nome de outro órgão pú blico. 

 

04.Recomendação:  Solicitar aos supridos que confeccionem 

documento em forma de tabela, onde conste o número das 

notas fiscais, e em coluna ao lado, considerações s obre o 

gasto, que indiquem a necessidade/importância da de spesa, 

o local a que se destina, os inconvenientes evitado s, 

dentre outros aspectos, que sirvam para 

fundamentar/motivar os gastos. 

 

05.Recomendação: Adotar as devidas providências, nos 

casos de aquisição de material permanente com recur sos de 

suprimento de fundos, para adequação do fato a 

legislação. 

 

06.Recomendação:  Orientar o setor a solicitar a 

assinatura de um contrato para prestação de serviço s de 

manutenção em retroprojetores que abranja todo o an o 
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letivo, seja mediante licitação ou dispensa de lici tação 

em função do valor, porém evite a realização dos se rviços 

mediante suprimento de fundos. 

 

07.Recomendação:  Adotar as devidas providências para 

adequação do fato a legislação e disponibilizar par a os 

supridos relação contendo os elementos e sub-elemen tos 

das despesas para que façam o acompanhamento devido  

quando da utilização dos recursos públicos. 

 

08.Recomendação:  Passar a exigir a identificação dos bens 

patrimoniais e dos veículos que deram causa as desp esas 

com suprimentos de fundos, solicitar junto aos supr idos a 

anexação de tal informação nos processos do exercíc io 

2007. 

 

09.Recomendação:  Não aceitar despesas que não possuam 

Nota Fiscal correspondente nas prestações de contas  de 

suprimentos de fundos, conforme a legislação. Adota r as 

medidas que o caso requer. 

 

10.Recomendação:  Numerar uma única vez as páginas da 

prestação de contas dos suprimentos de fundos, evit ando 

duplicidades que dificultam a identificação das mes mas. 

 

11.Recomendação:  Realizar os licenciamentos de veículos 

da Instituição de acordo com a lei 8.666 de 21/06/9 3. Nos 

casos que, devido a emergencialidade, não possam ag uardar 

o trâmite convencional, anexar justificativa, com 

explanação de motivos na prestação de contas. 

 

12.Recomendação:  Adotar as devidas providências para 

adequação à legislação de pagamento de despesa com 

cheque, uma vez que o suprimento de fundos se deu p or 

meio de Cartão de Pagamento do Governo Federal. 
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13.Recomendação : Solicitar a DITRAN a abertura de 

processo de concessão de diárias com mais antecedên cia, 

evitando pagamentos após a realização da viagem. 

 

14.Recomendação : Implementar rotina administrativa que 

vise a disciplinar juntada dos comprovantes de emba rque e 

desembarque aos processos de concessão de diárias e  

passagens.  

 

15.Recomendação: Orientamos ao DEFIN não atender 

solicitação de concessão de passagens e diárias apó s o 

período do deslocamento sem que haja a devida 

justificativa. Nos casos que já ocorreram, solicita r ao 

chefe imediato do beneficiário a devida justificati va e a 

sua  anexação ao processo. 

 

16.Recomendação : Implementar rotina administrativa que 

vise disciplinar a juntada do relatório de viagem d e 

concessão de diárias e passagens. 

 

17.Recomendação : implementar rotina administrativa que 

vise a anexação da ata de reunião do Departamento, objeto 

do convite a servidor de outra instituição ou colab orador 

eventual para participar nesta Universidade de pale stras, 

bancas de concurso, de monografia, de mestrado, de 

doutorado e outros eventos de concessão de diárias e 

passagens. 

 

18.Recomendação : Nos processos de recolhimento de diárias 

pagas, proceder a imediata anexação do comprovante ao 

processo de origem.  

   
19.Recomendação: Recomendamos que sejam sejam informados 

os chefes e responsáveis pela autorização da conces são 

das diárias e passagens da exigência legal de apens ar aos 

processos os comprovantes de embarque e desembarque , 

relatório de viagem e, quando for o caso, ata do 
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Departamento que aprova o convite de professor de o utra 

Instituição para compor bancas de graduação, mestra do, 

doutorado ou concursos, alertando-os para as sansõe s 

aplicáveis aos casos de inobservância. 

 

20.Recomendação : As diárias iniciadas em final de semana 

devem ser precedidas de justificativa e estas apens adas 

aos processos de concessão. 

 

21.Recomendação : Encaminhar o processo nº 14614/07 para 

reanálise dessa CCI e verificação da existência de folder 

e/ou programação do evento que gerou o processo de 

concessão e que seja anexado ao processo nº 3047/08  o 

referido documento. 

 

22.Recomendação : Seja anexado aos processos de concessão 

de diárias o documento de requisição de viatura, qu ando o 

deslocamento seja feito com veículos da Instituição . 

 

23.Recomendação : Orientamos proceder à regularização, 

haja vista o pagamento de diárias no lugar de Ajuda  de 

Custo. 

 

24.Recomendação : Recomendamos anexar cópia da lista de 

presença para ser anexado aos processos de concessã o de 

diárias de motoristas quando estes fizerem deslocam entos 

com alunos. 

 

25.Recomendação  : Recomendamos pôr o trajeto no campo 

específico do documento de solicitação de diárias e  

passagens. 

 

26.Recomendação  : Recomendamos que nas solicitações de 

concessão de diárias o nome do município de saída e  

chegada sejam postos, além do nome do setor, órgão,  
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prédio ou campus, visando com isso evitar futuros 

questionamentos. 

 

27.Recomendação : confirmado que o servidor encontrava-se 

em gozo de férias quando do pagamento de diárias do s 

processos nº 3105/08-42 e 2980/08-99, tomar as medi das 

cabíveis que o caso requer e dar ciência a essa CCI . 

 

28.Recomendação : Anexar ao processo nº 1819/08-06, 

justificativa para a  concessão e  pagamento  de  d iárias 

posterior ao deslocamento; corrigir o preenchimento  do 

documento de solicitação de concessão de diárias, q uanto 

ao campo “objetivo da viagem”, bem como a autorizaç ão 

para o deslocamento, evitando posteriores apontamen tos. 

Atentar-se nos próximos processos para que Diretore s de 

um Campus não autorizem a realização de despesa par a 

professores de outros Campus da Instituição, visto que 

são os chefes imediatos responsáveis pela autorizaç ão. 

 

29.Recomendação : Orientamos anexar cópia da nota de 

empenho em todos os processos de pagamento de resto s a 

pagar, inclusive quando se tratar de empenhos globa is e 

por estimativa. 

 

30.Recomendação : Recomendamos justificar os motivos para 

inscrever empenhos ordinários em restos a pagar não  

processados, especialmente quando  se tratar de mat erial 

de consumo. 

 

31.Recomendação : Evitar a prática de pagar despesas de um 

exercício com empenhos de exercícios anteriores, a 

exemplo do processo 3598/08-10, devendo ser observa do o 

regime de competência da despesa pública.  
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32.Recomendação : Não efetuar pagamento de processos cujas 

notas fiscais não estejam devidamente atestadas. 

