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_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Senhor Superintendente da CGU-Regional/MT,  

 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n. º 201700830, e 

consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC nº 01, 

de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de 

contas anual apresentada pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso – 

UFMT. 

 

1. Introdução 

 
 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 12 de abril de 2017 a 12 de maio 

de 2017, 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.  

Destaca-se que os exames realizados foram impactados de forma significativa em 

decorrência da não disponibilização de três do total de doze processos de concessão de 

jornada reduzida de trabalho solicitadas formalmente pela equipe de auditoria da CGU. 

Essa situação impactou na extensão e na profundidade dos exames realizados em 

relação à flexibilização da jornada de trabalho dos servidores da UFMT. 

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. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
2 

Registra-se que os Achados de Auditoria apresentados neste relatório foram 

estruturados e organizados em títulos e subtítulos, respectivamente, segundo os assuntos 

com os quais se relacionam diretamente. Posteriormente, apresentam-se as informações 

e as constatações identificadas pela equipe de auditoria. 

 

 

 

2. Resultados dos trabalhos 

 
 

De acordo com o escopo de auditoria firmado, por meio da Ata de Reunião realizada em 

30 de novembro de 2016, entre a Controladoria-Geral da União e a Secretaria de 

Educação, da Cultura e do Desporto do Tribunal de Contas da União, foram efetuadas 

as seguintes análises: 

 

- Avaliação, considerando a natureza jurídica e o negócio da unidade prestadora da 

conta (UPC), da conformidade das peças exigidas nos incisos I, II e III do art. 13 da IN 

TCU nº 63/2010 com as normas e orientações que regem a elaboração de tais peças.  

- Avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, em especial quanto aos 

objetivos estabelecidos no plano estratégico. 

- Avaliação da gestão de pessoas contemplando, em especial, quanto: 

a) à observância da legislação sobre remuneração, em especial, ao pagamento de 

vantagens, vencimento básico, assistência pré-escolar, fundamentos da aposentadoria, 

adiantamentos de férias, pagamentos em duplicidade, remuneração superior ao teto, 

pagamento de pensão em duplicidade, dentre outros; 

b) à conformidade da concessão de adicional de retribuição por titulação previsto na Lei 

n. º 12.778/2012; 

c) à conformidade da regulação e concessão de flexibilização da jornada de trabalho 

para 30 horas, considerando o estabelecido no Decreto n. º 1.590/1995; 

d) à consistência dos controles internos administrativos relacionados à gestão de 

pessoas, principalmente em relação aos três aspectos anteriores avaliados; 

e) à qualidade do controle da CIPC para identificar e tratar as acumulações ilegais de 

cargos. 

- Avaliação da gestão de compras e contratações, especialmente no que diz respeito: 

a) à regularidade dos processos licitatórios e das contratações e aquisições feitas por 

inexigibilidade e dispensa de licitação; 

b) qualidade dos controles internos administrativos relacionados à atividade de compras 

e contratações. 

- Avaliação da qualidade e suficiência dos controles internos administrativos instituídos 

pela Universidade em relação à gestão dos instrumentos firmados com a Fundação de 

Apoio - Uniselva, especialmente, em relação aos seguintes aspectos: normativos 

existentes que regulam essa relação; diretrizes para pactuação de contratos/convênios; 

transparência das informações; acompanhamento e controle dos contratos/convênios, 

inclusive suas prestações de contas;  

- Avaliação da execução do Programa Nacional de Assistência Estudantil — PNAES 

pela UFMT abrangendo a adequação: da escolha das áreas de atuação; dos critérios de 

seleção dos beneficiários; da divulgação do programa; e da suficiência dos controles 

administrativos instituídos pela área responsável pela gestão do programa. 

- Avaliação das recomendações no Sistema de Acompanhamento das Recomendações 

da CGU. 
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- Avaliação do atendimento de determinações e recomendações do Tribunal de Contas 

da União, especificamente com determinação expressa à CGU para monitoramento, 

abrangendo o Acórdão1415/2016 - Plenário. 

- Avaliação da utilização do Sistema CGU-PAD – verificação se a unidade está, de fato, 

registrando as informações referentes aos procedimentos disciplinares instaurados no 

sistema CGU-PAD. 

- Avaliação da atuação da Ouvidoria no processo de melhoria da gestão.  

 

2.2 Avaliação da Conformidade das Peças 

Com a finalidade de avaliar a conformidade das peças do Processo de Contas da Gestão 

2016 da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), foi analisada a 

composição e a sistemática eletrônica de apresentação da Prestação de Contas no 

Sistema e-Contas do Tribunal de Contas da União (TCU), conforme disposto na 

Portaria/TCU nº 59/2017 sendo verificadas a conformidade das peças constantes no e-

Contas: I - Rol de responsáveis, II - Relatório de gestão, e III - Relatórios e pareceres de 

órgãos, entidades ou instâncias que devam se pronunciar sobre as contas ou sobre a 

gestão dos responsáveis pela unidade prestadora de contas, com as normas e orientações 

que regem a elaboração de tais peças. 

Assim, verificou-se que as peças que compõem a Prestação de Contas da UFMT foram 

elaboradas conforme orientação do Tribunal de Contas da União para o exercício de 

2016. O Relatório de Gestão contempla as informações exigidas na Portaria TCU 

59/2017. 

Com relação ao Rol de Responsáveis, informa-se que os responsáveis pela gestão, 

titulares e substitutos, que desempenharam, durante o período a que se referem as 

contas, devem constar no Rol de Responsáveis da Unidade Examinada. O artigo 10, da 

IN 63/2010, da Egrégia Corte de Contas, determina que os seguintes cargos devem 

constar no Rol, a saber: 

I. dirigente máximo da unidade jurisdicionada; 

II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia 

imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com 

base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada; 

III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja 

responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e 

eficácia da gestão da unidade.  

Nessa direção, a FUFMT deve apresentar como responsáveis, conforme previsão 

estatutária e organograma, os seguintes cargos: membros do Conselho Diretor, Reitor, 

Vice-Reitor, Pró-reitores e Secretários.  

Assim, por amostragem, foi aplicado testes de auditoria para verificar se as informações 

solicitadas pelo e-Contas estão sendo apresentadas de acordo com as orientações. A 

princípio, após seleção dos cargos, concluiu-se pela completa apresentação desses no 

sistema, conforme orientação.  

O segundo teste foi para verificar como é realizado o controle dos agentes, 

principalmente com relação aos períodos e substituições. Nesse sentido, confirmou-se 

que o controle é feito por meio de planilha eletrônica, conforme modelo exigido pelo 

TCU. Há também o controle feito nos assentamentos funcionais. Quando as portarias 
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dos titulares e substitutos são publicadas, uma cópia é colocada na pasta do respectivo 

servidor. 

Portanto, com base nos resultados dos testes de auditoria aplicados na amostra 

selecionada, concluiu-se pela regularidade na apresentação dos Rol de Responsáveis no 

e-Contas. 

  
##/Fato## 

 

 

2.3 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), conforme visão geral do Relatório de 

gestão 2016, tem a finalidade de contribuir para o desenvolvimento regional, com base 

na interlocução permanente com a sociedade mato-grossense, concebendo-se como 

elemento constitutivo dos processos de construção de uma identidade social, produzindo 

conhecimento inovador e crítico com respeito à diversidade, ao pluralismo, sobretudo 

com empenho na luta pela redefinição e afirmação da autonomia universitária. 

 

A UFMT tem a missão, nos termos do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, 

de formar e qualificar profissionais nas diferentes áreas, produzir conhecimentos e 

inovações tecnológicas e científicas que contribuam significativamente para o 

desenvolvimento regional e nacional. 

