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_______________________________________________
Análise Gerencial
Senhor Chefe da CGU-Regional/SP,

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201407316, e
consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01,
de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de
contas anual apresentada pela UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO
PAULO.
1. Introdução

Os trabalhos de campo foram realizados no período de a 07/04/2014 a 11/04/2014, 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.
O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos
Trabalhos, que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de
Auditoria, que contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em
subsídio ao julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da
União – TCU.
Registra-se que os Achados de Auditoria apresentados neste relatório foram
estruturados, preliminarmente, em Programas e Ações Orçamentárias organizados em
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títulos e subtítulos, respectivamente, segundo os assuntos com os quais se relacionam
diretamente. Posteriormente, apresentam-se as informações e as constatações que não
estão diretamente relacionadas a Programas/Ações Orçamentários específicos.

2. Resultados dos trabalhos

De acordo com o escopo de auditoria firmado, por meio da Ata de Reunião realizada em
03/12/2013 e alteração de 28/02/2014, entre a Diretoria de Auditoria da Área Social da
Controladoria-Geral da União e a Secretaria de Controle Externo da Educação, da
Cultura e do Desporto, foram efetuadas as seguintes análises:

2.1 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão
De acordo com o Relatório de Gestão, a principal ação finalística a cargo da Unifesp é a
12.364.2032.20RK.0035 - Funcionamento das Universidades Federais. Ainda de acordo
com o Relatório de Gestão, os recursos alocados na ação visam a garantir o
funcionamento das Instituições Federais de Ensino, propiciando a manutenção das
atividades de ensino, pesquisa e extensão. No exercício de 2013, foram liquidados R$
51.751.773,14, de uma dotação de R$ 62.744.203,00. A Unifesp declarou que os
resultados obtidos com os recursos da ação foram:
“Graduação - o número maior de estudantes provenientes de escolas públicas e de
menor faixa de renda como conseqüência da adesão à política de cotas. Esta experiência
tem proporcionado uma abertura da Unifesp a um novo estrato populacional e tem
mobilizado docentes e alunos para oferta de melhores condições de ensino e
permanência, embora necessitando ainda de técnicos administrativos que contribuem
com a massa crítica da Unifesp.
Extensão - melhora da infraestrutura de continuidade para os Cursos. Formatação de
Programas mais completos e voltados a atender às demandas do Sistema Único de
Saúde relacionadas às áreas.
Pós-Graduação - o aumento do número de Cursos de Graduação e Extensão promoveu,
em consequência, pressão positiva de demanda por mais vagas e novos Programas de
Pós-Graduação (stricto sensu), onde conseguimos consequentemente absorver esta
demanda futura para novos alunos de pós-graduação (stricto sensu) e novas propostas
para credenciamento de Programas de Pós-Graduação junto a CAPES – Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, nas diversas áreas do conhecimento”.
o#tF
a/

2.2 Avaliação da Conformidade das Peças
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A Unifesp deixou de apresentar algumas peças obrigatórias pela DN 127/2013 - TCU.
Entretanto, as falhas identificadas não significam prestação de contas incorreta ou que
ensejam conclusões equivocadas na avaliação dos atos de gestão.
o#tF
a/

2.3 Avaliação da Gestão de Pessoas
Analisando-se a política de gestão de pessoas, verificou-se que a alta administração tem
desenvolvido ações para aperfeiçoamento da área, destacando-se a criação da
“Secretaria de Gestão com Pessoas - Segesp” em julho de 2013. A secretaria é o órgão
técnico, com função executiva e de assessoramento, cujo objetivo é executar as políticas
de gestão de pessoas da Universidade.
Os exames tiveram por objetivo conhecer e avaliar a situação da governança e da gestão
de pessoas da unidade, com o intuito de identificar os pontos vulneráveis e induzir
melhorias na qualidade dos programas e serviços oferecidos, concluindo-se que:
a) A alta administração monitora o cumprimento das diretrizes relativas à gestão de
pessoas por meio da Secretaria de Gestão com Pessoas – SEGESP;
b) O Conselho de Administração é o colegiado formalmente constituído para
auxiliar nas decisões relativas à atuação da Pró-Reitoria de Administração.
Dessa forma, atua também na área de gestão de pessoas porque ela está
subordinada a esta Pró-Reitoria;
c) Os gestores setoriais estão encarregados de identificar as lacunas de competência
de suas equipes e avaliar as necessidades de capacitação.
d) A Segep está encarregada de realizar estudos para implementar programas de
treinamento, capacitação, avaliação do ambiente de trabalho, avaliação de
desempenho dos gestores e avaliação da duração da jornada de trabalho;
e) Os profissionais de Recursos Humanos estão atualizados quanto aos
conhecimentos sobre legislação, jurisprudência e orientações normativas
relativas à gestão de pessoas; e
f) A Universidade informou que pretende adquirir um sistema informatizado de
gestão de pessoas que conte com melhores recursos de gestão.

O resultado dos exames encontra-se registrado na tabela:

Liderança da alta administração
A alta administração da unidade:
1-Monitora regularmente o cumprimento das diretrizes relativas à gestão de
pessoas?
2-Designou formalmente corpo colegiado (ex. comitê, conselho) responsável por
auxiliá-la nas decisões relativas à gestão de pessoas?
3-Monitora regularmente o funcionamento desse corpo colegiado?
A unidade,
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sistematicamente:
Alinhamento
estratégico
Planejamento da gestão
de pessoas

Não prevê
adotar a
prática

Pretende
adotar a
prática

Iniciou ou
concluiu o
planejamento
para adotar a
prática

4-Executa processo de
X
planejamento de gestão
de pessoas, aprovando e
publicando objetivos,
metas e indicadores de
desempenho?
Unidade de Gestão de Pessoas como parceira estratégica
5-Identifica lacunas de
competência da equipe
de RH, com o objetivo
de
avaliar
suas
necessidades
de
capacitação ?
Gestão da liderança e do conhecimento
Gestão da liderança e processo decisório
6-Oferece programas de
X
treinamento
e
desenvolvimento
de
competências
de
liderança que atendem às
necessidades de cada
nível de gestão (do
operacional
ao
estratégico), incluindo
potenciais líderes?
Integridade e comprometimento
7-Verifica a opinião dos
colaboradores quanto ao
ambiente de trabalho e
utiliza os resultados para
orientar eventuais
mudanças?
Aprendizagem contínua
8-Identifica as
X
necessidades individuais
de capacitação quando
da avaliação de
desempenho dos
colaboradores, levandoas em consideração nas
avaliações
subsequentes?
Cultura orientada a resultados
Comunicação
9-Identifica e divulga
para os profissionais de
RH
a
legislação,
jurisprudência
e
as
orientações normativas
relativas à gestão de
pessoas,
orientando
acerca de como elas
devem
ser aplicadas
internamente?
Avaliação de desempenho
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10-Realiza avaliação de
X
desempenho dos
membros da alta
administração e demais
gestores, vinculada ao
alcance dos resultados
da unidade/organização?
Gestão de talentos
Recrutamento, seleção e integração
11-Executa processo
X
formal, baseado em
competências, para
seleção de gestores?
Resultados e prestação de contas (Accountability)
12-Monitora, por meio
X
de sistema informatizado
de gestão de pessoas,
algum conjunto de
informações relevantes
sobre a força de
trabalho?

o#tF
a/

2.4 Avaliação da Gestão do Patrimônio Imobiliário
A atual gestão da UNIFESP (2013-2016) reestruturou a área relacionada à infraestrutura
e imóveis. Essas áreas foram incorporadas na Pró-Reitoria de Planejamento
(PROPLAN) e estão divididos em quatro departamentos: Imóveis, Edificações,
Laboratórios e Planos Diretores. O Departamento de Imóveis é responsável pela gestão
patrimonial, tais como: alimentação e atualização do cadastro nos sistemas
informatizados, cuidar do acervo documental dos imóveis, regularização dos imóveis,
planejamento econômico e financeiro dos imóveis. Além disso, cada Campus possui
estrutura para gestão dos imóveis, vinculados à Diretoria Administrativa, realizando a
gestão de contratos de locação de imóveis, manutenção predial, segurança, limpeza,
dentre outros.
No exercício de 2013, a UNIFESP possuía 108 imóveis de uso especial sob sua
responsabilidade, distribuídos em cinco campus: Campus São Paulo (77 imóveis),
Diadema (5 imóveis), Guarulhos (1 imóvel), São José dos Campos (2 imóveis) e
Baixada Santista (22 imóveis). A contabilização é feita de forma individualizada no
ativo imobilizado, de maneira a identificar o valor contábil de cada instalação e estão
registrados no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União
(Spiunet) tendo cada construção um Registro Imobiliário Patrimonial (RIP)
individualizado, os dados constantes no Spiunet são reavaliados a cada dois anos.
A UNIFESP informou que estão sendo contratadas empresas para a elaboração dos
Planos Diretores de Infraestrutura (PDInfra) dos Campi. Nestes planos, serão orientados
o planejamento e necessidades de infraestrutura e espaços físicos no curto, médio e
longo prazo (5, 10 e 20 anos, respectivamente). Já foram contratados dois planos
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diretores: Campus Diadema e Campus Baixada Santista, sendo que o primeiro já está
em execução e o segundo terá início nas próximas semanas.
Desta forma a UNIFESP tem tomado providências para aprimorar a gestão e o controle
dos imóveis sob sua responsabilidade.
Devido a recente reestruturação organizacional, não foram apresentados: planejamento
das manutenções prediais, inventário das condições de conservação de cada prédio, a
estimativa dos recursos necessários para a manutenção dos prédios, rotinas de
programação e acompanhamento da manutenção dos imóveis, avaliação e
gerenciamento de risco dos bens imóveis. Não há convênios ou contratos com
fundações de apoio na manutenção dos prédios, essas atividades são executadas por
empresas terceirizadas, sendo que em cada campus há uma empresa contratada.
Também, devido a recente reestruturação, não foi possível avaliar os controles internos
administrativos para a gestão do patrimônio imobiliário, pois não houve atualização da
documentação relacionada às atividades e procedimentos relativos à gestão dos bens
imóveis, de forma a garantir gestão eficiente dos imóveis sob sua responsabilidade.
Não existem avaliação de risco em relação à gestão dos bens imóveis, rotinas de
medidas corretivas a serem adotadas em caso de incidentes, rotinas com o objetivo de
diagnosticar periodicamente a situação em que se encontram os imóveis de forma a
identificar possíveis problemas e propor soluções, o que existe são as demandas
levantadas pelas empresas contratadas para serviços de manutenção.
Não foram identificados problemas na infraestrutura das salas de aula vistoriadas. Não
foram detectados problemas nas instalações elétricas, combate/prevenção de incêndios,
estanqueidade à água, desempenho térmico e acústico, acessibilidade e equipamentos
escolares. As atividades desenvolvidas nas salas de aula visitadas são da área de
medicina referente aos cursos de graduação, atividades de extensão, pós graduação.
Deixamos de tratar sobre o registro das depreciações, haja vista que tal fenômeno será
item obrigatório apenas no Exercício de 2014, conforme previsto na Portaria STN nº
439, de 12/07/2012.
o#tF
a/

2.5 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU
O normativo interno que formaliza as atividades e procedimentos relacionados ao
atendimento das determinações dos Acórdãos do Tribunal de Contas da União é a
Portaria 1.362/2011, atribuindo à Auditoria Interna a centralização dos procedimentos
de coleta de informações e sistematização dos dados para o encaminhamento aos órgãos
solicitantes.
Em relação aos indicadores, o controle é feito por meio de planilha eletrônica, que pode
ser utilizada para obter e compilar todos os dados e gerar um relatório gerencial com o
quantitativo e a descrição das pendências com os órgãos. São adequados os controles
internos da atividade, em termos de ambiente de controle (existência de normativos
internos e definição dos responsáveis pelo processo), avaliação de risco (existência de
Dinheiro público é da sua conta
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identificação de riscos no que concerne ao tempestivo atendimento de determinações do
TCU) e informação e comunicação (existência de indicadores de gestão monitorando o
processo).
Foi determinado pelo TCU à CGU que fosse acompanhado, neste Relatório de
Auditoria, o constante nos itens 9.4.2 e 9.4.4 do Acórdão 1313/2013 – TCU – Plenário.
Ambas as recomendações estão sendo objeto de acompanhamento pela CGU, pendentes
de atendimento pela Unifesp.
o#tF
a/