(liquidadas). 

 

33.Recomendação  : Orientar os setores vinculados a essa 

PROAD no sentido de adequar os controles internos 

administrativos a evidenciar o credor, o assunto e o 

objeto nos processos tramitados pelo SECOM.  

 

34.Recomendação : Orientamos solicitar cópia do referido 

convênio entre as instituições e anexar ao processo  de 

pagamento, que justifique a prestação de serviço oc orrer 

por uma instituição e o pagamento ser efetuado a ou tra, 

processo nº 059/05-78. 

 

35.Recomendação : Sugerimos compor os processos de 

concessão de ajuda de custo/auxílio financeiro para  os 

alunos dos cursos de mestrado e doutorados com os m esmos 

documentos exigidos para concessão aos alunos da 

graduação. 

 

36.Recomendação : Orientamos incluir nos processos de 

concessão de ajuda de custo memória de cálculo, 

discriminando a destinação dos valores solicitados.  

 

37.Recomendação : Sugerimos que todos os processos de 

concessão de ajuda de custo/auxílio financeiro para  

cursos de graduação, especialização, mestrado ou 

doutorado antes de serem pagos sejam encaminhados à  

POSGRAP – Pró-Reitoria de Graduação, para análise. 

 

38.Recomendação:  Recomendamos aos setores responsáveis 

pelos retro-projetores e ao DEFIN, não fazerem 

contratações desses serviços através de suprimento de 

fundos. Uma vez que os retro-projetores são ferrame ntas 

importantes das aulas, e essas ocorrem de forma con state.  
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Os setores responsáveis devem aperfeiçoar seu 

planejamento anual, visando a assinatura de contrat os 

mediante processo de licitação, conforme a lei 8.66 6. 

 

 

II – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 

01.Recomendação : Recomendamos a convocação dos servidores 
cujas declarações de bens e rendas estejam pendente s de 
entrega, para que os façam, com maior brevidade.   
 
02.Recomendação : Recomendamos tomar as providências 
cabíveis no sentido de solicitar da contratada a de vida 
agilização na emissão dos laudos ambientais de 
periculosidade e insalubridade, a fim de regulariza r a 
situação do pagamento de adicionais aos servidores,   que 
vem sendo motivo de apontamento por parte  da 
Controladoria Geral da União e do Tribunal de Conta s da 
União, em reiteradas manifestações. 
 
03 . Recomendação : Orientamos a essa Gerência encaminhar 
para conhecimento, cópia do comprovante de ressarci mento 
pela cessão do servidor 1166728, assim que a FAPITE C 
proceder o pagamento. 
 
04.Recomendação:  Orientamos a essa Gerência envidar 
esforços para promover o comparecimento dos aposent ados e 
pensionistas que não vêm atendendo a convocação da 
Instituição, para que assim, possa ser concluído o 
trabalho de recadastramento no prazo previsto.  

 
05. Verificamos que os processos disciplinares estão de  
acordo com as formalidades legais exigidas. Sendo 
aplicada penalidade no processo nº 12060/05-54. Não  
aplicação de penalidade no processo nº 11891/06-90.  O 
processo nº 12339/06-82 aguarda apreciação e manife stação 
do dirigente máximo da Instituição. Ressalvamos ape nas a 
não execução da aplicação da penalidade constante d o 
processo nº 12339/06-82 

 
06. A comissão da acumulação de cargos apreciou todos o s 
casos apontados na Diligência nº 345/2008-TCU/SEFIP , 
sendo que: em 12 (doze) processos as situações apon tadas 
foram regularizadas pelos servidores; 11 (onze) for am 
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encaminhados para abertura de Processo Administrati vo 
Disciplinar devido a falta de cooperação dos servid ores 
apontados; 01 (um) processo foi encaminhado com ped ido de 
reconsideração a CGU; 01 (um) processo teve o trâmi te 
suspenso por decisão de liminar da Justiça Federal e em 
02 (dois) processos os servidores regularizaram par te das 
pendências apontadas, restando posicionamento da 
autoridade superior da Instituição. 

 
 
III – GESTÃO PATRIMONIAL 
 

01 .Concluímos que os controles administrativos do 

almoxarifado de materiais do Campus de São Cristóvã o são 

fidedignos e estão de acordo com as boas práticas 

administrativas, não tendo ressalvas a apresentar s obre o 

referido setor. 

 

02.Recomendação : recomendamos providências para a 
catalogação das obras do acerco do CULTART. 
 
03.Recomendação : Orientamos verificar junto ao setores 
competentes da UFS o estágio em que o projeto de re forma 
do CULTART se encontra, e centrar esforços para sua  
execução com a celeridade adequada, haja vista a 
necessidade de providências para que o auto-forno p ossa 
ser utilizado, bem como o estado de deteriorização da 
estrutura e equipamentos do auditório.  
 
04.Recomendação : Orientamos a aquisição de móvel adequado 
e compatível para o armazenamento de as obras artís ticas. 
 
05.Recomendação : Orientamos a contratação de empresa 
especializada no combate a cupins para detetização e 
acompanhamento periódico das instalações do CULTART . 
 
06.Recomendação : Orientamos realizar os reparos na cerca 
elétrica e proceder manutenção com a periodicidade 
necessária. Tomar medidas para que todas as portas e 
janelas do prédio funcionem adequadamente. 

 
07.Recomendação : Solicitar ao engenheiro da UFS 
responsável pela fiscalização da execução da obra a tenção 
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especial a calha do telhado, evitando a repetição d os 
problemas de infiltração. 

 
08.Recomendação : Orientamos ao setor requisitar da 
DIPATRI, o tombamento de todos os itens pendentes, bem 
como a revisão da localização do demais bens. 
 
09.Recomendação : Orientamos tomar providências junto aos 
setores competentes da UFS para adequar o recinto, na 
biblioteca central, onde as obras literárias raras são 
armazenadas aos fins a que se destina, de forma a 
preservar o acervo da instituição. 
 
10.Recomendação : Orientamos verificar junto aos setores 
competentes o posicionamentos dos mesmos acerca da 
instalação das câmeras de segurança na biblioteca c entral 
e, se for o caso, reforçar o pedido de instalação d as 
mesmas com a devida exposição de motivos. 
 
11.Recomendação  : Orientamos a adoção da medida, que vise 
fechar a passagem entre o recinto onde são mantidas  as 
obras literárias de acesso restrito a sala lateral onde 
funciona uma sala de vídeos, fitas e DVDs. 
 
12.Recomendação  : Orientamos solicitar laudo técnico que 
ateste a ineficiência do sistema de magnetização de  
livros, haja vista que o mesmo apresenta consideráv eis 
situações de ineficiência.  

 
13.Recomendação : Informar a empresa contratada quando a 
situação do sistema de magnetização de livros, por ela 
fornecido, for ineficiente e solicitar providências  para 
sua adequação.  
 