O PDI é o instrumento de planejamento institucional que permite aos gestores das 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) saber exatamente o que fazer, quando 

fazer, como fazer e também acompanhar o desenvolvimento deste planejamento. Esse 

documento contempla o cronograma e a metodologia de implementação dos objetivos, 

metas, observando a coerência e a articulação entre as diversas ações, a manutenção dos 

padrões de qualidade e, quando pertinente, o orçamento. 

O PDI agrega elementos diversos, inclusive alguns relativos a uma peça de 

planejamento estratégico propriamente dita. Em função disso, existe a possibilidade de 

que Instituições Federais de Ensino Superior - IFES tenham abordagens diferentes, ou 

seja, em alguns casos o PDI abarca o produto do planejamento estratégico e demais 

aspectos exigidos, em outros existem duas peças, o PDI e o Planejamento Estratégico. A 

UFMT, nesse caso, possuí apenas o PDI. 

Dessa forma, os objetivos dos trabalhos dessa auditoria foram: 

1. verificar e avaliar se a UFMT promoveu a implementação do Planejamento 

Estratégico; 

2. verificar a convergência entre o Planejamento estratégico e as expectativas 

gerais do Ensino Superior; 

3. posicionar quanto ao uso das ferramentas e funções de 

monitoramento/acompanhamento, avaliação e revisão do instrumento. 

Primeiramente deve-se, de forma concisa, apresentar como está estruturado o 

planejamento estratégico da UFMT. No PDI vigente, elaborado para um período de 

cinco anos (2013 a 2018), os objetivos estratégicos encontram-se agrupados em sete 

políticas estruturantes, as quais estão divididas em dois grupos.  

O grupo I é formado por duas políticas. Essas políticas são consideradas o eixo do 

Projeto Pedagógico Institucional – PPI. São elas:  

I) busca de maior qualidade e de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

articulada com as necessidades regionais; 

II) ampliação das relações com a sociedade, no sentido de contribuir com o 

desenvolvimento regional sustentável; 
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De outra parte, as políticas do grupo II são de apoio à implementação do Projeto 

Pedagógico Institucional. Abaixo segue as políticas de III a VII: 

III) modernizar os sistemas de gestão e avaliação objetivando melhores resultados 

administrativos e acadêmicos; 

IV) promover a melhoria da ambiência universitária; 

V) fortalecer a comunicação institucional de forma integrada e articulada com o sistema 

de comunicação social; 

VI) ampliar quantitativa e qualitativamente as ações de bem-estar e saúde de forma 

articulada com o sistema único de saúde, contribuindo para a melhoria do ensino e da 

pesquisa na área de saúde; 

VII) fortalecer a universidade multicampi. 

Ademais, as políticas estruturantes são compostas de objetivos, essas por sua vez em 

metas, e cada meta é composta por ações. 

Para a verificar e avaliar se a UFMT promoveu a implementação do planejamento 

estratégico, a equipe de auditoria selecionou – por amostragem, com base no critério de 

relevância, fundamentados principalmente nas informações coletadas a partir da 

manifestação da UFMT sobre o posicionamento estratégico a respeito dos componentes 

de cálculo da Matriz ODCC – o Objetivo Estratégico I: Criar novos cursos e melhorar a 

qualidade no ensino de graduação, da Política Estruturante I: Busca de maior qualidade 

e de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, articulada com as 

necessidades regionais. Esse objetivo está dividido em onze metas, como se pode ver no 

quadro a seguir: 

Quadro – Metas do Objetivo Criar novos cursos e melhorar a qualidade no ensino de 

graduação da Política Busca de maior qualidade e de indissociabilidade entre o ensino, 

pesquisa e extensão. 
Nº Meta Descrição da Meta 

1 Atualizar todos os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) da graduação. 

2 Dinamizar a política de estágios e mobilidade na Universidade 

3 Ampliar a oferta de vagas e ocupar as vagas ociosas 

4 Reduzir a evasão e a repetência nos cursos de graduação. 

5 Melhorar a qualidade de aulas práticas/campo. 

6 Criar e implantar novos cursos de Graduação na UFMT. 

7 
Promover formação do corpo docente e administrativo objetivando a melhoria do ensino de 

Graduação. 

8 
Expandir o quadro de professores e pessoal técnico administrativo como condição para 

melhorar e ampliar a qualidade no ensino, na pesquisa e na extensão. 

9 Ampliar e modernizar as Bibliotecas da Universidade. 

10 Consolidar a política institucional de avaliação dos cursos de graduação. 

11 
Acompanhar a situação dos egressos como forma de avaliar os cursos vigentes e estabelecer 

políticas de educação continuada. 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2013 a 2018 

A Meta 3: Ampliar a oferta de vagas e ocupar as vagas ociosas foi selecionada para o 

trabalho, pois guarda direta relação com os índices de cálculo da Matriz ODCC. 

Por conseguinte, os trabalhos de auditoria foram guiados no sentido de confirmar a 

existência de indicadores de monitoramento. Em caso positivo, o próximo quesito foi 

averiguar as metas anuais decorrentes do planejamento estratégico e buscar 

demonstração da aferição e das evidências que corroboram o resultado, bem como 

checagem das metas atendidas e não atendidas. Também, não menos importante, está no 

escopo a avaliação das reações/iniciativas à aferição dos resultados do planejamento, 

tanto para corrigir rumos diante de resultados indesejados, tanto para 

estimular/incentivar causas de resultados positivos.  
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Antes de iniciar a avaliação, é importante consignar as boas práticas da gestão com 

relação ao planejamento estratégico. Por meio de entrevistas com servidores, realizada 

no dia 11 de maio de 2017, verificou-se que a UFMT, até mesmo pela sua formação 

história, cujo desenvolvimento aconteceu com a participação da comunidade acadêmica, 

e também fomentada pela estrutura regimental, construiu o seu PDI com a ampla 

participação da comunidade acadêmica: servidores, estudantes e professores.  

Após a necessária introdução, inicia-se a avaliação da efetividade dos resultados 

operacionais pelo PDI. Nesse ponto, com relação exclusivamente à Meta 3, selecionada 

para os testes de auditoria, verificou-se, por meio da análise e da interpretação do 

Relatório de Gestão de 2016 (páginas 82, 85 e 86), que houve aumento no número de 

alunos matriculados. A ampliação de vagas na graduação e na pós-graduação também 

tiveram acréscimo, quando comparados os exercícios de 2015 e 2016. Todavia, não há 

como avaliar os números com relação ao sucesso do planejamento, pois a UFMT não 

definiu os indicadores de resultado para essa meta. Há somente a indicação de “fluxo 

contínuo”.  

Apesar de o PDI possuir detalhadamente as ações necessárias para a obtenção das 

metas, não foram previstos no documento os indicadores de monitoramento para a 

averiguação do desempenho. Isso é uma falha que prejudica a avaliação. Algumas ações 

são quantificadas, enquanto outras possuem o indicador como “fluxo contínuo”. As 

metas quantificáveis são requisitos básicos que apuração de resultados. Sem metas 

estabelecidas em termos mensuráveis o planejamento e a gestão ficam prejudicadas, vez 

que não há metas a serem alcançadas. Portanto, quando da construção do PDI, metas 

mensuráveis não foram estabelecidas para os objetivos estratégicos. Apenas em algumas 

ações houve a previsão de execução.  