2.6 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU
A Unifesp possui normativos internos e definição dos responsáveis pelo processo
relativo ao controle de atendimento de recomendações do controle interno, uma vez que
a Portaria 1.362/2011 formaliza as atividades e procedimentos relacionados ao
atendimento das recomendações do controle interno, atribuindo à auditoria interna a
centralização dos procedimentos de coleta de informações e sistematização dos dados
para o encaminhamento aos órgãos solicitantes. Compete à AUDIN solicitar às
unidades, órgãos e entidades responsáveis as informações pertinentes ao atendimento
das Solicitações de Auditoria, fixando prazo para seu atendimento, e posterior
encaminhamento ao órgão competente pela Unifesp. Não há relatório de indicadores
automaticamente, o controle gerencial é feito por meio de planilha eletrônica.
Em relação ao atendimento das recomendações da CGU, no exercício de 2013 foram
expedidas 31 recomendações, das quais 19 foram reiteradas, 6 prorrogadas, 3 revisadas
e 3 atendidas. Em geral, somando recomendações de exercícios anteriores ainda
pendentes de atendimento, havia 48 recomendações em aberto (42 reiteradas e 6
prorrogadas). Questionada sobre a existência de plano de ação para sanar as
recomendações pendentes de atendimento, a Unifesp não se manifestou. Consideramos
que o sistema de controles internos para a atividade é frágil e demanda correções.
o#tF
a/

2.7 Avaliação do CGU/PAD
Existe, no organograma da Unifesp, a figura da Comissão Processante Permanente
(CPP), criada pela Portaria n° 775/10, com o objetivo de centralizar e coordenar todos
os processos de sindicância e Processos Administrativos Disciplinares (PAD) no âmbito
da UNIFESP, compor as comissões de sindicância e PAD, sugerir e nomear as
comissões de sindicância e PAD e instalar no âmbito da UNIFESP o sistema CGUPAD. Em relação ao registro de informações no sistema CGU-PAD, a Unifesp não
cumpre totalmente o disposto na Portaria CGU nº 1.043, de 24/07/2007. Até o momento
estão cadastrados no sistema 56 processos (29 Sindicâncias e 27 PAD). A CPP se
comprometeu a “ampliar significativamente este percentual, até que, em 120 dias, o
sistema reflita, em tempo real, os processos em andamento”. A CPP informou ainda que
dará prioridade para a inserção de dados dos processos mais recentes, especialmente
aqueles iniciados em 2014 e 2013.
o#tF
a/

2.8 Avaliação do Parecer da Auditoria Interna
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O Parecer da Unidade de Auditoria Interna da UJ não contempla de forma objetiva a
avaliação da capacidade de os controles internos administrativos da UJ identificarem,
evitarem e corrigirem falhas e irregularidades, bem como de minimizarem riscos
inerentes aos processos relevantes da Entidade.
Os demais temas exigidos pelo Tribunal estão de acordo com o item 1 do Anexo III da
DN TCU nº 132/2013.
o#tF
a/

2.9 Estrutura e Atuação da Auditoria Interna
Neste item o objetivo da auditoria consistiu em avaliar a estrutura e atuação da Unidade
de Auditoria Interna da Instituição Federal de Ensino (Audin). Em relação à estrutura da
Audin, foram considerados os seguintes aspectos: (a) independência e sua posição no
organograma da Entidade; (b) existência de regulamento/estatuto/regimento da Entidade
com definição de responsabilidades, delimitação da atuação dos trabalhos, bem como do
estabelecimento das normas que devem ser seguidas pelos auditores internos; (c)
existência de uma política de desenvolvimento de competências para os auditores
internos; e (d) estrutura disponível na Auditoria Interna e sua adequação às
necessidades.
Quanto à atuação da equipe da Audin, avaliaram-se as seguintes ações: (a) aderência das
atividades realizadas pela Auditoria Interna no exercício sob análise, constantes no
Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT), com relação às
planejadas; (b) o processo de gerenciamento de riscos, quando realizado pela Audin; (c)
adequação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) às fragilidades
apontadas na avaliação de riscos, quando realizada; (d) atuação da Auditoria Interna em
submeter o PAINT e possíveis modificações ao Conselho Diretor/Deliberativo da
Entidade ou órgão equivalente para aprovação; (e) atuação da Audin no assessoramento
à alta administração; (f) aplicação do princípio da segregação de funções,
principalmente no que tange à realização de atividades típicas de gestão; e (g) atuação
da Auditoria Interna em trabalhos de avaliação dos controles internos administrativos da
Unidade Jurisdicionada.
Para fundamentar as análises realizadas, foram utilizados os principais normativos que
regem as atividades da auditoria interna no âmbito da administração pública federal,
entendimentos recentes do Tribunal de Contas sobre a matéria e normas internacionais
sobre a prática da auditoria interna no setor público, elaboradas pelo Institute of Internal
Auditors (IIA).
As técnicas e procedimentos adotados para a obtenção de informações abrangeram a
análise dos seguintes documentos: PAINT do exercício avaliado e do exercício seguinte
à avaliação; RAINT do exercício avaliado; Regulamento/Estatuto/Regimento Interno
em que conste a formalização da política a ser adotada pela Auditoria Interna, a posição
da Audin no organograma da entidade, a estrutura e a definição de responsabilidades.
Além disso, foram realizadas entrevistas com os auditores internos e aplicação de
questionários fechados.
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Em relação à estrutura da Unidade de Auditoria Interna (Audin), a Unidade está
vinculada ao Conselho Universitário – CONSU, órgão superior da IFE, de acordo com a
Resolução nº 87, de 12/06/2013. Por se tratar de mudança recente, ainda não houve
alteração do Regimento Geral da Universidade e do Regimento Interno da Audin para
regulamentar suas atividades. Portanto, ainda não há definição sobre as
responsabilidades de: aprovação do regimento interno da Audin, aprovação do Plano
Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) e o respectivo acompanhamento.
Também não existe uma política formalizada que define a finalidade, responsabilidade e
autoridade da Audin e a delimitação da atuação dos trabalhos da Auditoria Interna,
evitando que desempenhe tarefas de gestão administrativa, próprias de gestores, e
estabelecendo:
- as responsabilidades do Auditor-Chefe perante ao Conselho Universítário e a
Administração: oferecendo opinião sobre a adequação e efetividade dos controles
internos administrativos e gestão de riscos; periodicamente, prover informação sobre o
andamento e os resultados do PAINT e a suficiência dos recursos destinados à Audin;
alinhar a atuação da Audin com os riscos estratégicos, operacionais, de conformidade e
financeiros da organização;
- as garantias ao Auditor-Chefe a autoridade necessária para desempenhar suas
atribuições, como: livre acesso ao CONSU; autonomia necessária para determinar o
escopo dos trabalhos e aplicar técnicas necessárias para a consecução dos objetivos da
auditoria, acesso irrestrito a todos os documentos, registros, bens e servidores da
Instituição; delimitar a atuação dos trabalhos da Audin, evitando que execute trabalhos
próprios de gestores; prestar serviços de consultoria à administração quando considerar
apropriado
- normas que devem ser seguidas pelos auditores internos a fim de evitar conflitos de
interesses e favorecer a imparcialidade e a objetividade nos resultados dos trabalhos;
- política de desenvolvimento de competências para os auditores internos.
A Audin compõe-se de 3 auditores internos – número suficiente de servidores para o
cumprimento das ações previstas no PAINT referente ao atual exercício, e suas
instalações são boas. Segundo percepções dos auditores, a Audin possui equipamentos
de informática em quantidade/qualidade suficiente para a execução de seus trabalhos.
Quanto à atuação da equipe da Auditoria Interna, verifica-se que as ações da Audin se
concentraram em atividades de apoio à CGU e TCU e assessoramento a setores da
Instituição, porém não foi verificada a execução de atividades de gestão, mas não
cumpriu as atividades de fortalecimento dos controles da Entidade. Esse fato revela que
o grau de aderência das auditorias realizadas no exercício em relação ao planejado foi
insatisfatório. Portanto, não houve proposição de ações de melhoria de gestão quanto à
economicidade, eficiência e eficácia.
Considerando o conteúdo dos relatórios produzidos pela Auditoria Interna no exercício
sob exame, a Audin não cumpriu vários itens previstos no PAINT 2013, tais como,
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avaliação sobre a gestão de bens imóveis de uso especial, avaliação sobre a regularidade
dos processos de dispensa e inexigibilidade e dos contratos com as fundações de apoio,
verificação da aplicação de critérios de sustentabilidade nas operações da Unidade e
incipiência dos trabalhos desenvolvidos na avaliação dos controles internos da
Universidade.
Destaque-se que o PAINT não foi elaborado com base em metodologia adequada de
avaliação de riscos, dado que a UNIFESP não possui um sistema eficaz de gestão de
riscos e não elabora documento de gestão de risco da Instituição.
Diante do exposto, entende-se necessária realização de estudo sobre a utilização da
força de trabalho, com prioridade para ações de avaliação de gestão e de verificação de
conformidade de controles internos da Unidade para cumprir sua missão.
o#tF
a/

2. 10 Ocorrências com dano ou prejuízo
Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário.

3. Conclusão

Eventuais questões 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, submetemos o presente
relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente
Certificado de Auditoria.

São Paulo/SP, 30 de Junho de 2014.
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Relatório supervisionado e aprovado por:

_____________________________________________________________
Chefe da Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo

_______________________________________________
Achados da Auditoria - nº 201407316
1 EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO,
PESQUI
1.1 FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO
SUPERIOR
1.1.1 SISTEMAS DE CONCESSÕES
1.1.1.1 INFORMAÇÃO
Análise da jornada de trabalho em regime de turnos e escalas.
Fato
Foram analisadas as folhas de ponto de 28 servidores que cumprem horário de trabalho
inferior a quarenta horas semanais, representando aproximadamente 5,5% do total, com
vistas a avaliar a observância da legislação sobre jornada de trabalho. Da aplicação dos
testes de auditoria por parte da equipe, conforme escopo definido antes do início dos
trabalhos na unidade, informamos que não foram encontradas irregularidades.
Em resposta à Solicitação de Auditoria n° 201407316/01, de 02/04/2014, o gestor
apresentou as informações:
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“Atualmente são 504 servidores com jornada de trabalho inferior a oito horas
diárias e carga horária inferior a quarenta horas semanais conforme descrito
abaixo:
- Jornada de 30 horas - 50 servidores: (13 Ascensoristas, 20 Fisioterapeutas, 5
Fonoaudiólogos, 10 Odontólogos, 2 Terapeutas Ocupacionais)
- Jornada de 30 horas - 14 servidores com redução salarial MP 2174-28/200: (1
Assistente de Laboratório, 4 Assistentes em Administração, 1 Auxiliar
Administrativo, 1 Auxiliar de Enfermagem, 1 Biomédico, 3 Enfermeiros, 1
Psicólogo, 1 Técnico em Tecnologia da Informação, 1 Técnico de Laboratório)
- Jornada de 20 horas - 354 servidores (336 Médicos, 18 Professores 3 Grau)
- Jornada de 20 horas - 2 servidores com redução salarial MP 2174-28/2001 (1
Engenheiro, 1 Farmacêutico)
- Jornada de 25 horas - 1 servidor (1 Jornalista)
- Jornada de 24 horas - 83 servidores (83 Técnicos em Radiologia)
Todos os setores do Hospital Universitário - Hospital São Paulo (HU-HSP), em
suas unidades de internação e de pronto-socorro, mantém atividades contínuas
de 24 horas por se tratarem de unidades assistências. Com escalas de plantão de
12 horas.
A Universidade tem este interesse e já mantém alguns setores funcionando 12
horas ininterruptas, como a biblioteca, as secretarias acadêmicas, os
laboratórios de pesquisas e/ou didáticos, os setores de suporte administrativos e
departamentos acadêmicos com atividades contínuas de 12 horas, com
servidores cumprindo carga horária de 8 horas diárias, com distintos horários
de entrada e saída, permitindo o funcionamento de 12 horas. Esta necessidade
se dá pelo atendimento ao público, de estudantes e professores, nos períodos
diurnos, vespertinos e noturnos nos casos de atividades de ensino e/ou de apoio
à elas nos Campi que mantém cursos em todos os períodos do dia. Nas
unidades assistências ligadas ao HU também ocorre horário de 12 horas por
decorrência de atendimento aos usuários dos serviços de saúde ligados ao HU,
há, portanto, o interesse da Instituição.
A Universidade realizou um estudo, já aprovado pelo Conselho Universitário,
sobre a flexibilização da jornada de trabalho para 30 horas, com 6 horas diárias
ininterruptas de acordo com o Decreto nº 1.590 de 10 de agosto de 1995
(alterado pelo Decreto nº 4.836 de 9 de setembro de 2003). Este estudo terá
continuidade com a aplicação de um plano de ação com alguns projetos pilotos,
que serão acompanhados por uma comissão interna de estudo e implantação
das 30 horas. Só poderão participar como piloto aqueles setores que se
enquadrem no decreto supracitado.”