14.Recomendação : Na próxima aquisição de equipamentos, 
descrevê-lo no edital com o maior grau de detalhame nto, 
especificidade, capacidade e com requisitos de 
eficiência, utilizando a tipificação “melhor preço e 
técnica”, se possível. 

 
15.Recomendação : Sugerimos verificar junto aos setores 
responsáveis da UFS pela aprovação e planejamento e m que 
situação está o processo de instalação de câmeras, haja 
vista que o sistema de proteção dos livros atualmen te 



 30

empregado não funciona, o que poderá ocorrer danos as 
obras. 

 
16.Recomendação : Orientamos o setor responsável da 
biblioteca central a proceder à proteção magnética também 
dos periódicos. 

 
17.Recomendação : Sugerimos ao setor fazer um 
acompanhamento minucioso durante a execução das obr as 
para recuperação da rede hidráulica, elétrica e no 
telhado, para garantir que a mesma atenda às necess idades 
da BICEN da melhor forma possível.  

 
18.Recomendação : Solicitar junto ao setor responsável, 
informações sobre a situação do processo e informar  aos 
órgãos competentes (planejamento e compras) os 
transtornos gerados pela deficiência dos equipament os de 
refrigeração atualmente em uso. 

 
19.Recomendação  : Orientamos a esse setor encaminhar 
relatório detalhado ao setor de planejamento da UFS  
descrevendo os pontos de fragilidade e deficiência da 
biblioteca, bem como os pontos de incompatíveis com  a 
atual política de expansão da Instituição, aos mold es do 
enviado a esta CCI, que alerte acerca dos problemas  da 
BICEN. 

 
20.Recomendação : Orientamos a administração do MAX 
acompanhar o processo de regularização dos seus ben s 
patrimoniais junto ao DRM/DIPATRI solicitando deste  um 
prazo para regularização das pendências. 

 
21.Recomendação : Encaminhar ao DRM/DIPATRI as notas 
fiscais dos bens adquiridos pelo MAX, e doados ou c edidos 
a este, bem como os termos de doação e convênio par a 
regularização dos bens e dos termos de responsabili dade. 

 
22.Recomendação : Orientamos apensar todos os documentos 
de abastecimento de veículos organizados por veícul o e 
respeitada a ordem cronológica dos abastecimentos 

 
23.Recomendação  : Acompanhar, com rigor, as variações 
acentuadas do rendimento dos veículos em relação ao  
consumo de combustível, a fim de identificar possív eis 
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erros de digitação, bem como o uso indevido de 
combustível, se for o caso. 

 
24.Recomendação : Orientamos solicitar aos motoristas ou 
responsável pelo setor a registrar no boletim de vi atura 
quando situações anormais ocorrerem, resguardando a  
Instituição quanto a possíveis argüições dos órgãos  de 
controle externo (CGU e TCU). 

 
25.Recomendação : Orientamos o setor verificar o ocorrido 
junto ao responsável pelo abastecimento e apensar à  nota 
fiscal justificativa, devidamente assinada por ele e o 
responsável pelo setor, acerca de registro de consu mo 
negativo de combustível, mantendo-as junto aos dema is 
documentos do veículo. 

 
26.Recomendação : Orientamos que o responsável pelo setor 
acompanhe o preenchimento dos boletins de veículo 
preenchidos pelos motoristas evitando que os mesmos  sejam 
entregues incompletos, ilegíveis ou com erros. 

 
27.Recomendação : Orientamos ao setor, abster-se de 
abastecer veículos não pertencentes a frota da UFS,  
exceto aqueles que tenham sido doados e/ou cedidos 
mediante convênios/contratos para execução de ativi dades 
inerentes à Instituição. 

 
28. Quanto à situação dos imóveis não utilizados nas 
atividades da Instituição, estes não puderam ser ob jeto 
de análise, uma vez que os setores responsáveis não  
atenderam a este item da Solicitação de Auditoria, apesar 
das reiterações, quanto ao imóvel situado no D.I.A.  que 
trata o item 8.2.1.1 sub-item 2, do     Relatório d e 
Auditoria nº 116429/2002  da Controladoria Geral da  
União, a que se refere o processo nº 012156/05-21, que 
trata do contrato de concessão de uso real nº 16/20 01 
entre a UFS e a CODISE. Em 25/05/06, através da por taria 
nº 422 desta Universidade, publicada em 06/06/06, o  
contrato em análise foi rescindido, não gerando 
recomendações. 

 
29.Recomendação: Orientamos a Direção do Campus de 
Itabaiana a continuar solicitando junto a DIPATRI a  
regularização dos TRMs dos bens do Campus, evitando  o 
acúmulo de bens sem TRMs na unidade. 
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30.Recomendação: Orientamos a administração do Campus de 
Itabaiana a implantar rotina administrativa que vis e 
informar aos Coordenadores recém nomeados acerca do s bens 
sobre sua guarda bem como iniciar os trâmites para 
atualização dos TRMs junto a DIPATRI. 

 
31.Recomendação: Orientamos a administração do Campus 
Itabaiana reaver os bens emprestados a outras unida des 
assim que for possível. 

 
32.Recomendação: Orientamos que os bens localizados nas 
referidas áreas comuns sejam lotados de forma mais 
específica e não apenas genérica a Administração Ge ral do 
Campus de Itabaiana, a exemplo: Sala de aula 101 pr édio 
C, laboratório 03 prédio D, etc. A fim de melhor 
localizar os bens cuja responsabilidade não tenha q ue ser 
atribuída ao Diretor do Campus. 

 
33.Recomendação: Orientamos solicitar aos núcleos dos 
cursos sempre que receberem uma doação informe a 
administração do Campus, e esta, em contato com a D IPATRI 
promova as ações administrativas para sua incorpora ção e 
carga da unidade. 

 
34.Recomendação: Recomendamos ao Diretor do Campus de 
Laranjeiras encaminhar um servidor, para treinament o 
junto ao Almoxarifado Central da UFS em São Cristóv ão e 
implantar de forma imediata controles administrativ os no 
almoxarifado do Campus de Laranjeiras. 

 
35.Recomendação: Recomendamos a Direção do Campus 
viabilizar junto a Divisão de Patrimônio a regulari zação 
dos TRMs dos bens do Campus de Laranjeiras e evitar  
ocupar o novo prédio do Campus com pendências em re lação 
a esses bens. 
 

 

IV - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA CONTRATOS E CONVÊNIOS 
 

01.Recomendação : Recomendamos a anexação do SICAF do 
convenente aos processos de convênio, a fim de resg uardar 
a Instituição quanto a situação dos mesmos perante a 
União. 
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02.Recomendação : Recomendamos a anexação das publicações 
dos extratos dos convênios ao processos nº processo s nº 
3183/05, 3615/07 e 5667/08 assim que as mesmas fore m 
disponibilizadas, a fim de resguardar a Instituição . 