Outra falha encontrada é que o Relatório de Gestão não reflete diretamente as ações do 

PDI. Para verificar o que foi realizado do planejamento da entidade na gestão do 

exercício de 2016, é preciso interpretar os indicadores do Relatório de Gestão e 

correlacionar com as ações do PDI, como no caso da meta avaliada. Porém, isso requer 

conhecimento especializado e detalhado sobre a instituição. Há oportunidade de 

simplificação e avanços para o próximo PDI, pois qualquer cidadão interessado dever 

ter a oportunidade de verificar os resultados alcançados pela instituição pela simples 

leitura do Relatório de Gestão. A interpretação deve ser de fácil entendimento, sem 

margens para dúvidas do que foi realizado. Assim, conclui-se essa análise indicando que 

a ausência de metas mensuráveis no PDI para o objetivo estratégico analisado 

prejudicou as demais atividades inerentes às boas práticas de gestão, quais seriam: 

 

 atividade de aferição periódica dos resultados; 

 atividade pertinentes ao estabelecimento de ações corretivas mediante o 

resultado indesejado, promovendo ações corretivas e de mobilização dos 

responsáveis; 

 atividade de divulgação interna dos resultados para todos os envolvidos nos 

objetivos e metas. 

 

Além disso, a falta de metas prejudicou a exposição dos resultados no Relatório de 

Gestão de 2016.   
##/Fato## 

 

 

2.4 Avaliação da Gestão de Pessoas 

A avaliação de controle interno visa a avaliar o grau em que o controle interno de 

organizações, programas e atividades governamentais assegura, de forma razoável, que, 

na consecução de suas missões, objetivos e metas, os princípios constitucionais da 
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administração pública sejam obedecidos; as operações sejam executadas com eficiência, 

eficácia e efetividade, de maneira ordenada, ética e econômica e em conformidade com 

as leis e os regulamentos aplicáveis; as informações e os registros produzidos sejam 

íntegros, confiáveis e estejam disponíveis para apoiar o processo decisório e para o 

cumprimento das obrigações de prestar contas; e os recursos, bens e ativos públicos 

sejam protegidos de maneira adequada contra desperdício, perda, mau uso, dano, 

utilização não autorizada ou apropriação indevida. 

 

A responsabilidade por estabelecer, manter, monitorar e aperfeiçoar os controles 

internos para assegurar os objetivos mencionados é da alta administração da 

organização, cabendo à auditoria interna ou ao órgão de controle interno da entidade 

avaliar a qualidade desses processos (Art. 12 da IN Conjunta CGU/MP nº 01/2016). 

 

A estratégia metodológica utilizada na auditoria consistiu no envio de questionário aos 

colaboradores do Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT; análise documental; 

entrevista com colaboradores, revisão de normas, pesquisas e trabalhos técnicos sobre o 

tema e verificação in loco dos controles instituídos em nível de entidade. 

Importante ressaltar que a avaliação de controles internos foi realizada com base na 

metodologia do Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - 

Coso I:  Controle Interno – Estrutura Integrada referencial metodológico 

mundialmente aceito e mais recomendado para realização deste tipo de trabalho, em 

conformidade com o disposto no art. 11 da IN Conjunta CGU/MP nº 01/2016. 

 

A avaliação de controles internos foi realizada em nível de atividade, ou seja, quando os 

objetivos de auditoria são voltados para a avaliação dos processos operacionais.  

Nesse sentido, foi analisado somente o componente Atividades de Controle. Para esse 

componente da estrutura conceitual, esta equipe de auditoria buscou avaliar a presença e 

efetivo funcionamento dos princípios correspondentes a cada componente, conforme 

art. 8º da IN Conjunta CGU/MP nº 01/2016. 

 

Cabe ressaltar que não foi avaliado apenas o princípio X do art. 8º da referida IN, por 

exigir conhecimentos especializados em Tecnologia da Informação e utilização de 

outros modelos de referência.  

 

Os resultados da avaliação dos componentes e princípios do modelo referencial 

encontram-se demonstrados a seguir: 

 

Avaliação dos Controles Internos em Nível de Atividade: 

Procedimentos de controle são as políticas e procedimentos estabelecidos pela 

administração da Unidade que ajudam a assegurar que as diretrizes estejam sendo 

seguidas. As atividades de controle devem estar distribuídas por toda a organização, em 

todos os níveis e em todas as funções. Elas incluem uma gama de controles preventivos 

e de detecção, como procedimentos de autorização e aprovação, segregação de funções 

(autorização, execução, registro e controle), controles de acesso a recursos e registros, 

verificações, conciliações, revisões de desempenho, avaliação de operações, de 

processos e de atividades, supervisão direta etc. 

 

Os trabalhos realizados na Unidade tiveram por objetivo avaliar se os procedimentos de 

controle nas atividades de gestão de pessoas estão efetivamente instituídos e se têm 

contribuído para o alcance dos objetivos estratégicos fixados pela UFMT. 

 

Nesse sentido, destacam-se, a seguir, os pontos fracos identificados por meio dos 

trabalhos de avaliação dos controles internos: 
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1. Ausência de políticas e procedimentos (normas, manuais e check-list) que 

formalizam e detalham as principais atividades de gestão de pessoas. 

2. A Unidade não realiza processo para identificar e relatar a órgão consultivo ou 

deliberativo eventuais riscos relacionados a recursos humanos, a fim de que sejam 

tomadas medidas para mitigar situações de alto risco. 

 

Em relação às boas práticas identificadas na gestão de pessoas da UFMT, pode-se 

destacar:  

1. Programa de treinamento e desenvolvimento de competências de liderança. O 

treinamento e desenvolvimento de competências de lideranças é realizado através dos 

programas de capacitação que estão inseridos no Plano Anual de Capacitação e 

Desenvolvimento Humano (PACDH) da UFMT. Esses programas são desenvolvidos de 

forma flexível para atender a demanda institucional, naquilo que é necessário e 

percebido, por meio do Levantamento de Necessidades de Capacitação (LNC) realizado 

junto as unidades acadêmicas e administrativas da UFMT.  Desta forma, o Programa de 

Desenvolvimento de Gestores do PACDH tem o objetivo de desenvolver a 

aprendizagem que atendam às necessidades institucionais relacionadas ao 

desenvolvimento de competências gerenciais e sistêmicas. 

2. Escritório de Projetos e Processos (EPP). Para aprimorar o planejamento, aprovação, 

execução e avaliação das práticas de gestão de pessoas, a Gestão Superior da UFMT, a 

partir de outubro/2016, criou o EPP. A função desse escritório será a de identificação 

dos processos prioritários a serem mapeados, oferecer mais transparência, agilidade e 

melhores serviços à sociedade interna e externa. Com isso; a Secretaria de Gestão de 

Pessoas criou a 1ª Oficina de mapeamento de processos da UFMT em 2017, com o 

objetivo de auxiliar no mapeamento de processos e maximizar os resultados positivos 

nos projetos da UFMT. 

3. Monitoramento das informações relevantes sobre a força de trabalho. A Secretaria de 

Gestão de Pessoas está elaborando estudo de Dimensionamento de Pessoal, o qual será 

submetido aos Conselhos Superiores. Esse estudo subsidiará a Universidade com dados 

e informações que possibilitarão determinar percentuais ideais de distribuição de 

pessoal. O estudo está iniciando a sua segunda fase. Nessa fase os dados qualitativos 

serão determinados, ou seja, os cargos necessários para execução das atividades a partir 

das competências levantadas nas unidades acadêmicas e administrativas. 

4.Processo sucessório das lideranças. O Processo sucessório é realizado de forma 

diferenciada nos níveis de hierarquia, na área de gestão de pessoas, observando os 

seguintes quesitos: 

a) Para a sucessão da liderança na Secretaria de Gestão de Pessoas, a Reitoria 

define e nomeia o gestor com base no conhecimento e atuação na área.  

b) Para a sucessão das lideranças das Coordenações, Supervisões e Gerências 

ligadas a Secretaria de Gestão de Pessoas, o processo sucessório é baseado na 

preparação dos substitutos eventuais e observando seu destaque na sua posição 

técnica ou funcional.  