o#tF
a/

1.1.2 CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS
1.1.2.1 INFORMAÇÃO
Análise da governança da gestão de pessoas.
Fato
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Examinando-se a situação da governança e da gestão de pessoas, apurou-se que a alta
administração tem uma política de monitoramento e melhoria dos pontos vulneráveis.
Em resposta à Solicitação de Auditoria n° 201407316/01, de 02/04/2014, o gestor
apresentou os esclarecimentos transcritos:
“Em julho de 2013 foi criada a Secretaria de Gestão com
Pessoas (Segesp), pela Portaria nº 2101 de 11 de julho de 2013,
no âmbito da Pró-Reitoria de Administração, nos termos dos
artigos 136 e 146ª do regimento geral da Unifesp. A Secretaria
de Gestão com Pessoas – SEGESP é o órgão técnico, com
função executiva e de assessoramento, cujo objetivo é executar
as políticas de gestão com pessoas da Universidade. Tem, no
momento, como estrutura funcional os Departamentos de
Recursos Humanos, de Desenvolvimento de e de Saúde do
Servidor.
Seu colegiado é o Conselho de Administração. Com a
transformação da referida secretaria em Pró-Reitoria, esta terá
seu próprio Conselho que terá como competências, entre outras:
I – Orientar, acompanhar e propor processos relacionados a vida
funcional dos servidores; II – Propor, subsidiar e acompanhar
política de alocação de vagas dos agentes públicos vinculados
ou a serviço da Universidade; III - Promover a realização de
concursos destinados ao provimento dos cargos docentes e de
Técnico-administrativos em educação, de acordo com a
distribuição de vagas deliberada pelo CONSU; IV – Promover,
coordenar e acompanhar políticas de promoção, prevenção,
tratamento e reabilitação de saúde do servidor no seu ambiente
de trabalho; VI – Propor e acompanhar politicas para o
desenvolvimento e qualificação do potencial humano disponível
para a Universidade; e VII – Orientar ações visando a reflexão
sobre o trabalho, equilíbrio entre a vida profissional e pessoal e
qualidade de vida no trabalho.
Como dito, anteriormente, a criação e a implantação da Segesp
deverá aprimorar os aspectos colocados aqui para a Governança
e gestão de pessoas.”
O resultado dos exames está detalhado a seguir:
1.

A alta administração da organização monitora regularmente o cumprimento das
diretrizes relativas à gestão de pessoas?

Resposta da equipe:
( X ) Sim
( ) Não
A alta administração monitora o cumprimento das diretrizes relativas à gestão de pessoas por meio da
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Secretaria de Gestão com Pessoas – SEGESP, constituído como órgão executivo e de assessoramento
para execução das políticas de gestão nessa área.

2.

A alta administração da organização: designou formalmente corpo colegiado
responsável por auxiliá-la nas decisões relativas à gestão de pessoas? Monitora
regularmente o funcionamento desse corpo colegiado?

Resposta da equipe:
( X ) Sim
( ) Não
O Conselho de Administração é o colegiado formalmente designado para auxiliar nas decisões relativas
à atuação da Pró-Reitoria de Administração, na qual se compreende a área de gestão de pessoas.

3.

A organização executa processo de planejamento da gestão de pessoas, aprovando e
publicando objetivos, metas e indicadores de desempenho?

Resposta da equipe:
( ) Sim ( X ) Não
Não houve pronunciamento da alta administração a respeito do assunto, de forma que não foi possível
aprofundar o exame.

4.

A organização identifica lacunas de competência da equipe de RH, com o objetivo
de avaliar suas necessidades de capacitação?

Resposta da equipe:
( ) Não prevê adotar a prática
( ) Pretende adotar a prática
( ) Iniciou ou concluiu o planejamento para adotar a prática
( X ) Adota parcialmente a prática
( ) Adota integralmente a prática
Os gestores setoriais estão encarregados de identificar as lacunas de competência de suas equipes e
avaliar as necessidades de capacitação.

5.

A organização oferece programas de treinamento e desenvolvimento de
competências de liderança que atendem às necessidades de cada nível de gestão (do
operacional ao estratégico), incluindo potenciais líderes?

Resposta da equipe:
( ) Não prevê adotar a prática
( X ) Pretende adotar a prática
( ) Iniciou ou concluiu o planejamento para adotar a prática
( ) Adota parcialmente a prática
( ) Adota integralmente a prática
A Segep está encarregada de realizar estudos para implementar um programa de treinamento e
capacitação.

6.

A organização verifica a opinião dos colaboradores quanto ao ambiente de trabalho
e utiliza os resultados para orientar eventuais mudanças?

Resposta da equipe:
( ) Não prevê adotar a prática
( ) Pretende adotar a prática
( X ) Iniciou ou concluiu o planejamento para adotar a prática
( ) Adota parcialmente a prática
( ) Adota integralmente a prática
A Segep está encarregada de realizar estudos para implementar um programa de avaliação do ambiente
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de trabalho.

7.

A organização identifica as necessidades individuais de capacitação quando da
avaliação de desempenho dos colaboradores, levando-as em consideração nas
avaliações subsequentes?

Resposta da equipe:
( ) Não prevê adotar a prática
( X ) Pretende adotar a prática
( ) Iniciou ou concluiu o planejamento para adotar a prática
( ) Adota parcialmente a prática
( ) Adota integralmente a prática
A Segep está encarregada de realizar estudos para implementar um programa de treinamento e
capacitação.

8.

A organização identifica e divulga para os profissionais de RH a legislação, a
jurisprudência e as orientações normativas relativas à gestão de pessoas, orientando
acerca de como elas devem ser aplicadas internamente?

Resposta da equipe:
( ) Não prevê adotar a prática
( ) Pretende adotar a prática
( ) Iniciou ou concluiu o planejamento para adotar a prática
( ) Adota parcialmente a prática
( X ) Adota integralmente a prática
Verificou-se que os profissionais de RH conhecem a legislação, a jurisprudência e as orientações
normativas relativas à gestão de pessoas.

9.

A organização realiza avaliação de desempenho dos membros da alta administração
e demais gestores, vinculada ao alcance dos resultados da unidade/organização?

Resposta da equipe:
( ) Não prevê adotar a prática
( X ) Pretende adotar a prática
( ) Iniciou ou concluiu o planejamento para adotar a prática
( ) Adota parcialmente a prática
( ) Adota integralmente a prática
A Segep está encarregada de realizar estudos para implementar a avaliação de desempenho dos gestores.

10. A organização executa processo formal, baseado em competências, para a seleção
de gestores?
Resposta da equipe:
( X ) Não prevê adotar a prática
( ) Pretende adotar a prática
( ) Iniciou ou concluiu o planejamento para adotar a prática
( ) Adota parcialmente a prática
( ) Adota integralmente a prática
Não houve pronunciamento da alta administração a respeito do assunto, de forma que não foi possível
aprofundar o exame.

11. A organização monitora, por meio de sistema informatizado de gestão de pessoas,
algum conjunto de informações relevantes sobre a força de trabalho
(accountability)?
Resposta da equipe:
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( ) Não prevê adotar a prática
( X ) Pretende adotar a prática
( ) Iniciou ou concluiu o planejamento para adotar a prática
( ) Adota parcialmente a prática
( ) Adota integralmente a prática
A Universidade informou que pretende adquirir um sistema informatizado de gestão de pessoas que
conte com melhores recursos de gestão.

o#tF
a/

1.1.2.2 INFORMAÇÃO
Análise da gestão de pessoas quanto à remuneração.
Fato
Foram analisados os dados da folha de pagamento de 805 servidores na unidade,
representando aproximadamente 18% do total, com vistas a avaliar a gestão de pessoas,
por meio da observância à legislação sobre remuneração, cessão, requisição de pessoal,
bem como sobre a concessão de aposentadorias, reformas e pensões. Da aplicação dos
testes de auditoria por parte da equipe, conforme escopo definido antes do início dos
trabalhos na unidade, informamos que não foram encontradas irregularidades.
o#tF
a/

1.1.3 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS
1.1.3.1 INFORMAÇÃO
Deficiência nos controles das atividades dos docentes.
Fato
O controle sobre a atuação dos docentes na Unifesp foi avaliado no âmbito de Avaliação
de Programas de Gestão – Temas Específicos. O trabalho concluiu que a organização da
Unifesp no que diz respeito ao controle de atuação dos docentes é descentralizada, com
responsabilidades atribuídas por departamento, não migrando adequadamente para a alta
gestão da Entidade, o que reduz a possibilidade de análise, padronização, estudo e
atuação da mesma. Não há estudos, indicadores e parâmetros de distribuição de carga
horária dos docentes realizados de forma institucional e os sistemas informatizados
utilizados não possuem funcionalidade suficiente para auxiliar a gestão de pessoal.
O Relatório de Auditoria 201317669 trouxe o resultado dos exames, realizados por
amostragem, sobre a atuação dos docentes de magistério superior no ensino, pesquisa e
extensão, tendo como objetivo avaliar os controles e acompanhamento da distribuição
da carga horária dos docentes da Unifesp. O trabalho conclui que:
“De forma geral, a Unifesp possui uma organização descentralizada, com
responsabilidades atribuídas ao Departamento. Entretanto, as informações
geradas nos Departamentos não migram adequadamente para a alta gestão da
Entidade, reduzindo a possibilidade de análise, padronização, estudo e atuação
da mesma.
A Entidade não dispõe de estudos, indicadores e parâmetros de distribuição de
carga horária dos docentes, sendo que os sistemas informatizados utilizados
não possuem funcionalidade suficiente para auxiliar a gestão de pessoal.
Os controles e acompanhamento são falhos e atualmente a Unifesp não poderia
comprovar se atende ou não ao art. 57 da Lei n.º 9.394/1996: ‘Art. 57. Nas
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instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao
mínimo de oito horas semanais de aulas.’
A ausência de controles e parâmetros pode, também, ensejar dificuldades na
identificação de eventuais carências de quantidade de mão-de-obra em certos
setores, bem como eventuais excessos em outros.
Observamos, ainda, que o processo de progressão e promoção carece de
informações sistematizadas e certificações de participação na docência também
são emitidas no nível de Departamento.”

Os critérios de escolha da amostra, 3º ano do curso de medicina, se deu por conta do
fato de a Unifesp ter origem na Escola Paulista de Medicina, fundada em 1933,
federalizada em 1956 e transformada em universidade em 1994. Os fatos constatados
foram:
- Ausência de parâmetros para distribuição da carga horária dos docentes. Controles e
acompanhamento das atividades falhos. A equipe de auditoria requisitou informações
sobre existência de parâmetros de distribuição de carga horária dos docentes entre
ensino, pesquisa e extensão, além de normativos em relação ao assunto. Das 6 (seis)
áreas da Unifesp questionadas, a equipe recebeu respostas apenas da Pró-Reitoria de
Graduação – PROGRAD e Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa – PPGPq, não
tendo havido consolidação que retratasse a opinião da Unifesp. Essa descentralização
foi observada, no decorrer dos trabalhos de auditoria, em diversos níveis da
Universidade. A equipe concluiu que não há parâmetros definidos pela Unifesp para
distribuição das atividades entre graduação, pós-graduação e extensão. Recomendou-se
“que a Unifesp aperfeiçoe, desenvolva ou adquira sistema de controle de atividades da
docência que permita, no mínimo: acompanhamento da carga horária efetivamente
ministrada em sala de aula, para fins de verificação do cumprimento do art.º 57 da Lei
n.º 9.394/1996; e extração de dados consolidados para subsídio à atividade de gestão da
Universidade”;
- Falhas no Sistema de registro de carga horária (Foram verificadas divergências entre
os dados de carga horária lançados no Sistema Pasta Verde e a carga horária cumprida
pelos alunos no Sistema de Informações Universitárias - SIU). Um terço dos docentes
não pertencem ao quadro de pessoal da Unifesp. Registros funcionais desatualizados e
em duplicidade. Recomendou-se que:
1) Sejam padronizados os entendimentos para lançamento de dados no atual Sistema
Pasta Verde, assim como nos que forem desenvolvidos ou adquiridos para controle das
atividades dos docentes;
2) Que a Coordenação do Curso de Medicina efetue o acompanhamento da utilização de
docentes que não sejam do quadro de pessoal da Unifesp, corrigindo situações não
permitidas pelos regulamentos da Universidade ou que extrapolem a razoabilidade; e
3) Que, doravante, os sistemas desenvolvidos ou adquiridos não permitam registros de
funcionário em duplicidade, mesmo com a alteração de sua função na Universidade.
O acompanhamento do atendimento às recomendações emitidas é realizado por meio de
Plano de Providências Permanente.
Questionamos a Unifesp, no âmbito dos trabalhos da auditoria de gestão sobre a atuação
dos docentes, por meio da Solicitação de Auditoria nº 201407316/02, de 02/04/2014.
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Em relação à sistemática/critério de seleção dos professores para as grades das matérias
e normativo que regulamente a distribuição de carga horária docente, a Unifesp
informou, por meio de expediente s/nº, de 11/04/2014, que a sistemática/critério de
seleção de professores para a distribuição das atividades acadêmicas nos cursos de
graduação é definida, na Unifesp, de forma descentralizada pelos Departamentos e
Comissões de Curso de Graduação dos respectivos Campi, conforme disposto nos
artigos 16 e 40 do Regimento Geral da Unifesp:
“Compete ao Conselho de Departamento:
III – Distribuir as atividades dos servidores de acordo com a carga horária
semanal de cada um, respeitando-se a legislação vigente e atendendo-se às
necessidades do ensino (art. 16)
Cada curso será coordenado por uma Comissão de Curso, responsável por
elaborar o Plano Pedagógico (Projeto Pedagógico de Curso – PPC),
acompanhar e avaliar a sua execução, bem como implementar atualizações
necessárias e submetê-lo à aprovação pelo Conselho de Graduação (art. 40).”