 
03.Recomendação:  Viabilizar junto a CODAE a regularização 
da situação de todos os bolsistas a disposição do C ampus 
Itabaiana que estão executando suas atividades sem o 
devido contrato. 

 
04.Recomendação:  Viabilizar junto a CODAE a regularização 
da situação de todos os bolsistas a disposição do C ampus 
Laranjeiras que estão executando suas atividades se m o 
devido contrato. 

 
05.Recomendação : Recomendamos aos responsáveis pelo 
acompanhamento do contrato  da obra de ampliação da  
Biblioteca do Campus de Itabaiana, exigir junto aos  
encarregados da obra que todos os trabalhadores 
envolvidos utilizem os equipamentos de proteção e 
segurança exigidos pela legislação e pelo contrato 
assinado. 
 
06.Recomendação:  Anexar ao processo de licitação nº. 
009344/08-14, que refere-se a concorrência nº 19/20 08, a 
ordem de serviço. 

 
07.Recomendação:  Anexar aos processos de licitação nº. 
00286/08-02, 008252/05-54 e 009344/08-14, os extrat os dos 
contratos nº 112/08, 163/08, e 195/08, devidamente 
publicados no D.O.U. 

 
08.Recomendação:  Proceder à retificação do item 10.3.1 do 
processo licitatório nº 05416/08-73 (vol I), confor me 
sugestão da procuradoria jurídica. 

 
 
V – CONTROLES DE GESTÃO 
 

01.Recomendação:  Recomendamos ao setor da contabilidade a 

reiterar a solicitação do envio das conciliações 

bancárias das contas caução junto à Caixa Econômica  

Federal, anexando-as as constas mensais da Institui ção. 
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f) Decisões e Recomendações do Conselho Fiscal, Con selho de 
Administração e outros Órgãos de fiscalização da at ividade 
da entidade. 
 
Documento

/data 
Decisões/Recomendações Cumprimento  

01/2008 Aprova a criação do curso de graduação em 
educação do campo licenciatura.  

IMPLEMENTADA 

02/2008 Aprova o plano de desenvolvimento dos servidores 
integrantes do plano de carreira dos cargos técnico-
administrativos em educação, o programa de 
capacitação e o programa de avaliação de 
desempenho no âmbito da Universidade Federal de 
Sergipe. 

 
 

IMPLEMENTADA 

18/2008 Designa representante para a FAPESE IMPLEMENTADA 
19/2008 Regulamenta os concursos públicos de provas e 

títulos para o provimento de cargo da carreira de 
magistério do ensino básico, técnico e tecnológico 
do colégio de aplicação da Universidade Federal de 
Sergipe (CODAP/UFS). 

 

21/2008 Designa representante para a FAPESE IMPLEMENTADA 
23/2008 Aprova a criação do curso de graduação em 

biblioteconomia e documentação 
IMPLEMENTADA 

24/2008 Aprova a criação do curso de graduação em 
ciências atuariais 

IMPLEMENTADA 

25/2008 Aprova a criação do curso de graduação em 
engenharia da computação 

IMPLEMENTADA 

26/2008 Aprova a criação do curso de graduação em 
administração bacharelado modalidade a distância. 

IMPLEMENTADA 

27/2008 Aprova a criação do curso de graduação em 
relações internacionais - bacharelado 

IMPLEMENTADA 

28/2008 Aprova a criação do curso de graduação em 
engenharia elétrica habilitação em eletrotécnica. 

IMPLEMENTADA 

29/2008 Aprova a criação do curso de graduação em 
comunicação social habilitação audiovisual 

IMPLEMENTADA 

30/2008 Aprova a criação do curso de graduação em 
comunicação social habilitação publicidade e 
propaganda. 

IMPLEMENTADA 

 
 
g) Ações relativas as demandas recebidas pela ouvid oria da 
entidade. 
 
A Instituição não possui órgão de ouvidoria. 
 
 
h)Ações relativas a denúncias recebidas diretamente  pela 
entidade. 
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Nº do 
processo 

Fato 
denunciado 

Providências 
adotadas 

Diligências 

Procedênci a ou 
improcedência 

da denúncia que 
já tenha sido 

apurada. 

23113.0109
80/07-63 

Abandono 
de cargo 
da Profª 

Aureistela 
Félix de 
Oliviera 

lotada no 
Campus de 

Itabaiana. 

Instauração 
de Processo 

Administrativ
o Disciplinar 

(PAD) 
Portaria nº. 

1.135, de 
05/10/2007. 

Inerentes 
ao rito 

sumário. 
Procedente. 

23113.0025
73/08-45 

 

Danos 
causados 

ao apare-
lho de ra-
io “X” mó-

vel do 
Hospital 

Universitá
rio. 

Instauração 
de 

Sindicância. 
Portaria 

nº.176, de 
03/03/2008. 

Inerentes à 
averiguação 

da 
ocorrência. 

Procedente. 

23113.0043
28/08-72 

Desapareci
mento de 

equipament
os do 

DAC/CECH 

Instauração 
de 

Sindicância. 
Portaria nº. 

263, de 
08/04/2008. 

Inerentes à 
averiguação 

da 
ocorrência. 

Procedente. 

23113.0069
17/04-71 

Denúncia 
de cassa-

ção do 
exercício 

profissio-
nal pelo 
COFEN do 
servidor 

José Ata-
mário Co-
deiro da 

Silva 

Instauração 
de PAD. 

Portaria nº. 
078, de 

25/01/2008. 

Inerentes 
ao rito 

ordinário. 

Procedente. O 
exercício 

profissional 
foi restabe-

lecido por for-
ça de decisão 

judicial. Com-
firmado falta 
de inscrição 

definitiva no 
COREN desde 

julho de 2003. 

2311300250
3/08-60 

Abandono 
de cargo 

da Médica 
Mirian 

Peres de 
Oliveira 
Krauss, 

lotada no 
Hospital 

Universitá
rio. 

Instauração 
de PAD. 

Portaria nº. 
503, de 

09/06/2008. 

Inerentes 
ao rito 

sumário. 
Procedente. 

23113.0080 Atendiment Instauração Inerentes à Procede nte.Fora



 36

42/04-88 o à 
recomendaç
ão contida 
no acórdão 
631/2007 – 
2ª Câmara 

do TCU. 

de 
sindicância. 
Portaria nº. 

538, de 
20/06/2008. 

averiguação 
da 

ocorrência. 

m feitos os 
acertos 

financeiros. 

23113.0090
03/-08-95 

Desapareci
mento de 

uma 
lavadora 

de carro. 

Instauração 
de 

Sindicância. 
Portaria nº. 

673, de 
22/07/2008. 

Inerentes à 
averiguação 

da 
ocorrência. 

Procedente. 

23113.0104
97/08-14 

Acumulação 
ilícita de 
cargos da 
servidora 
Silvânia 
Oliveira 
Araújo. 