Entretanto, não há uma forma estruturada de processo sucessório na Instituição como 

um todo. Há a necessidade de estabelecer o processo sucessório nas outras áreas da 

UFMT. 

 

Após análise do controle interno administrativo em nível de atividade, as análises dos 

temas pertinentes à gestão de pessoas: análise da Folha de Pagamento; Pagamento de 

Retribuição por Titulação; Flexibilização da Jornada de Trabalho; e Acumulação 

Funcional, e ainda avaliação da atuação da Ouvidoria no processo de melhoria da gestão 

serão tratadas a seguir: 

 

Análise da Folha de Pagamento: 
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Com o objetivo de verificar a conformidade da folha de pagamento da Universidade 

Federal de Mato Grosso (UFMT), foram realizados cruzamentos de bases de dados de 

sistemas coorporativos da Administração Pública Federal. As inconsistências 

encontradas foram inseridas no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (sistema 

mantido pela CGU) e disponibilizadas para o gestor, no sentido de otimizar a adoção de 

providências e a apresentação das informações necessárias. 

 

Nesse sentido, os cruzamentos realizados, com dados da competência junho/2016, 

apontaram trinta e oito inconsistências na folha de pagamento da UFMT que foram 

justificadas pela Unidade.  

Nesse universo, dezessete ocorrências foram solucionadas e vinte e uma estão 

impedidas de novas providências pela unidade em razão de decisões judiciais. Conclui-

se, portanto, que a unidade está envidando esforços para adotar medidas que 

regularizem os pagamentos indevidos. 

 

Pagamento de Retribuição por Titulação: 

 

Com o objetivo de verificar a conformidade da concessão de adicional de Retribuição 

por Titulação (RT), prevista na Lei nº 12.772/2012, para os docentes integrantes do 

Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, solicitou-se 28 processos referentes 

à concessão de RT, em 2016, a professores da Universidade Federal de Mato de Grosso 

(UFMT) selecionados por meio de amostragem. 

 

Da análise dos processos disponibilizados, constatou-se que apenas três processos 

apresentavam o diploma da titulação anexado ao requerimento para recebimento da RT 

correspondente. Os 25 processos restantes apresentavam comprovantes de aprovação, 

de conclusão, de entrega das versões finais das teses ou dissertações. 

 

Nesse cenário, é mencionar que o artigo 17 da Lei nº 12.772/2012 textualmente dispõe 

que “Fica instituída a RT, devida ao docente integrante do Plano de Carreiras e 

Cargos de Magistério Federal em conformidade com a carreira, cargo, classe, nível e 

titulação comprovada, nos valores e vigência estabelecidos no anexo IV”. (Original 

sem grifo).  

 

Assim, houve pagamentos da Retribuição por Titulação autorizados e iniciados, em 

vinte e cinco ocorrências, sem a devida comprovação da titulação por meio da 

apresentação do diploma. 

 

Flexibilização da Jornada de Trabalho: 

 

No que tange à existência de jornada reduzida de 30 horas semanais no âmbito da 

UFMT, consoante o disposto no art. 3º do Decreto nº 1.590, de 10/08/1995, a Fundação 

Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT informou que foi autorizada jornada de 

trabalho reduzida para servidores lotados no Hospital Universitário Júlio Muller – 

HUJM, conforme detalhamento no quadro a seguir: 

Quadro de Setores do HUJM com jornada de trabalho reduzida  
NÚMERO DO PROCESSO SETOR DEMANDANTE ATO NORMATIVO 

23108.502307/11-0 
Farmácia do Hospital 

Universitário Júlio Müller. 

Portaria nº 1001, de 27 de 

outubro de 2011. 

23108.502530/11-8 
Gerência de Nutrição e 

Dietética. 

Portaria nº 1118 de 01 de 

dezembro de 2011. 

23108.502497/11-2 
Setor de Registro, 

Documentação e Estatística. 

Portaria nº 1134, de 02 de 

dezembro de 2011. 

23108.503296/11-7 Biblioteca Setorial. 
Portaria nº 474, de 11 junho de 

2012. 
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23108.502539/11-1 Serviço de Hemoterapia. 
Portaria nº 986, de 21 de 

outubro de 2011. 

23108.502595/11-2 Banco de Leite Humano. 
Portaria nº 989, de 21 de 

outubro de 2011. 

23108.501572/11-8 
Laboratório de Patologia 

Clínica. 

Portaria nº 703, de 25 de julho 

de 2011. 

23108.203834/11-5 Gerência de Serviço Social. 
Portaria nº 260, de 22 de 

março de 2012. 

23108.502645/11-2 
Serviço de Anatomia 

Patológica. 

Portaria nº 987, de 21 de 

outubro de 2011. 

23108.501913/11-8 
Serviço de Referência em 

Triagem Neonatal. 

Portaria nº 988, de 21 de 

outubro de 2011. 

23108.502500/11-6 
Centro de Informações sobre 

Medicamentos. 

Portaria nº 985, de 21 de 

outubro de 2011. 

23108.502581/11-2 
Seção de Transporte e 

Zeladoria. 

Portaria nº 1121, de 16 de 

janeiro de 2012. 

Fonte: Ofício nº 130/2017/GR/UFMT 

 

Nesse universo avaliado, ressalvados os três processos com análise prejudicada 

(23108.203834/11-5, 23108.502500/11-6 e 23108.502581/11-2), não foram 

identificadas irregularidades nos processos de flexibilização de jornada.  

 

As concessões de flexibilização da jornada de trabalho analisadas, contudo, foram 

realizadas mediante formalização de processo administrativo regular, integrado por ato 

normativo autorizador suportado por demonstração de elegibilidade das atividades 

afetadas, manifestação dos setores envolvidos, estudo de viabilidade, requisitos de 

implantação e manutenção e previsão das escalas no novo regime. 

 

Acumulação Funcional: 

 

Os trabalhos realizados na Unidade tiveram por objetivo avaliar se os procedimentos de 

controle na verificação de ocorrências de acúmulo de cargos foram efetivamente 

instituídos e se têm contribuído para o alcance dos objetivos estratégicos. 

A auditoria realizada por meio do cruzamento de dados entre o cadastro de servidores 

no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE, a Relação 

Anual de Informações Sociais – RAIS, e o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 

CNPJ, propiciou a detecção de elevado quantitativo de ocorrências de 

impropriedades/irregularidades a serem apuradas pela UFMT, a saber: i) 

descumprimento do regime de Dedicação Exclusiva por docentes da Fundação 

Universidade Federal de Mato Grosso – FUFMT; ii) docentes da Fundação 

Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT em regime de dedicação exclusiva na 

qualidade de sócio administrador de sociedade privada ou titular de empresa individual; 

iii) servidores da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT na 

qualidade de sócio administrador de sociedade privada ou titular de empresa individual; 

iv) identificação de servidores com possibilidade de acumulação funcional irregular; v) 

identificação de servidores com possibilidade de recebimentos acima do teto 

remuneratório constitucional; vi) os Controles Internos Administrativos instituídos pela 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT não são suficientes e 

eficazes para identificar e tratar as acumulações ilegais de cargos. 

 

Avaliação da atuação da Ouvidoria no processo de melhoria da gestão 

 

Não foi possível avaliar a atuação da ouvidoria no processo de melhoria da gestão uma 

vez que a unidade Ouvidoria instituída não conta com servidores atuando, 

caracterizando que a   UFMT, em que pese disponibilizar serviços de informação ao 

cidadão, não possui instância de participação social de ouvidoria pública nos termos do 

Decreto nº 8.243/2014, conforme detalhado neste relatório. 
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Face ao exposto, pode-se concluir que os controles internos administrativos adotados 

pela UFMT, em nível de atividade na área de gestão de pessoas, embora apresentem 

poucas não conformidades, encontra-se adequadamente estruturado e em efetivo 

funcionamento, contribuindo para a execução regular das atividades na Unidade. 