Sobre a existência de indicadores/metas estabelecidas para a produção de pesquisas e
como a Unifesp acompanha o atingimento das metas/execução das pesquisas, a Unifesp
afirmou que têm sido utilizados os mesmos indicadores adotados pela CAPES para
avaliação anual dos programas de pós-graduação, uma vez que a grande maioria das
pesquisas está relacionada à Pós-Graduação, com destaque para a produção intelectual
na forma de artigos e livros publicados, além de patentes. As metas são estabelecidas
pelos pesquisadores em conjunto, no âmbito dos departamentos e programas de pósgraduação. Depreende-se que não há uma meta institucional ou acompanhamento da
mesma.
Em relação ao quantitativo de projetos/alunos atendidos pelos docentes nas horas
dedicadas à extensão, a Unifesp afirmou que os “Projetos Sociais da Extensão envolvem
um número de alunos variado: podem ter no máximo 4 bolsistas, mas vários não
bolsistas de acordo a proposta do professor coordenador e equipe de prof.
colaboradores. De acordo a este nº de alunos e aos objetivos de cada projeto, os
professores disponibilizam no mínimo 4h semanais. Importante informar que o
professor não é obrigado a estar inserido em projeto de extensão, aliás, a maioria dos
docentes não oferece projetos sociais de extensão. Quanto aos cursos de extensão
também funcionam da mesma forma: o professor não é obrigado a ofertar cursos de
extensão, portanto quando ele se insere em algum curso, ele pode ser coordenador,
colaborador e ou apenas professor de algum tema de aula que lhe pertence. O
quantitativo de alunos depende do nº de vagas que tem o curso, nunca menos que 10.”
A sistemática estabelecida pela Unifesp para contratação de professores substitutos
segue um processo seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação, inclusive
publicação no Diário Oficial da União, prescindindo de concurso público de acordo com
art. 3º da Lei 8.745/93 e resolução aprovada pelo Conselho Universitário.
A Unifesp respeita o limite de 20% do total de docentes efetivos na contratação de
professores substitutos (Lei n.º 8.745/93, art. 2º, parágrafo 2º), por contar com 16
professores substitutos contratados e 1377 professores efetivos. Foi disponibilizada
tabela com seus dados, sendo verificado que estão cumprindo o prazo máximo de
permanência de dois anos (Lei n.º 8.745/93, art. 4º, II). De acordo com o mesmo
Expediente, os professores substitutos estão sendo contratados para atender apenas os
afastamentos temporários, de acordo com o § 2º, do art. 9º, do Decreto 94.664/87
(somente afastamentos para tratamento de saúde ou licença à gestante) e a Lei 8.745/93,
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artigo 2º, §1º, II (os afastamentos ou licenças, na forma do regulamento, III – nomeação
para ocupar cargo de direção de reitor, vice-reitor, pró-reitor e diretor de campus).
o#tF
a/

1.1.4 QUANTITATIVO DE PESSOAL
1.1.4.1 INFORMAÇÃO
A Universidade implementa ações para ampliar a força de trabalho.
Fato
O gestor identificou a necessidade de ampliar o quadro de pessoal técnicoadministrativo e informou as ações realizadas para obtê-la, notadamente por meio de
tratativas junto ao MEC para o preenchimento de vagas surgidas por aposentadoria e
outras vacâncias.
Em resposta à Solicitação de Auditoria n° 201407316/05, de 10/04/2014, o gestor
informou:
“Para suprir a carência de pessoal técnico-administrativo em educação (TAEs)
busca-se agilizar a realização de concursos públicos com o objetivo de prover
as vagas decorrentes de vacância, principalmente por aposentadoria, e de novos
códigos de vaga liberados pelo MEC. A autonomia para realização de
concursos públicos para TAEs teve início, apenas, em julho 2010, quando
foram criados no âmbito das Instituições Federais de Ensino Superior os
quadros de referência de servidores técnico-administrativos (QRSTA).
Entretanto, este quadro não incluiu as aposentadorias, e/ou outras vacâncias,
acontecidas antes da data de publicação do referido decreto que criou o
QRSTA. O dimensionamento e o redimensionamento de servidores estão
previstos como ações que visam à elaboração de uma política interna de
alocação e remanejamento de TAEs, inter campus e entre campi.
Uma das ações que se tem buscado visando suprir a defasagem de servidores
Técnico-Administrativos em Educação (TAEs) é repactuar junto ao MEC o
quadro de TAEs, particularmente, nos campi de expansão. As pactuações
realizadas anteriormente a implantação do QRSTA foram abaixo do indicador,
atualmente utilizado, de número de TAEs por aluno (RAT), seja o número de
15 ou de 18 alunos por um TAE.”

o#tF
a/

2 CONTROLES DA GESTÃO
2.1 CONTROLES INTERNOS
2.1.1 ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA
2.1.1.1 INFORMAÇÃO
Estrutura e atuação da Auditoria Interna.
Fato
Tabela 1 – Estrutura da Unidade de Auditoria Interna
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Questão de Auditoria

Resposta
Vinculada ao
Conselho Superior

1) Qual a posição da Audin no organograma da entidade?
2) O Conselho Diretor/Deliberativo da IFE:
2.1) Aprova o regulamento da Audin?

Não

2.2) Aprova o PAINT?

Não

2.3) Recebe comunicações da Audin sobre o cumprimento do PAINT?

Não

2.4) Aprova as decisões sobre nomeação e exoneração do auditorchefe?

Sim

3) Existe uma política formalizada no regulamento/estatuto/regimento da IFE que:
3.1) Defina a missão da Audin.

Sim

3.2) Defina as responsabilidades do auditor-chefe perante o Conselho
Diretor e a Administração?

Não

3.3) Estabeleça que o auditor-chefe deva opinar sobre a adequação e a
efetividade dos controles internos administrativos da IFE?

Não

3.4) Estabeleça que o auditor-chefe deva opinar sobre a gestão de
riscos realizada na IFE?

Não

3.5) Estabeleça que o auditor-chefe deva informar sobre o andamento
e os resultados do PAINT ao Conselho Diretor/Deliberativo e à alta
administração?

Não

3.6) Estabeleça que o auditor-chefe deva informar sobre a suficiência
dos recursos financeiros, materiais e de pessoal destinados à Audin ao
Conselho Diretor/Deliberativo e à alta administração?

Não

3.7) Defina que o auditor-chefe é responsável pelo alinhamento da
atuação da Audin com os riscos identificados na gestão?

Não

3.8) Garanta ao auditor-chefe a autoridade necessária para
desempenhar suas atribuições?

Não

3.9) Estabeleça que a Audin tenha acesso irrestrito a todos os
documentos, registros, bens e servidores do IFSP?

Não

3.10) Estabeleça que o auditor-chefe tenha livre acesso ao Conselho
Diretor/Deliberativo ou órgão colegiado equivalente?

Não
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3.11) Garanta ao auditor-chefe a autonomia necessária para determinar
o escopo dos trabalhos e aplicar as técnicas necessárias para a
consecução dos objetivos de auditoria?

Não

3.12) Determine que a Audin prestará serviço de consultoria à
Administração do IFSP quando considerar apropriado?

Não

3.13) Delimite a atuação dos trabalhos da Audin, evitando que execute
trabalhos próprios de gestores?

Não

3.14) Minimize os conflitos de
imparcialidade dos auditores internos?

Não

interesses

e

favoreçam

a

4) Existe uma política formalizada de desenvolvimento de competências
para os auditores internos do IFSP?
5) Quantos auditores internos compõem a Audin?

Não
3

6) As instalações da Audin na IFE podem ser consideradas como:

Boas

7) A
Audin
possui
equipamentos
de informática
quantidade/qualidade suficiente para realizar seu trabalho

em

8) Tomando-se como base o número de trabalhos de auditoria previstos
no PAINT, pode-se considerar que o número de auditores internos é:

Sim
Suficiente

Tabela 2 - Atuação da Unidade de Auditoria Interna
9) Qual o grau aproximado de aderência das atividades realizadas pela
Audin no exercício avaliado, constantes do RAINT, com relação às
planejadas?

25%

10) Quem realiza a gestão de riscos na IFE? (essa questão pode ter mais
de uma resposta, pois mais de uma unidade da IFE pode ter elaborado o
documento de gestão de riscos)

A gestão de riscos
não é realizada na
IFE

11) Caso seja realizada a atividade de gestão de riscos, qual o grau
aproximado de aderência do planejamento das atividades da Audin em
relação às fragilidades apontadas na avaliação de riscos?

A gestão de riscos
não é realizada na
IFE

12) O PAINT do exercício avaliado foi submetido ao Conselho
Diretor/Deliberativo ou órgão colegiado equivalente para aprovação?

Não

13) As eventuais modificações ocorridas durante o exercício no PAINT
do
exercício
avaliado
foram
submetidas
ao
Conselho
Diretor/Deliberativo ou órgão colegiado equivalente para aprovação?

Não

14) A Audin realiza atividade de assessoramento à alta administração:
Dinheiro público é da sua conta
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14.1) Propondo ações corretivas para os desvios gerenciais
identificados?

Sim

14.2) Objetivando contribuir para a melhoria da gestão quanto à
economicidade?

Não

14.3) Objetivando contribuir para a melhoria da gestão quanto à
eficiência?

Não

14.4) Objetivando contribuir para a melhoria da gestão quanto à
eficácia?

Não

14.5) Nas ocasiões em que haja suspeitas de práticas fraudulentas
dentro da IFE?

Sim

15) A Audin realiza atividades típicas de gestão, tais como elaboração de
editais e minutas de contratos?

Não

16) A Audin já realizou trabalhos que envolvessem a avaliação dos
controles internos administrativos da IFE?

Não

o#tF
a/

2.1.1.2 CONSTATAÇÃO

Ausência de normativos regulamentando as atividades da Auditoria Interna, nos
termos do Acórdão TCU nº 1074/2009-Plenário.
Fato
A Resolução nº 87 de 12 de junho de 2013 alterou o Regimento Interno da UNIFESP,
transferindo o vínculo da Unidade de Auditoria Interna (AUDIN) para o Conselho
Universitário (CONSU), que é o órgão superior da Universidade:
“Art. 133-A A unidade de Auditoria Interna da Unifesp (Audin) é o órgão
técnico de assessoramento da UNIFESP, vinculado ao CONSU, conforme
determina a legislação vigente.
Art. 133-B A Audin tem por finalidade fortalecer a gestão e racionalizar as
ações de controle, bem como examinar, assessorar, orientar, acompanhar e
avaliar os atos de gestão.
Art. 133-C A Audin terá a seguinte estrutura funcional:
I – Diretor de Auditoria Interna;
II – corpo técnico de Auditores;
III – secretaria administrativa.
§ 1º Compete ao Reitor da Unifesp a indicação, nomeação, designação ou
dispensa do Diretor de Auditoria Interna, entre profissionais com formação
superior, mediante aprovação do CONSU e posterior comunicação à
Controladoria-Geral da União.
§ 2º O corpo técnico de Auditores será composto por servidores, na forma da
lei.”