Instauração 
de PAD. 

Portaria nº. 
1.042, de 

05/09/2008. 

Inerentes 
ao rito 

sumário. 

Procedente. 
Processo 

SOBRESTADO por 
força de 
liminar. 

23113.0105
00/08-27 

Acumulação 
ilícita de 
cargos da 
servidora 

Débora 
Cavalcante 

Rocha. 

Instauração 
de PAD. 

Portaria nº. 
1.043, de 

05/09/2008. 

Inerentes 
ao rito 

sumário. 

Procedente. 
Processo 

SOBRESTADO por 
força de 
liminar. 

23113.0105
98/08-21 

Acumulação 
ilícita de 
cargos da 
servidora 

Ívina Elai-
ne dos San-
tos Rocha.  

Instauração 
de PAD. 

Portaria nº. 
1.021, de 

29/09/2008. 

Inerentes 
ao rito 

sumário. 

Procedente. 
Processo 

SOBRESTADO por 
força de 
liminar. 

23113.0101
84/08-39 

Acumulação 
ilícita de 
cargos da 
servidora 

Acácia 
Cristina 

de Olivei-
ra Santos. 

Instauração 
de PAD. 

Portaria nº. 
1.041, de 

05/09/2008. 

Inerentes 
ao rito 

sumário. 

Procedente. 
Processo 

SOBRESTADO por 
força de 
liminar. 

23113.0105
05/08-41 

Acumulação 
ilícita de 
cargos do 
servidor 

Valmir dos 
Santos. 

Instauração 
de PAD. 

Portaria nº. 
1.040, de 

05/09/2008. 

Inerentes 
ao rito 

sumário. 

Procedente. 
Processo 

SOBRESTADO por 
força de 
liminar. 

 
i) Obrigações legais em relação às entidades de pre vidência 
privada, em especial quanto ao disposto no art. 25 da Lei 
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Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001 e o § 2º  do art. 
41 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 200 1. 

Não se constatou a concessão de benefício de Plano de 
Previdência Privada aos servidores por parte da Ins tituição 
no exercício de 2008.  

 

III -Relato gerencial sobre a gestão de áreas essen ciais da 
unidade, com base nos trabalhos realizados  
 

a)  Cumprimento das metas previstas no Plurianual e na Lei 
de Diretrizes Orçamentária.  

 
1-  Ações do Programa 0089 – Previdência de Inativos e 

Pensionistas da União        
                                            

Essa ação garante o pagamento devido aos servidores  
civis inativos do Poder Executivo ou aos seus 
pensionistas. 

 
Resultados 
 

Essa atividade foi responsável por despesas 
equivalentes a R$ 47.584.893,67 (quarenta e sete mi lhões 
quinhentos e oitenta e quatro mil oitocentos e nove nta e 
três reais e sessenta e sete centavos) , que representou 
99,72% da dotação prevista nesta ação. 

 
META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 
Financeira  47.720.481,00  47.584.893,67  99,72 

Física 834 856 102,64 
Tabela 1 – Metas e resultados da ação no exercício 

 
Avaliação dos resultados : O número de solicitações de 
aposentadorias e pensões foi superior ao previsto, no 
entanto o montante de recursos utilizados ficou 
ligeiramente abaixo da previsão orçamentária. 
 
 
2 – Ações do Programa 0750 – Apoio Administrativo 
 
A) Ação 2004 – Assistência Médica e Odontológica ao s 

Servidores, Empregados e seus Dependentes 
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Resultados 
 

Esta atividade visa assegurar a saúde física e ment al 
dos servidores públicos civis, militares, inativos e 
pensionistas, bem como seus dependentes, em caráter  
complementar e a manutenção de hospitais próprios.  

 
META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 
Financeira  2.135.468,00  656.695,00  31 

Física 4.237 651 15,36 
Tabela 2.1 – Metas e resultados da ação no exercíci o 

 
Avaliação dos resultados : A meta não foi atingida. Na 
Instituição, só vem sendo contemplado com essa ação  
técnicos filiados ao Convênio GEAP, o que motivou a  não 
utilização plena da dotação liberada. 

 
B) Ação 2010 – Assistência Pré-Escolar aos Dependen tes dos 

Servidores e Empregados  
                               
Resultados 
 

O objetivo dessa atividade é propiciar assistência 
educacional aos dependentes dos servidores da FUFSE  com 
idade de 0 a 6 anos para seu ingresso no ensino reg ular 
fundamental.  

 
META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 
Financeira  245.861,00 226.722,02  92,22 

Física 310 315 101,61 
Tabela 2.2 – Metas e resultados da ação no exercíci o 

 
Avaliação dos resultados : Em termos físicos a meta foi 
ligeiramente superada, haja vista o número de servi dores 
atendidos ter sido superior ao previsto. Já os recu rsos 
previstos foram suficientes para a execução da ação , não 
chegando a serem utilizados em sua totalidade. 
 
C)  Ação 2011 – Auxílio Transporte aos Servidores e  
Empregados 
 

Resultados 
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 Proporcionar aos servidores públicos o recebimento  do 
auxílio transporte, conforme estabelecido em lei.  

 
META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 
Financeira  695.514,00 695.514,00  100,00 

Física 430 1.205 280,23 
Tabela 2.3 – Metas e resultados da ação no exercíci o 

 
Avaliação dos resultados : Neste item o número de servidores 
que requereu o auxilio transporte superou em muito o número 
inicialmente previsto. Todavia, o montante de recur sos 
utilizados ficou dentro do previsto. 

 
D) Ação 2012 – Auxílio-Alimentação aos Servidores e  
Empregados 

 
Resultados 
 

Proporcionar aos servidores públicos o recebimento do 
auxílio alimentação, conforme estabelecido em lei.  
 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
% 

Financeira  3.036.897,00  3.034.137,23  99,90 
Física 1.873 2.180 116,39 

Tabela 2.4 – Metas e resultados da ação no exercíci o 

 
Avaliação dos resultados : Neste item o número de servidores 
que requereu o auxilio alimentação superou em muito  o 
número inicialmente previsto. Todavia, o montante d e 
recursos utilizados ficou dentro do previsto. 
 
3- Programa – 1067 Gestão da Política de Educação 

 
 

A) Ação 4572 – Capacitação de Servidores Públicos F ederais 
em Processo de Qualificação e Requalificação  
 
Resultados 
 

Esta atividade tem como objetivo assegurar a 
qualificação dos servidores públicos federais para 
desempenhar com eficiência as suas atribuições.  
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META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO % 
Financeira  76.500,00 76.386,08 99,85 

Física 600 259 43,16 
Tabela 3 – Metas e resultados da ação no exercício 

 
Avaliação dos resultados : A Meta não atingida. Os recursos 
previstos foram quase integralmente utilizados, já a meta 
física executada ficou abaixo dos 50% previstos. A 
limitação de espaço físico foi apontada como impedi mento 
para realização de alguns cursos. Outro motivo aleg ado foi 
a segmentação dos cursos por áreas específicas que limitou 
a oferta e o atendimento destes. Os setores respons áveis 
estarão tomando providências no sentido de ampliar o número 
de cursos, focando as vagas para a comunidade inter na e 
lançando cursos de acordo com o ambiente organizaci onal. 