  
##/Fato## 

 

 

2.5 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

Com o objetivo verificar a adequada e oportuna implementação das recomendações 

expedidas pela Controladoria-Geral da União em ações de controle realizadas junto à 

UFMT, foi realizado o monitoramento das providências adotadas para atender as 41 

recomendações emitidas em razão de Auditorias de Contas de exercícios anteriores, 

assim como de auditorias de acompanhamento das gestões de diversos exercícios, 

constantes do Plano de Providências Permanente da Unidade. 

Dessa análise, concluiu-se pelo atendimento de 7 recomendações e prorrogação de 34. 

Entre as recomendações atendidas, destaca-se a realização de estudos com vistas a 

revisar o normativo de distribuição de encargos dos docentes, a fim de implementar 

mecanismos de controle e aferição. No que se refere às recomendações pendentes de 

atendimento, cabe informar que houve atuação da UFMT, contudo, faz-se necessária a 

implementação de ações complementares para seu atendimento integral.  

De modo geral, considera-se satisfatório o tratamento dado pela UFMT para 

cumprimento das recomendações da CGU 

  
##/Fato## 

 

 

2.6 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ 

A análise dos processos licitatórios realizados no exercício de 2016 e respectivos 

contratos tiveram por objetivo avaliar a gestão de compras e contratações de acordo 

com as seguintes diretrizes: regularidade dos processos licitatórios e das contratações e 

aquisições feitas por inexigibilidade e dispensa de licitação; e qualidade dos controles 

internos administrativos relacionados à atividade de compras e contratações. 

Nesse contexto, foram utilizados os critérios de materialidade, relevância e criticidade 

para escolha da amostra, resultando em uma amostragem não probabilística, a qual não 

possibilita a extrapolação das conclusões obtidas a partir dos processos analisados para 

o universo das contratações realizadas pela Unidade Auditada no exercício em análise. 

Nesse sentido, a quantidade e o montante contratados pela Unidade, que foram objetos 

de avaliação, conforme informações extraídas dos sistemas corporativos afetas à UFMT, 

estão demonstrados nos quadros a seguir: 

Quadro – Processos de Licitação avaliados: 

Quantida

de 

total 

Processos 

Licitatóri

os 

Volume 

total de 

recursos dos 

processos 

licitatórios 

(R$) 

Quantida

de 

avaliada 

Volume de 

recursos 

avaliados 

(R$) 

Quantidade em 

que foi 

detectada 

alguma 

desconformida

de 

Volume dos 

recursos em 

que 

foi detectada 

alguma 

desconformida

de * 
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80 80.514.833,

13 

06 15.514.107,

28 

06 15.514.107,28 

Fonte: Elaboração própria da equipe de auditoria 

*O valor mencionado na coluna corresponde ao total das aquisições e não indica, necessariamente, a 

existência de prejuízos. 

Quadro – Processos de Dispensa de licitação avaliados: 

Quantida

de total 

Dispensas 

Volume 

total de 

recursos de 

dispensas 

(R$) 

Quantida

de 

avaliada 

Volume de 

recursos 

avaliados 

(R$) 

Quantidade em 

que foi 

detectada 

alguma 

desconformida

de 

Volume dos 

recursos em que 

foi detectada 

alguma 

desconformidad

e* 

57 14.848.728,

28 

03 6.035.314,

22 

02 5.363.817,44 

Fonte: Elaboração própria da equipe de auditoria 

*O valor mencionado na coluna corresponde ao total das aquisições e não indica, necessariamente, a 

existência de prejuízos. 

Quadro – Processos de Inexigibilidade de licitação avaliados: 

Quantidade 

total 

Inexigibilida

de 

Volume 

total de 

recursos de 

Inexigibilid

ade (R$) 

Quantida

de 

avaliada 

Volume de 

recursos 

avaliados 

(R$) 

Quantidade 

em que foi 

detectada 

alguma 

desconformid

ade 

Volume dos 

recursos em 

que 

foi detectada 

alguma 

desconformida

de* 

87 1.332.650,8

9 

01 409.363,6

5 

0 0,00 

Fonte: Elaboração própria da equipe de auditoria 

*O valor mencionado na coluna corresponde ao total das aquisições e não indica, necessariamente, a 

existência de prejuízos. 

Destaca-se, ainda, que, em análise de processos licitatórios e contratações relativos ao 

exercício de 2016, foi constatado que as rotinas e os procedimentos adotados na área de 

licitação foram insuficientes para evitar a ocorrência de impropriedades, notadamente 

em razão da: inobservância do prazo de 180 dias para contratação emergencial; ausência 

de elementos necessários para a completude do projeto básico da obra de ampliação do 

Instituto de Física, bem como ausência de elementos de projeto que caracterizem de 

forma inequívoca todos os materiais e serviços; previsão de licitação do tipo menor 

preço por item e julgado menor preço global; ausência de publicação de extrato de atas 

de registro de preços e falhas na publicação do resumo de edital de concorrência 

pública. 

No que tange à avaliação quanto à estrutura de controles internos da UFMT, com vistas 

a garantir a regularidade das contratações no exercício de 2016, embora a Entidade 

disponha de boas práticas na atividade, foram constatadas fragilidades nos controles 

internos, notadamente quanto a deficiências na execução dos controles legais, na 

formalização dos procedimentos e nos controles preventivos de fraudes e conluios.   

Ademais, com o objetivo de avaliar a consistência dos controles internos 

administrativos no âmbito da gestão de licitações e contratos da UFMT, foi aplicado, 

junto aos gestores, o Questionário de Avaliação de Controles Internos (QACI), bem 

como foram verificados rotinas e procedimentos das atividades relacionadas a área em 

questão. 
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O QACI é uma ferramenta cujo objetivo é a avaliação do nível de maturidade dos 

controles internos da entidade. O questionário estava estruturado com vinte e duas 

perguntas fechadas, em que o gestor deveria escolher uma das quatro respostas 

possíveis valoradas entre zero e três pontos. O somatório de pontos obtidos indicaria o 

nível atingido, por meio de uma escala de valor variável de zero a 66 pontos, graduada 

percentualmente conforme o quadro abaixo:  

Quadro – Nível percentual de maturidade dos controles. 

 

  Fonte: Acórdão TCU nº 568/2014–Plenário. 

A auto avaliação dos controles internos da gestão de licitações e contratos, 

mediante respostas dos gestores ao QACI, resultou inicialmente em 57 pontos, 86% do 

total possível (66 pontos). 

Tendo em vista a ausência de evidências para boa parte das questões, realizou-se 

uma reunião junto às Gerências da Coordenações de Aquisições e Contratos, bem como 

a Gerência de Licitações de Obras vinculada diretamente a Pró-Reitoria de 

Administração, ocasiões em que se dirimiram algumas dúvidas e realizou-se o ajuste da 

pontuação, sendo que, ao final, esta foi reduzida para 52 pontos. Assim, o percentual foi 

ajustado para 79%, o que se traduz em um nível aprimorado de maturidade de seus 

sistemas de controles internos administrativos para a área em exame. 

Face ao exposto, a análise permite concluir pela adequação parcial dos procedimentos 

adotados pelo UFMT nos certames licitatórios analisados, evidenciando a necessidade 

de aprimoramento dos controles internos aos ditames legais, com vistas a conseguir 

maior aderência às disposições contidas na lei de licitações e contratos e na 

jurisprudência do Tribunal de Contas da União. 