Por se tratar de mudança recente, ainda não foi estabelecida a forma de reporte à alta
administração e ao conselho sobre os assuntos sob a égide da AUDIN.
As atividades da Auditoria Interna também estão regulamentadas pela Portaria nº 1362,
de 04 de maio de 2011, que dispõe:
Dinheiro público é da sua conta
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“Art. 1° - Para o atendimento das Solicitações de Auditoria – SAs
encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União – TCU e pela
Controladoria-Geral da União - CGU, caberá à Auditoria Interna – AUDIN a
centralização dos procedimentos de coleta de informações e sistematização
dos dados para o encaminhamento aos órgãos solicitantes.
Parágrafo único – As Solicitações de Auditoria recebidas pela UNIFESP
serão imediatamente encaminhadas à AUDIN para a adoção das providências
necessárias, nos termos da presente Portaria.
Art. 2° - A AUDIN solicitará às unidades, órgãos e entidades responsáveis as
informações pertinentes ao atendimento das Solicitações de Auditoria,
fixando prazo para seu atendimento.
§1º – Compete à AUDIN a fixação de prazo para o atendimento da
solicitação, em função do prazo assinalado à universidade pelo órgão
solicitante.
§2º – O não atendimento da solicitação da AUDIN no prazo fixado implicará
na imediata comunicação à autoridade administrativa competente, que
adotará as medidas pertinentes à responsabilização funcional do agente, nos
termos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 3° - Recebidas as informações solicitadas, a AUDIN providenciará seu
compilamento e sistematização, para encaminhamento ao órgão competente
pela UNIFESP.
Parágrafo único – As respostas a serem encaminhadas aos órgãos de controle
a que se refere a presente Portaria serão remetidas pela AUDIN à Reitoria da
UNIFESP em tempo hábil para sua análise e endereçamento, sob pena de
responsabilidade.”

Ocorre que ainda não existem normativos para atendimento aos quesitos dispostos no
Acórdão TCU nº 1074/2009 - Plenário, que determinou aos órgãos e unidades de
controle interno a normatização da atividade da auditoria interna nos seguintes aspectos:
- Definição da missão, da autoridade e da responsabilidade da Auditoria
Interna;
- Vedação da participação de auditores em atividades que caracterizem
participação na gestão;
- Normas para evitar conflito de interesses e favorecer a imparcialidade e
objetividade dos trabalhos;
- Autorização para acesso irrestrito a registros, pessoas, informações,
sistemas e bens na execução de suas auditorias;
- Obrigatoriedade de prestação de informação tempestiva pelas diversas
áreas da Unidade à Auditoria Interna;
- Prerrogativa de obtenção de apoio de servidores submetidos à auditoria
e de assistência de especialistas e profissionais, dentro e fora da
organização, quando necessário.
Segundo o Ofício nº 26/2013-AUDIN/UNIFESP, a Auditoria Interna ainda está
formulando proposta de alteração do Regimento Geral da Universidade e do Regimento
Interno da própria AUDIN, para regulamentar suas atividades.
A falta de normatização compromete o próprio exercício da auditoria interna, uma vez
que prejudica a independência e a força de sua atuação. A ausência de trabalhos
significativos de avaliação de gestão por parte da AUDIN também é um indicativo da
deficiência na formalização e estruturação do setor.
o#tF
a/

Causa
Estruturação da Unidade de Auditoria Interna é incipiente.
u#asC
/

Manifestação da Unidade Examinada
Ofício nº 029/2013-AUDIN/UNIFESP, de 11 de dezembro de 2013:
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“Quanto à normatização das atividades da AUDIN, conforme havíamos
informado, somente existem duas normas expressas, mas que são, ainda,
superficiais, o que será devidamente aperfeiçoado quando terminarmos a
proposta de alteração do Regimento Geral da UNIFESP e de Regimento
Interno da AUDIN, o que esperamos que não demore.
Já quanto ao Acórdão 1074/2009 do Plenário do TCU, entendemos que,
apesar de se tratar de RECOMENDAÇÕES, esse acórdão não se aplica
diretamente à UNIFESP, vez que não se estende ao Ministério da Educação.
Fica, de qualquer maneira, recebida a dica da CGU sobre boas práticas nas
Unidades de Auditoria Interna do MEC, pela qual agradecemos e
pretendemos considerar na elaboração das normas internas.”
oaU
c#ndM
xm
E
istfe/

Análise do Controle Interno
As atividades da Unidade de Auditoria Interna permanecem sem a devida
regulamentação.
As determinações do TCU (que também estão previstas no Acórdão nº 577/2010 –
Plenário) ainda que não sejam direcionadas diretamente à UNIFESP tem por objetivo
estabelecer requisitos de independência e de qualidade das Unidades de Auditoria
Interna.
As disposições normativas que ora vigoram na organização não garantem tais
requisitos.
orInC
#estA
li/a

Recomendações:
Recomendação 1: Que a Unidade faça constar em seus normativos detalhamento das
atividades da Unidade de Auditoria Interna, que assegure requisitos de independência e
qualidade de sua atuação, incluindo os seguintes aspectos: - Definição da missão, da
autoridade e da responsabilidade da Auditoria Interna; - Vedação da participação de
auditores em atividades que caracterizem participação na gestão; - Normas para evitar
conflito de interesses e favorecer a imparcialidade e objetividade dos trabalhos; Autorização para acesso irrestrito a registros, pessoas, informações, sistemas e bens na
execução de suas auditorias; - Obrigatoriedade de prestação de informação tempestiva
pelas diversas áreas da Unidade à Auditoria Interna; - Prerrogativa de obtenção de
apoio de servidores submetidos à auditoria e de assistência de especialistas e
profissionais, dentro e fora da organização, quando necessário.
2.1.1.3 CONSTATAÇÃO

Ausência de Avaliação de Riscos.
Fato
Não há avaliação de riscos realizada pelo gestor ou pela própria Auditoria Interna, de
maneira a respaldar o planejamento do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna.
Segundo normas internacionais consagradas para a prática profissional de auditoria
interna, o planejamento dos trabalhos deve ser baseado em uma avaliação de riscos
documentada, realizada pelo menos uma vez anualmente. As informações fornecidas
pela alta administração e pelo conselho devem ser consideradas nesse processo. A
atividade de auditoria interna deve avaliar e contribuir para melhoria dos processos de
governança, gerenciamento de riscos e controle.
o#tF
a/

Causa
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Ausência de trabalhos de avaliação de controles internos e de fluxos da Entidade.
u#asC
/

Manifestação da Unidade Examinada
Ofício nº 029/2013-AUDIN/UNIFESP, de 11 de dezembro de 2013:
“Concordamos com a observação e pretendemos colaborar com processo de
gestão dos riscos administrativos já no PAINT/2014. Cabe informar que em
treinamentos recentes nos foram apresentados diversos conceitos sobre
governança e gestão de riscos que não conhecíamos com precisão, assim,
acreditamos ser justificável a construção atual da AUDIN, com grande
distinção da CGU (que teve e tem suporte central para o desenvolvimento das
atividades, bem como docentes gabaritados que pautaram a construção do
órgão no Poder Executivo e Legislativo).
No caso da UNIFESP, a AUDIN somente nesses dois últimos exercícios
(2012/2013) foi alimentada com equipe técnica adequada (cargo, formação,
perfil) para a efetiva execução das atividades, que tem de ser compartilhadas
entre o desenvolvimento do órgão (AUDIN) e a execução de atividades sem
qualquer procedimento pré-existente.”#a#dinm
xU
eE
fstco/M
oaU
c#ndM
xm
E
istfe/

Análise do Controle Interno
A falta de avaliação de riscos compromete o planejamento das atividades de auditoria,
uma vez que as ações previstas no PAINT não guardam correlação com as fragilidades
inerentes à Entidade.
orInC
#estA
li/a

Recomendações:
Recomendação 1: Que a Unidade elabore, anualmente, relatório contendo avaliação
sobre os riscos e fragilidades detectados em seus processos internos.
2.1.1.4 CONSTATAÇÃO
Alteração significativa das atribuições da Auditoria Interna.
Fato
Em análise sobre as atribuições da Unidade de Auditoria Interna da UNIFESP,
verificou-se que as principais atividades se referem ao atendimento às demandas
externas (CGU e TCU). Também há ações de assessoramento a setores da Instituição,
tais como acompanhamento e orientação em processos administrativos e de sindicância.
Ocorre que inexistem atividades de avaliação de riscos, fluxos, sistemas de informação
e de controles internos, o que poderia resultar em maior eficácia, eficiência e
economicidade da organização.
Também não há a definição prévia de escopo, materialidade e amostragem. A realização
de auditoria em áreas específicas (Disponível, Recursos Humanos, Imobilizado,
Licitações, Convênios etc.) ainda é incipiente.
O valor de recursos geridos pela UNIFESP, no período de 01/01/2013 até 31/10/2013,
corresponde a R$1.051.513.986,91. Não obstante, não houve a realização de auditorias
sobre esses recursos geridos em 2013.
Assim, as atividades de maior relevância como a atuação junto aos fluxos e controles
internos da Entidade ficaram em segundo plano.
o#tF
a/

Causa
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Estruturação da AUDIN é incipiente.
u#asC
/

Manifestação da Unidade Examinada
Ofício nº 029/2013-AUDIN/UNIFESP, de 11 de dezembro de 2013:
“Quanto a potencial alteração da Unidade de Auditoria Interna, entendemos
que tal flexibilidade está amparada, essencialmente, na Lei Federal nº
9394/96, art. 54, que assim dispõe:
Art. 54. As universidades mantidas pelo Poder Público gozarão, na forma da
lei, de estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades de sua
estrutura, organização e financiamento pelo Poder Público, assim como dos
seus planos de carreira e do regime jurídico do seu pessoal.
§ 1º No exercício da sua autonomia, além das atribuições asseguradas pelo
artigo anterior, as universidades públicas poderão:
§ 1º No exercício da sua autonomia, além das atribuições asseguradas pelo
artigo anterior, as universidades públicas poderão:
I - propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim
como um plano de cargos e salários, atendidas as normas gerais pertinentes e
os recursos disponíveis;
II - elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com as normas
gerais concernentes;
III - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos
referentes a obras, serviços e aquisições em geral, de acordo com os recursos
alocados pelo respectivo Poder mantenedor;
IV - elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais;
V - adotar regime financeiro e contábil que atenda às suas peculiaridades de
organização e funcionamento;
VI - realizar operações de crédito ou de financiamento, com aprovação do
Poder competente, para aquisição de bens imóveis, instalações e
equipamentos;
VII - efetuar transferências, quitações e tomar outras providências de ordem
orçamentária, financeira e patrimonial necessárias ao seu bom desempenho.
§ 2º Atribuições de autonomia universitária poderão ser estendidas a
instituições que comprovem alta qualificação para o ensino ou para a
pesquisa, com base em avaliação realizada pelo Poder Público.
Assim, verifica-se que – considerando, ainda, o Decreto-Lei nº200/67 – não
há SUBORDINAÇÃO das autarquias especiais a Administração Direta, o
que há é a SUPERVISÃO ministerial, que por sua natureza impõe somente o
acompanhamento das atividades dessa universidade por parte desses órgãos
(Administração Direta) para assegurar que estejam sendo cumpridas as
normas gerais de operação (ex: normas do sistema orçamentário/financeiro,
sistema de pessoal, sistema de produção acadêmica etc.).
Observa-se, portanto, que a Lei garante às autarquias especiais poder/dever
de regulamentar suas atividades, respeitadas as normas gerais de
Administração. Nesse contexto, nos parece acertado que, decorrente do
silêncio das normas gerais sobre as atividades das Unidades de Auditoria
Interna (ressalte-se, não integram o sistema de controle interno federal da Lei
federal nº 10180/01), a UNIFESP tem competência para dispor sobre as
lacunas legais existentes. Saliente-se, por oportuno, que não houve
desvirtuamento da essência da AUDIN, há observância do Decreto federal nº
3591/00, em especial os arts. 14 e 15, vez que as atividades são
predominantemente de controle, pois, naturalmente a CGU e a AUDIN
guardam similitude, mas com características peculiares e demandas apenas
semelhantes (competências diferentes).
Quanto ao planejamento das atividades, entendemos que cabe
aperfeiçoamento, para que fique mais claro o gerenciamento e execução das
atividades previstas.
Quanto às auditorias sobre o exercício 2013, entendemos que foi realizada
auditoria na área de cartão de pagamento, cuja amostragem foi 0 por não ter
havido despesa nessa modalidade, e na área de pessoal, que ainda está em
andamento. Vale observar que os testes na área de licitações (dispensa e
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inexigibilidade) utilizou amostras do exercício de 2012 pelo fato de que à
época a amostragem não refletiria quantitativamente o processo de aquisição
direta pela UNIFESP (baixa amostragem).”
oaU
c#ndM
xm
E
istfe/