 
4 - Programa 1073 – Brasil Universitário 

 
A) Ação do Programa Brasil Universitário – Contribu ição da 

União, de suas Autarquias e Fundações para o Custei o 
do Regimede Previdência dos Servidores Públicos 
Federais 

 
Resultados 
 

Esta atividade visa assegurar o pagamento da 
contribuição da União, de suas autarquias e fundaçõ es, 
visando custear o regime de previdência dos servido res 
públicos federais. . 

 
META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 
Financeira  19.954.506,00  19.423.897,84  97,34 

Física -- -- -- 
Tabela 4.1 – Metas e resultados da ação no exercíci o 

 
Avaliação dos resultados : Embora os recursos executados tem 
atingido 97,37% do previsto, esta IFES procedeu o p agamento 
da contribuição relacionada a todos os seus servido res. No 
quê classificamos a meta como atingida.  
 
 
B) Ação  do Programa Brasil Universitário – Expansã o do 

Ensino Superior – Campus de Itabaiana                                  
 
Resultados 
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 Manutenção do campus de Itabaiana objetivando real izar 
educação superior de graduação e de pós-graduação, 
atividades de extensão e desenvolvimento da pesquis a. Para 
a Universidade Federal de Sergipe essa ação represe ntou o 
marco inicial da política de inserção por meio da 
descentralização que buscou favorecer, sobretudo, à queles 
cujo poder aquisitivo não lhes permite a admissão e m uma 
universidade pública localizada na capital. 
 As despesas e investimentos realizados nessa ação 
equivaleram a R$ 1.664.915,27 (hum milhão seiscento s e 
sessenta e quatro mil novecentos e quinze reais e v inte e 
sete centavos. As principais despesas e investiment os 
realizados foram: 

 
Obras e 
instalações 

0 

Equipamentos R$ 88.385,40  
Serviços de p. 
jurídicas 

R$ 1.313.296,44  

Material de 
consumo 

R$ 263.233,43  

TOTAL R$#1.664.915,27  
  
 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
% 

Financeira  1.806.033,00  1.664.915,27  92,19 
Física 1.500 1.500 100,00 

Tabela 4.2 – Metas e resultados da ação no exercíci o 

 
Avaliação dos resultados : Com a entrada dos novos discentes 
oriundos do processo seletivo de vestibular 2008 fo i 
atingido a meta de 1.500 alunos no campus Prof. Alb erto 
Carvalho. Dos recursos previstos foram executados u m 
montante que representa aproximadamente 92% do prev isto, 
sem que contudo o cumprimento da ação tenha sido 
prejudicada. 
 
C) Ação do Programa Brasil Universitário – Assistên cia ao 

Estudante do Ensino de Graduação                                  
 
Resultados 
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Esta atividade objetiva garantir a permanência de 
alunos carentes na Instituição através do pagamento  de 
bolsas estudantis, assim como proporcionar o fornec imento 
de refeições subsidiadas, o atendimento médico-odon tológico 
e a oferta de bolsas residências. Os principais gas tos 
realizados foram com bolsas para alunos da graduaçã o, no 
valor de R$ 2.120.936,56 (dois milhões cento e vint e mil 
novecentos e trinta e seis reais e cinqüenta e seis  
centavos), material de consumo, que importou em R$ 
333.624,39 (trezentos e trinta e três mil seiscento s e 
vinte e quatro reais e trinta e nove centavos) e se rviços 
prestados pessoa jurídica no valor de R$ 3.003,05 ( três mil 
três reais e cinco centavos). 
 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
% 

Financeira  2.457.564,00  2.454.510,95  99,88 
Física 2.856 2.513 88,00 

Tabela 4.3 – Metas e resultados da ação no exercíci o 

 
Avaliação dos resultados : A amplitude da ação foi reduzida 
em decorrência do aumento dos valores das bolsas da  
graduação e das bolsas residências, assim a meta nã o 
atingida, embora o montante de recursos utilizados tenha 
chegado quase a totalidade do inicialmente previsto . 
 
D) Ação do Programa Brasil Universitário – Serviço à 

Comunidade por Meio da Extensão  Universitária 
 

Resultados 
 

A extensão forma, com o ensino e a pesquisa, o conj unto 
das atividades fins das IFES e tem por objetivo pro mover a 
sua integração com a comunidade, mediante a partici pação 
dos corpos docente, discente e técnico-administrati vo em 
trabalhos voltados para a coletividade. Esta ativid ade tem 
pequena participação no orçamento próprio. Para a 
realização desta ação são captados, também, crédito s de 
terceiros por meio de descentralização de crédito. 
 

 
META 

 
PREVISÃO 

 
EXECUÇÃO 

EXECUÇÃO/PREVISÃO 
% 

Financeira  210.000,00 210.000,00  100,00 
Física 280.000 349.092 125,00 

Tabela 4.4 – Metas e resultados da ação no exercíci o 
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Avaliação dos resultados:  Esta ação possui dotação 
limitada, porém conta com o apóio de créditos de ou tros 
órgãos e instituições em suas ações. O número de 
atendimentos suplantou a meta fixada. 
 
E) Ação do Programa Brasil Universitário – Acervo 

Bibliográfico destinado às Instituições  Federais d e 
Ensino Superior e Hospitais de Ensino 

 
Resultados 
 

Esta ação objetiva a ampliação, atualização, 
conservação e restauração do acervo das bibliotecas  das 
Instituições Federais de Ensino Superior. Salienta- se que o 
volume de recursos alocados para aquisição de mater ial 
bibliográfico foi superior ao expresso nesta ação p osto que 
houve aquisições suplementares financiadas com  cré ditos da 
ação Funcionamento da Graduação.  

 
META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 
Financeira  1.000.000,00  873.232,00  87,32 

Física 17.000 10.010 58,88 
Tabela 4.5 – Metas e resultados da ação no exercíci o 

 
Avaliação dos resultados : Meta não atingida. Ocorreram 
entraves para a plena aquisição de material bibliog ráfico, 
sendo informado que nem sempre ocorreram ofertas pa ra as 
demandas pleiteadas pela instituição, motivo pelo q ual o 
consecução da meta não foi atingida. 
 