  
##/Fato## 

 

 

2.7 Avaliação dos resultados 

A execução do Programa de Assistência Estudantil (Pnaes) no âmbito da Universidade 

Federal de Mato Grosso (UFMT) está sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de 

Assistência Estudantil (Prae), a qual foi criada por meio da Resolução do Conselho 

Diretor (CD) nº 11, de 19 de outubro de 2012. Essa resolução dispõe sobre a estrutura 

administrativa e acadêmica e o quadro distributivo dos cargos de direção e funções 

gratificadas da UFMT.  

 

De acordo com informações prestadas pela UFMT, de janeiro/2015 a outubro/2015, 

foram executados R$ 14.610.625,00 do Pnaes.   

 

A Prae possui três coordenações em sua estrutura, quais sejam: Coordenação de 

Assistência Social (CAS), Coordenação de Articulação Intercampus e Moradia 

(CARIM), Coordenação de Políticas Acadêmicas e de Ações Afirmativas (CPAAF), 

além do Conselho de Políticas de Ações Afirmativas da Prae. Por sua vez, as 

Coordenações contam com as gerências, estando efetivamente dispostas da seguinte 

forma: 

 

Coordenação de Assistência Social (CAS) 
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        - Gerência de Bolsas e Auxílios 

Coordenação de Articulação Intercampus e Moradia (CARIM) 

        - Gerência de Acolhimento Institucional 

Coordenação de Políticas Acadêmicas e de Ações Afirmativas (CPAAF) 

        - Gerência de Políticas de permanência e de Ações Afirmativas 

        - Gerência de acompanhamento acadêmico e de ações afirmativas 

 

Nos Campi do interior, existem as Supervisões de Assistência Estudantil (SAEs) que 

representam o Programa de Assistência Estudantil, vinculadas às respectivas Pró-

Reitorias: 

 

- SAE Rondonópolis 

- SAE Araguaia 

- SAE Sinop 

- SAE Várzea Grande 

 

Sobre a adequabilidade dos mecanismos de controles internos administrativos nas fases 

de planejamento, execução, controle e avaliação, no âmbito do setor responsável pela 

gestão do Pnaes, verificou-se, de modo geral, que os mecanismos de controles internos 

administrativos nas fases de planejamento e execução são adequados à gestão do Pnaes 

no âmbito da UFMT. Contudo, identificaram-se fragilidades nos controles internos 

relativos à execução de alguns auxílios, a exemplo do auxílio evento e do Programa de 

Apoio à Inclusão, assim como a inexistência de normas para outros auxílios concedidos, 

tais como o auxílio emergencial e o apoio pedagógico, o que inviabiliza a 

implementação de controles efetivos na execução e no acompanhamento dos mesmos. 

 

Na avaliação da Unidade, o Campus Cuiabá conta com um bom quadro de recursos 

humanos para a execução do Pnaes, ao passo que, nos Campi do interior, o quadro ainda 

é insuficiente para a execução do Programa de forma ideal. 

 

Face ao exposto, verificou-se que a UFMT possui uma estrutura instituída para a 

execução do Pnaes. Entretanto, as atribuições, as responsabilidades e a qualificação dos 

agentes envolvidos na operacionalização do Programa ainda não foram normatizadas. 

Ademais, a norma geral de regulamentação da assistência estudantil no âmbito da 

instituição encontra-se desatualizada. 

 

Por outro lado, verificou-se que os agentes envolvidos possuem qualificação compatível 

com as demandas do Programa.   

 

No que tange à eficiência controles administrativos relativos à seleção de alunos e sobre 

os pagamentos efetuados no âmbito do Pnaes, verificou-se que principais benefícios 

concedidos com recursos do Pnaes pela UFMT são os seguintes: auxílio permanência, 

auxílio alimentação, auxílio moradia, auxílio evento, auxílio emergencial, Programa de 

Acolhimento Imediato e Programa de Bolsa de Apoio à Inclusão. Além disso, o 

programa relacionado à moradia conta com a gestão das Casas do Estudante 

Universitário. 

 

No que se refere à gestão dos benefícios, constataram-se fragilidades nos controles 

internos relativos ao auxílio evento, à prestação de contas pelos bolsistas do Programa 

de Apoio à Inclusão e à organização da documentação de concessão e de renovação dos 

auxílios permanência, alimentação, moradia, acolhimento imediato, auxílio emergencial 

e casa do estudante universitário. 
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No que tange aos recursos tecnológicos, a Unidade utiliza o Sistema de Assistência 

Estudantil e o Sistema de Gerenciamento de Bolsas (SGB), os quais necessitam de 

aprimoramento para a execução adequada do Programa.  

 

O fluxo de pagamentos dos auxílios envolve a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil 

(Prae) e a Pró-Reitoria Administrativa (Proad). Nesse sentido, a Prae elabora a folha de 

pagamento, ao passo que a Proad, por meio da Coordenação Financeira, efetua os 

pagamentos.   

 

Sobre esse assunto, constatou-se que o sistema utilizado para a elaboração da folha de 

pagamento não abrange todos os auxílios sob a gestão da Prae, sendo necessária a 

utilização de planilhas, como ocorre com o pagamento do auxílio evento e do recurso 

relativo ao Programa de Apoio à Inclusão.   

 

A fim de demonstrar a compatibilidade da escolha das áreas de atuação e aplicação dos 

recursos do Pnaes com as modalidades previstas no Decreto nº 7.234/2010 e ainda que 

as escolhas foram fundamentadas em estudos e análises relativas à demanda social, a 

UFMT apresentou dados extraídos do Sistema de Registro Acadêmico da Universidade 

Federal de Mato Grosso (SIGA/UFMT), que são disponibilizados à Prae pela Secretaria 

de Tecnologia da Informação Aplicada à Educação da UFMT (STIE/UFMT). Esses 

dados se referem à evasão e ao perfil dos estudantes ingressantes na UFMT, por ampla 

concorrência e por meio de ações afirmativas. 

 

Ainda sobre as áreas das ações de assistência estudantil do Pnaes no âmbito da UFMT, 

verificou-se que a Prae realizou o I Fórum de Assistência Estudantil em março de 2013 

e o II Fórum de Assistência Estudantil em maio de 2014, nos quais foi discutida a 

demanda do corpo discente por assistência estudantil na Universidade, inclusive os 

orçamentos anuais. No II Fórum, foram aprovados os valores atuais do auxílio moradia 

e do auxílio alimentação e o Regimento Geral da Moradia Estudantil, o qual seria 

apreciado pelo Conselho Universitário da UFMT. 

 

Face ao exposto e à análise de auxílios decorrentes do Pnaes, verificou-se que os 

programas de assistência estudantil desenvolvidos no âmbito da UFMT estão em 

conformidade com as áreas previstas no § 1º do art. 3º do Decreto nº 7.234/2010. 

Contudo, cabe ressaltar que, para o exercício de 2015, não houve a realização do Fórum 

de Assistência Estudantil, o que pode contribuir para a falta de atualização das 

necessidades prioritárias de assistência estudantil do público alvo do Programa no 

âmbito da UFMT. 

 

A fim de avaliar a efetividade da divulgação dos benefícios ofertados com recursos do 

Pnaes junto ao público durante o exercício de 2015 no âmbito da UFMT,  verificou-se a 

partir de informações da Unidade que a UFMT divulga aos estudantes suas ações, 

programas e projetos utilizando diversos meios de comunicação para que a mensagem 

chegue aos estudantes, especialmente os calouros, utilizando-se inclusive de palestras 

informativas sobre os editais de seleção, em vários horários, para permitir a participação 

de todos os estudantes. Além disso, a Prae mantém uma página numa rede social, na 

qual são divulgadas ações da Pró-Reitoria e da Universidade. 