Análise do Controle Interno
O Decreto 3.591/00 determina em seu art. 14 que as entidades da Administração Pública
Federal indireta deverão organizar a respectiva unidade de auditoria interna, com o
suporte necessário de recursos humanos e materiais, com o objetivo de fortalecer a
gestão e racionalizar as ações de controle.
Já o Decreto-Lei 200/67 estabelece que a supervisão ministerial visa a assegurar, entre
outros, a eficiência administrativa.
Conforme estabelecido nas Normas Internacionais para a Prática Profissional de
Auditoria Interna, “a atividade de auditoria interna deve avaliar e contribuir para a
melhoria dos processos de governança, gerenciamento de riscos e controles.” Essa é,
portanto, a essência da Auditoria Interna.
orInC
#estA
li/a

Recomendações:
Recomendação 1: Que a AUDIN estabeleça e realize procedimentos de auditoria que
contemplem a avaliação dos controles internos da Unidade.
2.1.1.5 CONSTATAÇÃO

Descumprimento do PAINT 2013.
Fato
Foram analisados os resultados dos trabalhos de auditoria produzidos em 2013 face ao
previsto no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT. Foi observado
descumprimento do Plano, nos seguintes itens:
- Acompanhamento da evolução e do cumprimento das recomendações
de Auditoria Interna;
- Avaliação sobre a gestão de bens imóveis de uso especial;
- Avaliação sobre a regularidade dos processos de Dispensa e
Inexigibilidade;
- Avaliação sobre a regularidade dos Contratos com Fundações de Apoio;
- Verificação da aplicação de critérios de sustentabilidade nas operações
da Unidade;
- Elaboração de página da Unidade de Auditoria Interna no portal
eletrônico da UNIFESP.
Sobre a efetividade da implementação das recomendações expedidas pela AUDIN, foi
analisado o Processo 23089.000708/2013-66, que trata de acompanhamento de
providências previstas no Relatório 159/2012-AUDIN/UNIFESP sobre a conformidade
do pagamento de Gratificações de Encargo de Curso e Concurso do exercício de 2011.
Em 17 de abril de 2013, a Auditoria Interna encaminhou à Pró-Reitoria de
Administração o resultado dos exames e respectivas recomendações. Desde então não
houve resposta e efetiva atuação da Auditoria Interna no sentido de demandar o
cumprimento de suas recomendações. Vale observar que existe apenas um único plano
de providências, e mesmo assim não houve o devido acompanhamento. Esse fato
também é indicativo de poucas ações da AUDIN na realização de trabalhos de avaliação
de gestão.
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Não houve a realização de trabalhos de auditoria nas áreas de bens imóveis de uso
especial e critérios de sustentabilidade.
Ademais, não foram efetuadas auditorias em processos de dispensa e inexigibilidades
ocorridos em 2013. Contudo, a AUDIN autuou o processo 23089.000354/2013-50 para
verificação da formalização de processos de dispensa do exercício de 2012. Ocorre que
a resposta dos setores competentes às constatações permanece pendente desde abril
2013. Logo, não há resultado efetivo do trabalho realizado.
A Auditoria Interna também emitiu o Memorando 0514/2013-AUDIN/UNIFESP, com
questionamentos sobre as contratações com as Fundações de apoio. Não houve resposta
ou desdobramentos decorrentes do documento enviado.
A página eletrônica contendo informações sobre a Auditoria Interna não foi localizada.
o#tF
a/

Causa
Processos de trabalho inadequados ou ineficazes.

u#asC
/

Manifestação da Unidade Examinada
Ofício nº 029/2013-AUDIN/UNIFESP, de 11 de dezembro de 2013:
“Esse exercício (2013) foi atípico, pois, houve exoneração, a pedido, do Sr.
J.C.M. em fevereiro, o que resultou na ausência de liderança formal na
AUDIN até aproximadamente novembro, quando foi nomeado o novo
diretor. Durante esse período houve uma insegurança técnica e política maior
que no exercício anterior (2012), em que já havíamos sido apontados pela
CGU como em posição frágil pela falta de normas processuais e de
relacionamento com os órgãos institucionais.
Podemos citar, ainda, que houve nessa mesma época (fevereiro) a mudança
do gestor máximo da UNIFESP, o que nos trouxe, ainda, mudanças
extraordinárias com intuito de adaptar a função da AUDIN nesse novo plano
organizacional, cuja autonomia já apresentamos no item 1.
Concluindo, informamos que foi empreendido muito mais tempo e energia na
execução dos trabalhos previstos, também pela tentativa de solução dos
problemas de falta de procedimento e indicação de funções/atribuições bem
definida.
Ressalte-se que, diante dos treinamentos recentes, houve melhora sensível na
consciência da Unidade de Auditoria Interna sobre si e sobre os processos
envolvidos no controle, pois, não basta à AUDIN três advogados
especialistas em direito público e direito penal para que sejam executadas as
atividades de controle, a peculiaridade das operações de controle exigem
treinamento específico, conhecimento dos sistemas para extrair as
informações necessárias e conhecimento para saber utilizá-las devidamente,
em semelhança com o que ocorre na CGU.”

oaU
c#ndM
xm
E
istfe/

Análise do Controle Interno
A Unidade de Auditoria Interna sofreu reestruturação no decorrer do exercício, o que
impactou na realização de ações previstas no PAINT. A justificativa, entretanto, não
elide a falha apontada, uma vez que não houve a realização de qualquer trabalho
conclusivo de auditoria sobre os recursos geridos em 2013.
orInC
#estA
li/a

Recomendações:
Recomendação 1: Que a Unidade de Auditoria Interna elabore programas de auditoria
com procedimentos que contemplem técnicas, detalhamentos e testes suficientes para o
atingimento dos objetivos dos trabalhos.

Dinheiro público é da sua conta

www.portaldatransparencia.gov.br

28

Recomendação 2: Que a AUDIN planeje a utilização de seus recursos humanos com
prioridade para ações de avaliação de gestão e de verificação de conformidade dos
controles internos da Entidade, em detrimento de atividades de consultoria e de
assessoramento que vêm sendo a principal atribuição da AUDIN desde sua constituição.
2.1.1.6 CONSTATAÇÃO
Deficiência na formalização e no arquivamento dos papéis de trabalho de
auditoria.
Fato
A Auditoria Interna da UNIFESP não adota sistemática de padronização e arquivamento
dos papéis de trabalho de auditoria, conforme pôde ser verificado por meio da análise
dos registros que subsidiaram as constatações dos Relatórios 2013.001, 2013.002 e
2013.005.
Ainda, não existe local específico para arquivamento dos papéis de trabalho da
auditoria. A falta de um sistema de arquivo adequado compromete a integridade física e
o acesso aos papéis de trabalho, quando necessário.
o#tF
a/

Causa
Insuficiência de recursos e falta de follow-up da aplicação dos treinamentos realizados.

u#asC
/

Manifestação da Unidade Examinada
A Unidade se manifestou pelo citado Ofício 29, apontando a insegurança técnica e
política ocorridas pela exoneração do diretor da unidade, a mudança no plano
organizacional ocasionada pela mudança do gestor máximo da UNIFESP, a ausência de
procedimentos definidos e indicações de funções e atribuições suficientemente
definidas, bem como a dificuldade do quadro técnico para atuar nas atividades de
controle.
Análise do Controle Interno

oaU
c#ndM
xm
E
istfe/

Ainda que tenha existido reestruturação do setor no decorrer do exercício, não há
justificativa para a ausência de padronização e segurança no arquivamento dos papéis de
trabalho eventualmente produzidos.
orInC
#estA
li/a

Recomendações:
Recomendação 1: Que a Unidade adote sistema de arquivo que garanta a integridade
física dos papéis de trabalho.
Recomendação 2: Que exista padronização dos papéis de trabalho de auditoria incluindo
procedimentos, evidências, relatórios e providências adotadas, de maneira que exista o
adequado suporte aos achados de auditoria.
2.1.2 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS
2.1.2.1 CONSTATAÇÃO
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Quantidade significativa de processos administrativos instaurados não registrados
no CGU-PAD.
Fato
A Comissão Processante Permanente (CPP) da UNIFESP foi criada pela Portaria n°
775/Reitoria, de 06/05/2010, com o objetivo de centralizar e coordenar todos os
processos de sindicância e Processos Administrativos Disciplinares (PAD) no âmbito da
UNIFESP, compor as comissões de Sindicância e PAD, sugerir e nomear as comissões
de sindicância e PAD e instalar no âmbito da UNIFESP o sistema CGU-PAD.
A atual gestão da CPP foi instaurada pela Portaria n° 2.285 de 15/08/2013, na qual se
designou os membros da CPP e seu presidente, que terá, de acordo com a Portaria nº
775/10, a função de alimentar o Sistema CGU-PAD. De acordo com expediente s/nº, de
11/04/2014, a Unifesp afirmou que “a partir de sua nomeação esta CPP concentrou
seus esforços na instauração e desenvolvimento de sindicâncias e PADs cujo
andamento estavam atrasados e/ou paralisados. Esta política visava precipuamente
prevenir eventuais prescrições de infrações cometidas, atendendo também as
solicitações expressas dos digníssimos órgãos de controle, incluindo a Controladoria
Geral da União. Desta política resultou: 1. Todos os processos iniciados estão sendo
desenvolvidos por comissões de sindicância/PAD; 2. Atualmente o prazo entre a
comunicação de fatos e a instauração de sindicância/PAD é menor do que 60 dias”.
Em relação ao registro de informações no sistema CGU-PAD, a Unifesp não cumpre
totalmente o disposto no art. 1º da Portaria CGU nº 1.043, de 24/07/2007:
“Art. 1º As informações relativas a processos disciplinares instaurados no
âmbito dos órgãos e entidades que compõem o Sistema de Correição do Poder
Executivo Federal, criado por meio do Decreto nº 5.480, de 30 de junho de
2005, deverão ser gerenciadas por meio do Sistema de Gestão de Processos
Disciplinares - CGU-PAD.”

Até o momento estão cadastrados no sistema 56 processos (29 Sindicâncias e 27 PAD).
De acordo com o mesmo expediente de 11/04/2014, a CPP congregou processos que já
estavam em andamento em 2010 e os instaurados desde então. “De acordo com os
nossos registros e do que melhor pudemos apurar, foram instaurados 125 processos,
sendo 80 Processos de Sindicância e 45 Processos Administrativos Disciplinares (PAD),
entre 2007 a 2014. Não constam em nosso sistema processos de sindicância ou PAD
anteriores a 2007”.
o#tF
a/

Causa
Fragilidade nos controles internos da atividade.
u#asC
/

Manifestação da Unidade Examinada
A Unifesp se manifestou, por meio do Ofício nº 019/14, de 16/04/2014, no qual afirma
que 44% dos processos desenvolvidos pela CPP já se encontram cadastrados no Sistema
CGU-PAD. A CPP se comprometeu a “ampliar significativamente este percentual, até
que, em 120 dias, o sistema reflita, em tempo real, os processos em andamento”. A CPP
informou ainda que dará prioridade para a inserção de dados dos processos mais
recentes, especialmente aqueles iniciados em 2014 e 2013.
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oaU
c#ndM
xm
E
istfe/

Análise do Controle Interno
A meta de ampliar o percentual dos processos administrativos registrados no Sistema
CGU-PAD pela CPP atende o que é necessário para o sistema refletir a realidade da
área.
orInC
#estA
li/a

Recomendações:
Recomendação 1: Registrar a totalidade dos Processos de Sindicância e Processos
Administrativos Disciplinares no Sistema CGU-PAD.
2.1.2.2 INFORMAÇÃO