F) Ação do Programa Brasil Universitário – Funciona mento de 
Cursos de Graduação 
 
Resultados 
 

Esta é a mais importante atividade da instituição e  o 
seu objetivo é assegurar a manutenção e o desenvolv imento 
das ações do ensino de graduação. Nessa ação os vol umes de 
recursos se destinaram às seguintes despesas: 

 
Pessoal ativo R$ 97.799.891,63  
Material de 
consumo 

R$1.773.169,67  

Locação de R$ 3.442.979,54  
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mão-de-obra 
Serviço de 
pessoa 
jurídica 

R$ 8.284.595,82  

Obrigações 
tributárias 

R$ 1.362.063,95  

Diárias R$ 195.455,98  
Passagens R$ 213.355,57  
Outras 
despesas 

R$ 374.502,73  

Obras e 
instalações 

R$ 295.098,36  

Equip. mat. 
Permanente 

R$ 3.083.764,16  

TOTAL R$116.824.877,41  
 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
% 

Financeira  117.653.666,00  116.824.877,41  99,30 
Física 13.442 16.988 126 

Tabela 4.6 – Metas e resultados da ação no exercíci o 

 
Avaliação dos resultados: Meta suplantada. O número  de 
vagas na instituição superou em 26% o inicialmente 
previsto, através da abertura dos campus de Laranje iras e 
Itabaiana, os cursos oferecidos pela CESAD e ainda 
ampliação do número de vagas nos Campus de São Cris tóvão e 
Aracaju 
 
G) Ação do Programa Brasil Universitário – Funciona mento 
dos Hospitais de Ensino 
 
Resultados 
 

A dotação desta ação corresponde à previsão de 
arrecadação direta de recursos, provenientes da pre stação 
de serviços pelo Hospital Universitário (HU) e outr as 
entidades, além do SUS.  
 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
% 

Financeira  509.600,00 500.000,00  98,12 
Física 1 1 100,00 

Tabela 4.7 – Metas e resultados da ação no exercíci o 
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Avaliação dos resultados : Apesar de a instituição não ter 
conseguido arrecadar recursos próprios para viabili zar este 
programa, a ação foi executada através dos recursos  
disponibilizados pela Secretária de Educação Superi or 
(SESu) e pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), atravé s das 
ações Manutenção do HU e Atenção à Saúde da Populaç ão nos 
municípios 
 
H) Ação do Programa Brasil Universitário – Instrume ntal 

para Ensino e Pesquisa destinado a Instituições 
Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino 

 
Resultados 
 
 Busca modernizar e instrumentalizar os laboratório s 
existentes na instituição, voltado para o ensino e a 
pesquisa dos cursos vigentes.  
 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
% 

Financeira  280.000,00 0,00 -- 
Física 1 -- -- 

Tabela 4.8 – Metas e resultados da ação no exercíci o 

 
Avaliação dos resultados : Meta não atingida. A autorização 
para utilização do crédito, assim como a liberação do 
limite para empenho só aconteceram no final do exer cício o 
que impossibilitou a execução desse orçamento. 
 
I) Ação do Programa Brasil Universitário – Moderniz ação de 

Infra-Estrutura Física para Expansão e Consolidação  
da Universidade  Federal de Sergipe 

 
Resultados 
          Esta ação concentra recursos destinados à  
recuperação e à modernização das instalações física s da UFS 
e do HU, incluindo a aquisição de equipamentos e a 
ampliação e execução de obras nas IFES.  
 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
% 

Financeira  11.359.565,00  1.290.989,67  11,36 
Física 1 1 -- 

Tabela 4.9 – Metas e resultados da ação no exercíci o 
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Avaliação dos resultados : Meta não atingida.  A ínfima 
execução dessa ação deu-se por conta da não liberaç ão do 
limite de empenho por parte da Secretaria de Planej amento 
Orçamentário - SPO do Ministério da Educação – MEC,  o quê 
comprometeu seriamente o cumprimento da meta. 
 
 
5 - Programa 1375 – Desenvolvimento do Ensino da Pó s-

Graduação e da Pesquisa Científica 
 

A) Ação do Programa – Funcionamento de Cursos de Pó s-
Graduação 
 
Resultados: 
 

Esta atividade tem o objetivo de promover o 
aperfeiçoamento de recursos humanos para o desenvol vimento 
científico e tecnológico. 

 
META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 
Financeira  1.957.647,00  1.957.647,00  100,00 

Física 1.970 1.402 71,17 
Tabela 5.1 – Metas e resultados da ação no exercíci o 

 
Avaliação dos resultados : A Meta não foi atingida. Embora o 
montante de recursos executados tenham correspondid o ao 
previsto, o número de alunos ficou abaixo do espera do, 
sendo informado que a não consecução dos objetivos da ações 
foram em decorrência de dificuldades operacionais n a oferta 
de diversos cursos de pós-graduação lato sensu  quanto ao 
calendário acadêmico. 
 
 
B) Ação do Programa – Pesquisa Universitária e Difu são de 

seus Resultados 
 
Resultados: 
 

Esta atividade tem como objetivo assegurar a manute nção 
das ações e dos meios que concorrem para o fomento da 
pesquisa, na busca da melhoria da qualidade de vida  da 
coletividade.  
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META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
% 

Financeira  500.000,00 500.000,00  100,00 
Física 1.500 2.101 140,07 

Tabela 5.2 – Metas e resultados da ação no exercíci o 

 
Avaliação dos resultados : Meta atingida. O volume de 
recursos executados correspondeu ao previsto. A met a física 
foi suplantada, sendo informado da possibilidade do s 
números serem ainda maiores, haja vista dificuldade s 
operacionais na captação dos dados dos últimos mese s do 
exercício 2008.  
 
6 - Programa 1061 – Brasil Escolarizado 
 
A) Ação – Funcionamento do Ensino Médio na Rede Fed eral 
 
Resultados: 
 
 Garantir a manutenção e custeio da rede federal 
responsável pela oferta de vagas de ensino médio, v isando 
melhoria de sua qualidade e propiciando condições p ara 
absorver as mudanças das novas diretrizes para este  nível 
de ensino.  

 
META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 
Financeira  125.774,00 103.934,23  82,64 

Física 470 448 95,32 
Tabela 6 – Metas e resultados da ação no exercício 

 
Avaliação dos resultados : Meta não atingida. O número 
atingido de alunos ficou pouco abaixo do fixado. A execução 
dos recursos orçamentários também ficou abaixo do p revisto. 
Acerca da variação do número de alunos por ter à na tureza 
de “Escola Laboratório” – com número determinado de  alunos 
por turma, não se teve uma variação significativa e m 
relação ao número de matriculados por séries, modal idades 
de ensino ou ano letivo, embora esta tenha apontado  para 
baixo. 

 
Avaliação Crítica dos Resultados Alcançados e do De sempenho 

da Unidade 
 

Das 18 (dezoito) ações executadas, se Conclui que 1 0 
tiveram suas metas atingidas ou até suplantadas, 08  ações 
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não tiveram suas metas atingidas, destas 06 ações, apesar 
de terem suas metas parcialmente atingidas, tiveram  reflexo 
positivo para a administração da entidade sob análi se, mas 
02 (duas), em função de limitações orçamentárias, s ofreram 
comprometimento considerável em seus resultados. 
 
 
b)  AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO UTILIZADOS PELA 
ENTIDADE. 