 

Em análise dos documentos apresentados por meio de ofício e em visita à sede da Prae, 

bem como em consulta ao sítio da UFMT na internet, verificou-se que são utilizados 

folders (físicos e virtuais), calendário acadêmico, guia para alunos ingressantes na 

Universidade para a divulgação dos auxílios/benefícios decorrentes do Pnaes.  
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Nesse contexto, considera-se que as formas de divulgação utilizadas pela Prae permitem 

o atingimento do público alvo do Programa. 

 

De modo geral, considera-se que os critérios de seleção adotados para as diversas 

modalidades de benefícios instituídos pela UFMT estão em consonância com os 

objetivos do Pnaes dispostos no art. 3º Decreto nº 7.234/2010 e com o público alvo 

prioritário de estudantes oriundos da rede pública de educação básica ou com renda 

familiar per capita de até um salário mínimo e meio, conforme disposto no art. 5º do 

mesmo Decreto.  

 

Por outro lado, deve-se registrar o grande número de solicitações de auxílios deferidos 

após a apresentação de recursos contra o indeferimento inicial nos processos de seleção 

dos auxílios permanência, moradia, alimentação e casa do estudante, conforme consta 

do Ofício nº 072/2016/GR/UFMT, de 08 de março de 2016. 

 

A UFMT não implementou instrumentos de avaliação dos resultados do Pnaes, de modo 

a verificar se os objetivos dispostos no art. 2º do Decreto nº 7.234/2010 estão sendo 

atingidos ou se existe a necessidade de revisão de suas ações.  De acordo com o 

disposto no art. 2º do citado Decreto, os objetivos do Programa são estes: 

 

“I – democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior 

pública federal; 

 

II - minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e 

conclusão da educação superior; 

 

III - reduzir as taxas de retenção e evasão; e 

 

IV - contribuir para a promoção da inclusão social pela educação.”   

 

Com o objetivo de verificar se a Universidade estabelece critérios de contrapartida para 

a manutenção dos benefícios no âmbito do Pnaes, solicitou-se que informasse os 

critérios utilizados. A UFMT informou que a principal contrapartida do estudante é o 

desempenho acadêmico, cujos critérios são os seguintes: 

 

– aprovação num total de 70% do número médio de componentes curriculares 

(disciplinas/módulos/créditos/outros), por semestre/ano letivo; 

 

- matrícula semestral/anual em número de disciplinas que permita o término do curso 

dentro do período previsto, salvo plano de estudos aprovado pelo Colegiado de Curso; 

 

– ausência de reprovação por falta, exceto em casos de força maior, devidamente 

justificada e deferida pela Prae. 

 

Ao estudante com deficiência serão flexibilizadas as exigências quanto ao seu 

desempenho acadêmico que deverá considerar suas peculiaridades. 

 

As exigências para a renovação dos auxílios regulamentados pela UFMT encontram-se 

previstas nos seguintes normativos: 

 

- Auxílio permanência: art. 11 da Resolução Consuni nº 25/2013; 

 

- Auxílio alimentação: art. 10, §§ 3º e 4º, da Resolução Consuni nº 04/2007; 
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- Auxílio moradia: art. 8º, § 3º, da Portaria GR nº 631/2010; 

 

- Casa do estudante universitário: art. 10 da Resolução Consuni nº 10/2015. 

 

Além de estarem previstas nos normativos da UFMT, as citadas exigências também 

constam dos editais de renovação dos auxílios. 

 

Considerando as análises efetuadas e os auxílios regulamentados, não se identificaram 

critérios que possam impactar negativamente o objetivo principal do Programa, qual 

seja: contribuir para a permanência dos estudantes de baixa renda na universidade. 

 

Nesse cenário, é importante destacar que esta avaliação do Pnaes no âmbito da UFMT 

foi baseada na Ação de Controle 201505036, cujo relatório completo encontra-se anexo 

a este relatório de auditoria.ato  

    
##/Fato## 

 

 

2.8 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

A CGU avaliou o grau de atendimento às determinações efetuadas pelo Tribunal de 

Contas da União (TCU) no exercício de 2016, bem como os seus resultados para a 

melhoria da gestão e dos programas desenvolvidos pela Unidade. 

O escopo dos trabalhos se limitou aos acórdãos com determinação expressa do Tribunal 

à CGU para monitoramento. A metodologia consistiu no levantamento e análise dos 

acórdãos recebidos na CGU-Regional/MT e disponíveis no site do TCU para verificar 

os processos e rotinas implementados pela Universidade Federal de Mato Grosso – 

UFMT em cumprimento às determinações do Tribunal. Além disso, verificou-se de 

forma subsidiária as informações sobre as determinações/recomendações do TCU 

contidas no Relatório de Gestão da Unidade. 

Nesse cenário, verificou-se no Acórdão nº 478/2017 - TCU – Plenário a seguinte 

determinação: “1.7.1. Determinar à Controladoria Geral da União que, por ocasião do 

Relatório de Fiscalização Anual das Contas da FUFMT, avalie o integral cumprimento 

à determinação do item 9.1.4 do Acórdão 1415/2016-Plenário; ”. 

Na análise do Acordão nº 1415/2016, verificou-se no item 9.1.4 a seguinte 

determinação: “no prazo de 90 dias, contados a partir da ciência, proceda à 

identificação de situações assemelhadas às verificadas no Contrato 164/FUFMT/2013 

quanto à estrutura metálica de telhado e aterro compactado nos demais casos de 

construção em andamento na instituição, tomando as providências adequadas a cada 

caso, tais como alteração unilateral de contrato, retenção de valores e instauração de 

processo de tomada de contas especial; ”. 

A UFMT informou no Relatório de Gestão que o Acórdão nº 1415/2016 é de maior 

repercussão de matéria diferente da gestão de pessoas e que estão em fase de 

acompanhamento pela SECEX-MT. 

Instada a se manifestar acerca dessa determinação, por meio da Solicitação de 

Auditoria n.° 201700830/05, de 03 de maio de 2017, a Unidade, por meio do Ofício nº 

144/2017/GR/UFMT, de 05 de maio de 2017, informou “que os contratos que se 

assemelham ao 164/FUFMT/2013 são os contratos 163/FUFMT/2013 e 

007/FUFMT/2015. Em relação ao contrato 007/FUFMT/2015, o cálculo da 

composição foi realizado em 17/11/2016, constante em Processo N O 

23108.186574/2016-39, em que se chegou à conclusão que deveria ser glosado o 
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montante de R$ 150.276,67. O parecer foi entregue à empresa contratada para que 

apresentasse a devida defesa e, no entanto, não apresentou justificativa plausível. 

Sendo assim, o processo foi encaminhado à Procuradoria Federal para análise e 

parecer jurídico. Em 21/02/2017 foi feita a redução do valor do contrato através do 

Termo Aditivo, conforme documento em anexo. Já em relação ao contrato 

163/FUFMT/2013, os cálculos foram concluídos em 04/01/2017, conforme autos do 

processo 23108.170508/2016-47. Após a notificação da empresa, utilizando-se do seu 

direito ao contraditório e à ampla defesa, a mesma entrou com a sua defesa, através da 

abertura do processo n. 23108.193101/2017-79, que ainda está em fase de análise. 

Assim, entendemos que o acórdão fui cumprido em sua integralidade, uma vez que a 

UFMT o acatou, fez as análises determinadas e tomou as medidas administrativas 

adequadas.” 

Corroborando aos fatos, a UFMT, no mencionado Ofício, anexou o Terceiro Termo 

Aditivo ao Contrato nº 007/FUFMT/2015, celebrado com a empresa Material Forte 

Incorporadora Ltda. no qual houve supressão de R$ 150.276,67 do valor contratual. 