Insuficiência na implementação do atendimento de recomendações emitidas pela
CGU.
Fato
Verificou-se que, no exercício de 2013, foram expedidas 31 recomendações pela CGU,
das quais 19 foram reiteradas, 6 prorrogadas, 3 revisadas e 3 atendidas. Essa situação é
demonstrada também no Relatório de Gestão da Unifesp. Além disso, verificamos que,
no geral, somando recomendações de exercícios anteriores ainda pendentes de
atendimento, havia 48 recomendações em aberto (42 reiteradas e 6 prorrogadas), o que
corrobora na demonstração de deficiência nos controles internos da atividade.
Questionamos a Unifesp, por meio de Solicitação de Auditoria nº 201407316/02, a
respeito da existência de normativos internos e definição dos responsáveis pelo processo
relativo ao controle de atendimento de recomendações do controle interno e existência
de indicadores de gestão monitorando o processo.
A Unifesp se manifestou por meio do Ofício nº 010/2014-AUDIN/UNIFESP, de
07/04/2013, disponibilizando a Portaria 1.362/2011, que formaliza as atividades e
procedimentos relacionados ao atendimento das recomendações do controle interno,
atribuindo à auditoria interna a centralização dos procedimentos de coleta de
informações e sistematização dos dados para o encaminhamento aos órgãos solicitantes.
Compete à AUDIN solicitar às unidades, órgãos e entidades responsáveis as
informações pertinentes ao atendimento das Solicitações de Auditoria, fixando prazo
para seu atendimento, e posterior encaminhamento ao órgão competente pela Unifesp.
Quanto à rotina de tratamento das recomendações/determinações exaradas pelos órgãos
de controle, inicialmente a Reitoria ou a própria AUDIN recebe o documento do órgão
de controle com a respectiva demanda (tanto original, quanto de monitoramento), dando
ciência um ao outro (reitoria à AUDIN ou vice-versa). A AUDIN logo que toma ciência
da demanda verifica quais são os setores potencialmente competentes para o seu
atendimento e encaminha o documento formalmente ao setor para ciência e
manifestação no prazo solicitado.
Em relação aos indicadores, a Unifesp informou, por meio do Ofício nº 010/2014AUDIN/UNIFESP, de 07/04/2013, que “não há relatório pronto ou gerado
automaticamente, o que há é uma tabulação eletrônica individual das demandas feita
em formato *.xls, que pode ser utilizada para obter e compilar todos os dados e gerar
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um relatório gerencial com o quantitativo e a descrição das pendências com os órgãos.
Esse controle gerencial contendo todas as pendências não é realizado com frequência,
vez que as demandas pendentes são encaminhadas a setores específicos, dada a
diversidade de matérias tratadas, mas não há obstáculo operacional para a emissão
desse relatório se as circunstâncias assim o fizerem necessário”.
o#tF
a/

2.1.2.3 INFORMAÇÃO
Ausência de peças no Relatório de Gestão.
Fato
No Processo de Contas do exercício de 2013, a Unifesp deixou de apresentar as
informações abaixo relacionadas. As falhas identificadas não significam prestação de
contas incorreta ou que ensejam conclusões equivocadas na avaliação dos atos de
gestão, sendo por isso tratadas como informações. Não foram emitidas notas de
auditoria a respeito do assunto porque o Relatório de Gestão foi entregue ao Tribunal de
Contas da União antes do início dos trabalhos de campo na unidade.
Informações ausentes do Relatório de Gestão 2013:
- Informações sobre os indicadores utilizados para monitorar e avaliar o desempenho da
entidade no que se refere à governança e controles internos (subitem 3.6. da parte A do
Anexo II da DN TCU nº 127/2013). Não foram elencados indicadores, mas sim os
Processos Disciplinares em curso;
- Informações sobre a gestão da frota de veículos próprios e locados de terceiros
(subitem 6.1. da parte A do Anexo II da DN TCU nº 127/2013), destacando:
- a contextualização da relevância da frota de veículos para a execução da atividade-fim
da unidade e a consecução dos objetivos estratégicos;
- as normas que regulamentam a gestão e o uso da frota;
- os critérios que norteiam a escolha pela aquisição de veículos ou locação;
- os custos envolvidos.
- Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário da União que esteja sob a
responsabilidade da entidade (subitem 6.2. da parte A do Anexo II da DN TCU nº
127/2013), contemplando:
- a estrutura de controle e de gestão do patrimônio no âmbito da unidade;
- a qualidade e completude dos registros das informações dos imóveis no Sistema de
Registro dos Imóveis de Uso Especial da União SPIUnet.
- Informações sobre as medidas adotadas pela entidade para redução de consumo
próprio de papel, energia elétrica e água (subitem 8.3. da parte A do Anexo II da DN
TCU nº 127/2013 ), contemplando:
- Detalhamento da política adotada pela unidade para estimular o uso racional desses
recursos.
- Informações sobre o tratamento das recomendações realizadas pela unidade de
auditoria interna (subitem 9.3. da parte A do Anexo II da DN TCU nº 127/2013). O
Relatório de Gestão não trouxe os trabalhos específicos e as recomendações item por
item.
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- Informações sobre a existência ou não de sistemática e de sistema para monitoramento
dos resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria interna (Anexo III – DN TCU
132/2013).
A informação sobre o planejamento da entidade contemplando a vinculação ao Plano
Plurianual não se aplica à entidade auditada, sendo realizada em nível de ministério, de
acordo com a Portaria TCU nº 175/13.
o#tF
a/

2.2 CONTROLES EXTERNOS
2.2.1 ATUAÇÃO DO TCU/SECEX NO EXERCÍCIO
2.2.1.1 INFORMAÇÃO
Tratamento das determinações do TCU.
Fato
Foi emitido, pelo Tribunal de Contas da União em 16/04/2014 o Acórdão 957/2014 –
Plenário, o qual, em seu item 1.7 determina:
“1.7. determinar à CGU/SP que faça constar, em item próprio do Relatório de
Auditoria Anual de Contas, referente ao próximo processo de prestação de contas da
Unifesp:
1.7.1. os resultados de eventual ação de Inspeção Correcional, realizada pelo Núcleo
de Ação de Correição da CGU/PR, em atenção à proposta ao Órgão Central, conforme
informações constantes da Nota Técnica 623/2013/CGUSP/CGU-PR.
1.7.2. o atendimento das determinações proferidas nos itens 9.4.2 e 9.4.4 do Acórdão
1313/2013 – TCU - Plenário, de 29/5/2013, considerando que o órgão de controle está
acompanhando, via o Plano Permanente de Providências – Contas de 2009, o
cumprimento de recomendações de igual teor endereçadas à Universidade.”
Informamos que a mencionada Nota Técnica nº 623/2013/CGU-SP/CGU-PR é a
correspondente à 3ª avaliação do Plano de Providências Permanente referente ao
Relatório de Auditoria nº 243898, que em cuja constatação nº 045 recomendou “que a
Unifesp proceda à análise dos pagamentos feitos no Processo 7520/2008-81, verificando
em quais casos os pagamentos são relacionados a projeto de pesquisa ou a prestação de
serviços e se os valores pagos são compatíveis com as atividades realizadas.” A
manifestação do gestor, por meio do MEMO CPP 034, de 17/09/2012, informou a
instauração da sindicância 23089.003100/2010-41. Como análise do Controle Interno,
foi apontado que a referida sindicância concluiu pelo arquivamento, em razão de não
terem sido encontrados fatos que justificassem punição. Recomendamos ao Órgão
Central da CGU, em março de 2013, que a Unifesp fosse objeto de uma ação de
Inspeção Correcional, a ser realizada pelo Núcleo de Ação de Correição - NACOR da
CGU-Regional/SP.
A Inspeção Correcional ainda não foi realizada. A Inspeção foi programada para ocorrer
no 4º trimestre de 2013, porém, por meio da Portaria 1.665, de 30/08/2013, o
Corregedor-Geral da CGU, alegando contingenciamento orçamentário, cancelou a
proposta de Inspeção Correcional na Unifesp. A Portaria 444, de 06/03/2014,
reestabeleceu a programação da Inspeção Correcional, porém sem colocar a Unifesp
como unidade prioritária.
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Em relação ao Acórdão 1313/2013 - Plenário, o Tribunal de Contas da União exarou
determinação específica à CGU para verificar na Avaliação Anual de Contas junto à
Unifesp:
“9.4.2. analise a situação dos profissionais que, apesar de desempenharem atividades de
forma continuada para a UNIFESP, não são servidores da autarquia, nem requisitados
de outros órgãos ou esferas públicas nem constituem mão-de-obra terceirizada
contratada pela própria IFES;
9.4.4. coloque à disposição dos órgãos de origem os servidores de qualquer esfera de
governo que não estejam efetivamente exercendo atividades na UNIFESP, mas em
entidades de direito privado.”

A demanda original à qual o item 9.4.2 faz referência consta do Relatório de Auditoria
de Gestão nº 224777, Constatação 042. Recomendação: “Recomendamos à Unifesp que
faça o levantamento de todos os profissionais que desempenham suas atividades de
forma continuada para a Universidade, subordinando-se a seu regimento interno ou à
sua fiscalização, e que não sejam servidores da autarquia, nem requisitados de outros
órgãos ou esferas públicas, e que não configurem mão-de-obra terceirizada contratada
pela própria Universidade. O objetivo desse levantamento deve ser reconhecer
qualitativa e quantitativamente a situação de outras entidades custeando profissionais
para a Unifesp, e, consequentemente, buscar a regularização dessa situação seja com a
abertura de concurso público, seja por contratação de mão-de-obra terceirizada, nos
casos em que a legislação permitir.”
Manifestação do Gestor: “Estamos elaborando o planejamento para realização do
recadastramento que será efetuado em toda a instituição com previsão de início para
março de 2014 e término entre outubro ou novembro de 2014.
Após o levantamento teremos o quantitativo e qualitativo de pessoal da SPDM e outras
entidades exercendo suas atividades na UNIFESP, e a partir desse momento
iniciaremos um estudo no sentido de substituir esses funcionários por servidores
concursados na medida em que o MEC for disponibilizando as vagas necessárias para
a substituição e devolvê-los às suas entidades de origem.”
O atendimento da recomendação ainda está sendo objeto de acompanhamento pela
CGU, pendente de atendimento.
Em relação ao item 9.4.4, a demanda original consta do Relatório de Auditoria de
Gestão nº 224777, Constatação 040: “Recomendamos à UNIFESP que proceda a um
levantamento detalhado sobre o pessoal requisitado, colocando à disposição dos
órgãos de origem todos os servidores, de qualquer esfera de governo, que não estejam
efetivamente exercendo atividades na UNIFESP, mas em entidades de direito privado, a
exemplo dos casos citados da SPDM, do Hospital do Rim e Hipertensão e do Hospital
de Clínicas Luzia de Pinho Melo.”
Manifestação do Gestor: “Efetuamos levantamento com todos os servidores que foram
cedidos à instituição e suas respectivas lotações nas dependências da Instituição e
constatamos que os médicos J.A.B. e G.R.S. não estavam efetivamente exercendo suas
atividades na UNIFESP, razão pela qual encaminhamos notificação à Secretaria
Municipal de Saúde da Prefeitura de São Paulo informando que os mesmos não
desenvolvem atividades em nossa instituição e que portanto seriam devolvidos a sua
lotação de origem em 01/11/2013 (anexo 3). A Resolução Específica para a
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regularização dos servidores das três esferas públicas para a UNIFESP (anexo 4) foi
submetida ao Conselho de Administração da Pró-Reitoria de Administração e
aprovada em setembro de 2013, sendo encaminhada para análise e aprovação do
Conselho Universitário (CONSU).”
O atendimento da recomendação ainda está sendo objeto de acompanhamento pela
CGU, pendente de atendimento. Aguardamos a publicação da referida Resolução para
considerarmos a recomendação plenamente atendida.
Visando a verificar o ambiente de controle na Unifesp a respeito do acompanhamento
das decisões e determinações exaradas pelo TCU, questionamos, por meio da
Solicitação de Auditoria nº 201407316/02, sobre a existência de normativos internos e
definição dos responsáveis pelo processo relativo ao controle de atendimentos de
determinações do TCU e existência de indicadores de gestão monitorando o processo.
A Unifesp se manifestou por meio do Ofício nº 010/2014-AUDIN/UNIFESP, de
07/04/2013, informando que existe uma norma expressa, a Portaria 1.362/2011, que
formaliza as atividades e procedimentos relacionados ao atendimento das determinações
dos Acórdãos do TCU, atribuindo à Auditoria Interna - AUDIN - a centralização dos
procedimentos de coleta de informações e sistematização dos dados para o
encaminhamento aos órgãos solicitantes. Compete à AUDIN solicitar às unidades,
órgãos e entidades responsáveis as informações pertinentes ao atendimento das
Solicitações de Auditoria, fixando prazo para seu atendimento, e posterior
encaminhamento ao órgão competente pela Unifesp.
Quanto à rotina de tratamento das recomendações/determinações exaradas pelos órgãos
de controle, inicialmente a Reitoria ou a própria AUDIN recebe o documento do órgão
de controle com a respectiva demanda (tanto original, quanto de monitoramento), dando
ciência um ao outro (reitoria à AUDIN ou vice-versa). A AUDIN logo que toma ciência
da demanda verifica quais são os setores potencialmente competentes para o seu
atendimento e encaminha o documento formalmente ao setor para ciência e
manifestação no prazo solicitado.
Em relação aos indicadores, a Unifesp informou, por meio do Ofício nº 010/2014AUDIN/UNIFESP, de 07/04/2013, que “não há relatório pronto ou gerado
automaticamente, o que há é uma tabulação eletrônica individual das demandas feita
em formato *.xls, que pode ser utilizada para obter e compilar todos os dados e gerar
um relatório gerencial com o quantitativo e a descrição das pendências com os órgãos.
Esse controle gerencial contendo todas as pendências não é realizado com frequência,
vez que as demandas pendentes são encaminhadas a setores específicos, dada a
diversidade de matérias tratadas, mas não há obstáculo operacional para a emissão
desse relatório se as circunstâncias assim o fizerem necessário”.
Sendo assim, verificamos serem adequados os controles internos da atividade, em
termos de ambiente de controle (existência de normativos internos e definição dos
responsáveis pelo processo), avaliação de risco (existência de identificação de riscos no
que concerne ao tempestivo atendimento de determinações do TCU) e informação e
comunicação (existência de indicadores de gestão monitorando o processo).
o#tF
a/