 
 

Os indicadores relacionados abaixo, exigidos pela 
Decisão/TCU/408/2002, pelo acórdão nº 2167/2006 e a inda 
pela orientação contida no ofício circular 01/2007- SEGECEX-
TCU, foram apreciados. Apresentam dados confiáveis e 
representam a realidade institucional da entidade q uanto à 
qualidade, confiabilidade, representatividade entre  outros 
aspectos de que trata art. 7°, item II da  IN 01/20 07 CGU, 
os quais foram elaborados em consonância com as inf ormações 
emanadas dos setores competentes desta Universidade . 

Indicadores relevantes 

 
Indicadores 2007 2008 2009 

Custo Corrente com HU/Aluno Equivalente 9.883,72 7.896,43 9.776,97 

Custo Corrente sem HU/Aluno Equivalente 9.691,02 7.790,49 8.948,41 

Aluno Tempo Integral/Professor Equivalente 10,67 12,59 8,90 

Aluno Tempo Integral/Funcionário Equivalente com HU 7,20 9,41 6,47 

Aluno Tempo Integral/Funcionário Equivalente sem HU 10,59 13,45 10,30 

Funcionário Equivalente com HU/Professor Equivalente 1,48 1,34 1,37 

Funcionário Equivalente sem HU/Professor Equivalente  1,01 0,94 0,86 

Grau de Participação Estudantil (GPE) 0,56 0,72 0,48 

Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação (GEPG) 0,05 0,04 0,05 

Conceito CAPES/MEC para Pós-Graduação 3,60 3,48 3,46 

Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) 3,29 3,31 3,74 

Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) 0,64 0,84 0,52 

 
 Fonte: COGEPLAN/COPAC 

 

c)  AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS DA 
UNIDADE. 
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No decorrer dos trabalhos de auditoria realizados n a 
instituição, durante o exercício de 2009, verificam os 
controles administrativos em diversos setores. De f orma 
geral, os mesmo são aderentes às normas e rotinas 
administrativas, em particular o controle de materi ais 
exercido pelo Almoxarifado. Todavia, alguns control es 
administrativos apresentam fragilidades, sendo just ificado 
pelas limitações de pessoal, a exemplo dos setores de 
transporte e recursos humanos, embora este último v enha 
apresentando progressos no controle de suas atribui ções. 
 
  
d)  REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. 

No exercício de 2008 foram realizados: 145 (cento e  
quarenta e cinco) Pregões Eletrônicos, dos quais 08  (oito) 
cancelados e 02 (dois) desertos; 43(quarenta e três ) 
Concorrências Públicas, sendo 02 (duas) canceladas,  05 
(cinco) desertas e 01 (uma) suspensa; 68(sessenta e  oito) 
Dispensas de licitação;  16 (dezesseis) Inexigibili dades; 
04 (quatro) Tomadas de Preços; 22(vinte e duas) cot ações 
eletrônicas.  Situação apresentada em 06 de janeiro de 2009, 
conforme observado pela equipe da auditoria interna  no 
setor competente desta Universidade. Com referência  aos 
processos relativos à dispensa e inexigibilidade, f icou 
constatado o objeto da contratação e o valor, a 
fundamentação, identificação do responsável pela 
fundamentação da escolha da modalidade e dos contra tados e, 
ainda  das empresas consultadas no caso de dispensa . Os 
procedimentos licitatórios, encontram-se dentro das  
formalidades exigidas, conforme quadro demonstrativ o, anexo 
I. 

e) GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS, ACORDOS, 
AJUSTES.  

Os 27 (vinte e sete) Convênios firmados, dos quais 09 foram 
objeto de auditoria, vêm sendo acompanhados pelo se tor 
competente de Convênios desta IFES com a finalidade  de 
comprovar a legitimidade e a legalidade dos mesmos,  sendo 
observadas as metas previstas, os resultados alcanç ados e a 
situação da prestação de contas, os atos e fatos qu e  
porventura prejudicaram o desempenho. Não se consta tando 
atraso ou ausência da prestação de contas parcial o u final, 
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relativamente aos processos vigentes até 31/12/2008 , 
conforme quadro demonstrativo, anexo II. 

 

f) VERIFICAÇÃO DA CONSISTÊNCIA DOS ATOS RELACIONADO S AO 
SETOR DE PESSOAL 

 

Por ocasião dos trabalhos de auditoria realizados n a área 
de Recursos Humanos, foi: acompanhado as recomendaç ões da 
CCI quanto ao recadastramento de aposentados e pens ionistas 
da Instituição; verificados os reembolsos de pessoa l cedido 
a outros órgãos e Instituições; acompanhamento das 
recomendações da CGU acerca do recebimento das decl arações 
e bens e rendas dos servidores ocupantes de cargos de 
direção e do processo para emissão de laudo ambient al de 
periculosidade e insalubridade; verificação do cump rimento 
da penalidade dos processos disciplinares e do resu ltado 
dos processos de indicio de acumulação de cargos.  

IV - Fatos relevantes de natureza administrativa ou  
organizacional com impacto sobre a auditoria intern a. 
 
Dois fatos administrativos influenciaram as ativida des da 
auditoria interna: O primeiro foi a expansão da Ins tituição 
com a abertura de novos cursos, vagas, campus e pré dios que 
gerou a elevação do número de ações, processos e 
procedimentos administrativos resultando numa maior  demanda 
das atividades de auditoria; O segundo foi o deslig amento 
de um servidor técnico, por motivo de aposentadoria , que 
desempenhava suas atividades na área finalística da  CCI, o 
que reduziu a oferta de homens/horas disponível do setor.  
 
 
V – Desenvolvimento institucional e capacitação da 
auditoria interna. 
 
* Participação do Coordenador do Controle Interno, Jo sé 
Erivaldo dos Santos, e do servidor André Luís Olive ira 
Feitosa, no período de 05/05/08 a 09/05/08, no XXVI II Fórum 
Nacional dos Auditores Internos das Instituições Fe derais 
de Ensino – FONAI/MEC, na cidade de Goiânia-GO.  
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* Participação do servidor  André Luís Oliveira Feitosa, no 
período de 12/10/08 a 16/10/08, no XXIX Fórum Nacio nal dos 
Auditores Internos das Instituições Federais de Ens ino – 
FONAI/MEC, na cidade de Fortaleza-CE. 
 
*  Participação dos servidores: André Luis Oliveira F eitosa 
e Sandra Lúcia Alves Matias, no curso Formação Bási ca em 
Ambiente Administrativo, no período de 18/03/08 a 0 2/07/08, 
com carga horária de 146 horas, promovido pela Divi são de 
Desenvolvimento de Pessoal-DIDEP desta UFS.    
       
 
Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos, 30 de 
janeiro de 2009. 
 
 
 
 
 
  

Contador José Erivaldo dos Santos 
Coordenador de Controle Interno  
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ANEXO I 
(Processos licitatórios) 
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ANEXO II 
(Convênios) 