3 GESTÃO PATRIMONIAL
3.1 BENS IMOBILIÁRIOS
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3.1.1 UTILIZAÇÃO DE IMOBILIÁRIOS
3.1.1.1 INFORMAÇÃO
Prédios construídos, reformados e não reformados nos últimos cinco anos.
Fato
Prédios construídos nos últimos cinco anos:
Identificação
Campus São Paulo
Campus Santo Amaro

Seq.
1

RIP - Imóvel
7107.01223.500-0

2

7107.01225.500-0

3

6477 00022.500-9

Campus Guarulhos

4
5
6

7071 00124 500-4
7099 00529.500-6
6377 00007.500-0

Campus Santos
Campus S.J. Campos
Campus Diadema

Origem dos recursos
Observação
Brasil Universitário
Brasil Universitário/Universidade do
Século XXI
Educação Superior - Graduação,
Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e
Extensão
Brasil Universitário
Brasil Universitário
Brasil Universitário

Prédios reformados nos últimos cinco anos:
Identificação
Campus São Paulo

Seq.

RIP - Imóvel

1

7107.01054.500-1

2

7107.00592.500-4

Campus São Paulo

3
4
5

6377 00005.500-0
6377 00009.500-1
7099 00529.500-6

Campus Diadema
Campus Diadema
Campus S.J. Campos

Origem dos recursos
Educação Superior - Graduação,
Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e
Extensão
Educação Superior - Graduação,
Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e
Extensão
Universidade do Século XXI
Universidade do Século XXI
Brasil Universitário

Observação

Prédios que não foram reformados nos últimos cinco anos:
Seq.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

RIP - Imóvel
7107.00358.500-1
7107.00360.500-2
7107.00361.500-8
7107.00362.500-3
7107.00363.500-9
7107.00366.500-5
7107.00371.500-2
7107.00372.500-8
7107.00545.500-8
7107.00551.500-0
7107.00552.500-6
7107.00553.500-1
7107.00554.500-7
7107.00555.500-2
7107.00556.500-8
7107.00557.500-3
7107.00558.500-9

Endereço do Imóvel
Rua Napoleão de Barros 887 Casa 02
Rua Botucatu 394
Rua Loefgreen 1984
Rua Varpa 46
Rua Loefgren 2.032
Rua Napoleão de Barros 876 Apto 65
Rua Napoleão de Barros 893 Apto 01
Rua Varpa 54
Rua Botucatu 852/862
Rua Pedro de Toledo 659
Rua Napoleão de Barros 688
Rua Napoleão de Barros 678/680/682
Rua Loefgreen 1990
Rua dos Otonis 725
Rua Botucatu 816
Rua Botucatu 802
Rua Botucatu 820
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Identificação
Campus São Paulo
Campus São Paulo
Campus São Paulo
Campus São Paulo
Campus São Paulo
Campus São Paulo
Campus São Paulo
Campus São Paulo
Campus São Paulo
Campus São Paulo
Campus São Paulo
Campus São Paulo
Campus São Paulo
Campus São Paulo
Campus São Paulo
Campus São Paulo
Campus São Paulo
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

7107.00559.500-4
7107.00560.500-0
7107.00562.500-0
7107.00563.500-6
7107.00564.500-1
7107.00565.500-7
7107.00566.500-2
7107.00567.500-8
7107.00574.500-6
7107.00577.500-2
7107.00578.500-8
7107.00579.500-3
7107.00580.500-9
7107.00581.500-4
7107.00582.500-0
7107.00583.500-5
7107.00584.500-0
7107.00585.500-6
7107.00586.500-1
7107.00587.500-7
7107.00588.500-2
7107.00592.500-4
7107.00593.500-0
7107.00594.500-5
7107.00595.500-0
7107.00596.500-6
7107.00597.500-1
7107.00598.500-7
7107.00599.500-2
7107.00600.500-6
7107.00601.500-1
7107.00602.500-7
7107.00603.500-2
7107.00604.500-8
7107.00605.500-3
7107.00606.500-9
7107.00608.500-0
7107.00736.500-6
7107.00877.500-3
7107.00879.500-4
7107.00881.500-5
7107.00883.500-6
7107.00885.500-7
7107.00887.500-8
7107.00889.500-9
7107.00891.500-0
7107.00893.500-0
7107.00895.500-1
7107.00897.500-2
7107.00899.500-3
7107.00901.500-2
7107.00903.500-3
7107.00905.500-4
7107.00907.500-5

Rua Napoleão de Barros 853
Rua Loefgren 2.026
Rua Napoleão de Barros 809
Rua Loefgreen 2018
Rua dos Otonis 731
Rua Botucatu 822
Rua Botucatu 812
Rua Botucatu 796
Rua Napoleão de Barros 815
Rua Pedro de Toledo 781
Rua Napoleão de Barros 825
Rua Napoleão de Barros 871
Rua Napoleão de Barros 865
Rua Napoleão de Barros 827
Rua Pedro de Toledo 697
Rua Napoleão de Barros 841
Rua Napoleão de Barros 837
Rua Napoleão de Barros 832
Rua Pedro de Toledo 669
Rua Varpa 36
Rua Varpa 30
Rua Botucatu 720/740/760
Rua Pedro de Toledo 675
Rua Varpa 48/50
Rua Napoleão de Barros 876
Rua Três de Maio 100
Rua Pedro de Toledo 663
Rua Napoleão de Barros 889
Rua Loefgreen 1974
Rua Napoleão de Barros 883
Rua Napoleão de Barros 876
Rua Pedro de Toledo 655
Rua Napoleão de Barros 876
Rua Napoleão de Barros 876
Rua Napoleão de Barros 859
Rua Napoleão de Barros 847
Rua Pedro de Toledo 715
Rua Borges Lagoa 770
Rua Napoleão de Barros 590
Rua Napoleão de Barros 598
Rua Napoleão de Barros 608
Rua Napoleão de Barros 610
Rua Napoleão de Barros 618
Rua Napoleão de Barros 622
Rua Napoleão de Barros 626
Rua Napoleão de Barros 628
Rua Napoleão de Barros 632
Rua Borges Lagoa 754
Rua Borges Lagoa 758
Rua Borges Lagoa 760
Rua Honduras 175
Rua Loefgreen 1956
Rua Pedro de Toledo 831
Rua Pedro de Toledo 795
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Apto 45

Apto 02
Casa 01
Apto 61
Apto 55
Apto 34

Campus São Paulo
Campus São Paulo
Campus São Paulo
Campus São Paulo
Campus São Paulo
Campus São Paulo
Campus São Paulo
Campus São Paulo
Campus São Paulo
Campus São Paulo
Campus São Paulo
Campus São Paulo
Campus São Paulo
Campus São Paulo
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Campus São Paulo
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72
73

7107.00909.500-6 Rua Napoleão de Barros 928
7107.00981.500-9 Rua Sena Madureira 1500

Campus São Paulo
Campus São Paulo
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Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno

Certificado: 201407316
Unidade Auditada: UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Exercício: 2013
Processo: 23089.001025/2013-26
Município - UF: São Paulo - SP

_______________________________________________
Foram examinados os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas,
especialmente aqueles listados no art. 10 da IN TCU nº 63/2010, praticados no período
de 01/01/2013 a 31/12/2013.
Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido
no Relatório de Auditoria Anual de Contas constante deste processo, em atendimento à
legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram
os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame,
sobre a gestão da unidade auditada.
Em função dos exames realizados sobre o escopo selecionado, consubstanciados no
Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201407316, proponho que o
encaminhamento das contas dos responsáveis referidos no art. 10 da IN TCU nº
63/2010, constantes das folhas 002 a 013 do processo, seja pela regularidade.

São Paulo/SP, 30 de Junho de 2014.

_____________________________________________________________
Chefe da Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo

Parecer de Dirigente do
Controle Interno
Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno

Parecer: 201407316
Processo: 23089.001025/2013-26
Unidade Auditada: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Ministério Supervisor: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Município/UF: São Paulo/SP
Exercício: 2013
Autoridade Supervisora: Henrique Paim – Ministro da Educação

1.

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da CGU quanto ao processo de

contas do exercício da Unidade acima referida, expresso opinião acerca dos atos de gestão referente ao
exercício de 2013, a partir dos principais registros e recomendações formulados pela equipe de
auditoria.
2.

Os resultados dos trabalhos de auditoria identificaram, por meio de constatações,

impropriedades que impactaram a gestão da Unidade, relacionadas à área de auditoria interna, tendo
sido verificadas situações, tais como a ausência de normativos regulamentando as atividades da
Auditoria Interna; a alteração significativa das suas atribuições; deficiências na formalização e no
arquivamento dos papéis de trabalho de auditoria; a ausência de avaliação de riscos; e o
descumprimento do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT 2013). Também constou
do relatório de auditoria impropriedade relacionada à quantidade significativa de processos
administrativos instaurados não registrados no CGU-PAD.
3.

Dentre as causas relacionadas às constatações na área de auditoria interna, cita-se o estágio

inicial da estruturação da Unidade de Auditoria Interna; a insuficiência de recursos e falta de followup da aplicação dos treinamentos realizados; a ausência de trabalhos de avaliação de controles internos
e de fluxos da Entidade; e a inadequação e ineficácia dos processos de trabalho implantados. Em
relação à área de correição, cita-se a fragilidade nos controles internos da atividade.
4.

Assim, em relação à auditoria interna, recomendou-se ao gestor o detalhamento das atividades

da Unidade de Auditoria Interna em seus normativos, assegurando requisitos de independência e
qualidade de atuação; o estabelecimento de procedimentos de auditoria que contemplem a avaliação
dos controles internos da Unidade; a adoção de sistema de arquivo que garanta a integridade física dos
papéis de trabalho; a padronização dos papéis de trabalho de auditoria incluindo procedimentos,

evidências, relatórios e providências adotadas, de maneira que exista o adequado suporte aos achados
de auditoria; a elaboração anual de relatório contendo avaliação sobre os riscos e fragilidades
detectados em seus processos internos; a elaboração de programas de auditoria com procedimentos
que contemplem técnicas, detalhamentos e testes suficientes para o atingimento dos objetivos dos
trabalhos; a utilização de recursos humanos com prioridade para ações de avaliação de gestão e de
verificação de conformidade dos controles internos da Entidade. Em relação à área de correição,
recomendou-se o registro de todos os processos de Sindicância e Processos Administrativos
Disciplinares no Sistema CGU-PAD.
5.

Em relação às recomendações do Plano de Providências Permanente formuladas pela

Controladoria-Geral da União no ano de 2013, verificou-se que, de um total de 31 recomendações, 28
não foram atendidas (90%), cuja implementação continuará sendo acompanhada pela CGU.
6.

Com relação a práticas administrativas que tenham resultado em impactos positivos sobre as

operações da Universidade, cita-se a criação da Secretaria de Gestão com Pessoas – SEGESP, a qual
tem por finalidade executar as políticas de gestão de pessoas e auxiliar a Administração no
monitoramento do cumprimento das diretrizes relativas à área de pessoal. A existência de estrutura
para gestão dos imóveis em cada Campus também contribui positivamente para a gestão da
Universidade.
7.

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 VI, art. 13 da IN/TCU/N.º
63/2010 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/DF, 3 de julho de 2014.

Diretor de Auditoria da Área Social