Portanto, conclui-se que a UFMT observa as determinações e recomendações emanadas 

pelo Tribunal. 

  
##/Fato## 

 

 

2.9 Gerenciamento de processos operacionais  

O Conselho Diretor (CD) da UFMT disciplinou o relacionamento entre a universidade e 

a Fundação de Apoio e Desenvolvimentos da Universidade Federal de Mato Grosso 

(Fundação Uniselva) por meio da Resolução CD nº 14, de 26 de agosto de 2011, a qual 

apresenta um capítulo específico para tratar da concessão de bolsas (Capítulo IV – Da 

concessão de bolsas). 

A participação dos servidores vinculados à UFMT nas atividades realizadas pelas 

fundações de apoio está prevista no artigo 9º da Resolução CD nº 14/2011, o qual 

relaciona essas atividades. Entretanto, a referida resolução não apresenta as 

condicionantes ou limitações para a participação. Também, não faz referência à possível 

existência de normativo interno que já trate do tema. 

Importa observar que os valores das bolsas são fixados por meio de Resolução do 

Conselho Diretor da Universidade. A última atualização da Tabela de Bolsas de 

Trabalhos Não Regulamentares foi por meio da Resolução CD nº 17/2014.   

 

A Portaria Conjunta MEC/MCTI nº 33, de 03 de julho de 2013, credenciou, pelo 

período de dois anos, a contar de 08 de outubro de 2013, a Fundação Uniselva como 

fundação de apoio à UFMT. 

 

Cabe informar que o pedido de renovação do credenciamento da Fundação Uniselva 

junto aos Ministérios responsáveis observou o prazo definido pelo artigo 5º do Decreto 

nº 7.423/2010 e, portanto, a validade do credenciamento encontra-se prorrogada até a 

publicação da decisão final referente ao pedido de renovação.   

 

Por meio da análise da documentação disponibilizada referente a cinco contratos e dois 

convênios selecionados por amostragem, constatou-se que os requisitos estabelecidos na 
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Lei nº 8.958/1994 e seus regulamentos, por vezes, não foram atendidos em sua 

totalidade ou não foram definidos com clareza. 

 

Na análise, foram verificadas fragilidades principalmente na formalização dos planos de 

trabalho e na comprovação da aprovação dos projetos pelos órgãos acadêmicos. 

Identificou-se, ainda, ausência de rotinas que definam um fluxo padrão a ser adotado 

internamente para a celebração dos projetos, o acompanhamento da execução e a análise 

da prestação de contas, fragilizando o controle a respeito do cumprimento das diretrizes 

normativas.   

 

A análise de cinco contratos e dois convênios da amostra evidenciou a existência de 

projetos. Contudo, alguns projetos apresentaram planos de trabalhos com informações 

incompletas ou inexistentes, destacando-se os seguintes achados: 

a. Ausência ou incompletude de cronograma de execução/atividades que 

contemple as etapas/fases envolvidas, metas, resultados e indicadores; 

b. Ausência de identificação dos participantes do projeto ou a descrição de como 

eles serão selecionados; 

c. Ausência de autorização para participação de servidor vinculado à universidade. 

 

Em cinco processos de sete analisados, não foi possível comprovar a aprovação do 

órgão máximo da unidade administrativa, em razão da ausência de documento 

comprobatório, seja ata de reunião, seja documento emitido pela referida instância.   

 

Todos os contratos e convênios da amostra foram celebrados por prazo determinado, 

conforme artigo 1º da Lei nº 8.958/1994.   

 

Todos os cinco contratos e os dois convênios analisados apresentavam a definição do 

objeto, a indicação dos recursos envolvidos, bem como cláusula sobre as obrigações e 

responsabilidades dos participantes.   

 

Todos os contratos e convênios da amostra possuem cláusula expressa sobre a prestação 

de contas, a qual se refere à prestação de contas final, após o término do projeto. A 

cláusula contida nos contratos analisados relaciona os documentos que devem ser 

apresentados. Nos convênios, a cláusula define que a prestação de contas deverá ser 

constituída conforme o artigo 74 da Portaria Interministerial n° 507/2011.   

 

Por meio de análise a três convênios firmados pela Fundação Uniselva com a 

Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), não foram identificadas anuências 

expressas para a captação de recursos sem trânsito pela Conta Única do Tesouro. Em 

manifestação sobre o tema, a UFMT demonstrou entender como tácita a anuência por 

haver previsão no § 2º do artigo 1º da Resolução CD nº 14/2011 e pela tramitação do 

processo nos setores competentes. 

 

O § 2º do artigo 1º da Resolução CD nº 14/2011 possibilita a fundação de apoio 

“celebrar contratos, convênios, acordos e ajustes com outras entidades a que se propõe 

a apoiar, desde que compatíveis com as suas finalidades estatutárias e observada a 

legislação vigente, sem prejuízo das atividades dedicadas à FUFMT”. Entretanto, o 

referido normativo não contempla a autorização de cada projeto, que deve ser feita caso 

a caso, a partir da análise individual da conveniência pela Universidade.   

 

Os controles da UFMT sobre a execução de projetos gerenciados pela Fundação 

Uniselva são insuficientes face à legislação vigente, sobretudo devido à ausência de 
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mecanismos sistemáticos de gestão, controle e fiscalização dos contratos e convênios. 

Atualmente os controles se concentram na prestação de contas, isto é, em momento 

posterior à finalização da vigência do termo firmado. 

 

A Universidade também não estabeleceu mecanismos para assegurar a transparência 

plena dos projetos firmados com a fundação de apoio, uma vez que, no tocante às 

informações dos projetos, o seu site apenas redireciona para o site da fundação de apoio, 

sobre cujo conteúdo a UFMT não realiza controle.    

  

A Gerência de Contratos e Convênios da Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) da 

UFMT mantém um registro de dados gerais dos projetos desenvolvidos juntamente com 

a fundação de apoio em sistema próprio da universidade, o Sistema de Gestão Contratos 

e Convênios (SIGCONV). Entretanto, por se tratar de um cadastro de dados gerais, o 

referido sistema não permite uma consulta detalhada de informações acerca dos 

projetos. 

Cabe informar que embora a consulta ao SIGCONV esteja disponível no site da UFMT, 

a possibilidade de acesso ao sistema não é divulgada e o caminho até o sistema no site 

não é simples. Ademais, não restou comprovada outro tipo de publicidade realizado pela 

universidade acerca dos dados dos projetos. 

 

A Fundação de Apoio à UFMT (Fundação Uniselva) possibilita o acesso aos dados 

gerais dos contratos e convênios firmados com a Universidade, em seu site na internet. 

Contudo, os dados disponíveis não abrangem todos os incisos do artigo 4º-A da Lei nº 

8.958/1994. 

Em consulta aos cinco contratos e dois convênios da amostra, constatou-se que apenas 

os dados gerais e o plano de aplicação estão disponíveis em todos. A força de trabalho 

está preenchida nos dois convênios e em dois contratos com a listagem de pagamentos. 

Ressalta-se que os instrumentos jurídicos, os relatórios semestrais e as prestações de 

contas não estão disponíveis no site. 

Importa informar, também, que a UFMT não possui um controle no sentido de 

monitorar se a fundação de apoio está cumprindo o estabelecido no referido artigo.   

 

O Conselho Diretor da UFMT ratifica a aprovação do relatório de atividades e as 

demonstrações contábeis da Fundação de Apoio no exercício. Contudo, não possui uma 

sistemática de gestão para o controle e fiscalização dos contratos e convênios firmados 

com a Fundação Uniselva.   

 

Os contratos e convênios analisados apresentam cláusula que veda a utilização dos 

recursos em finalidade diversa da estabelecida no respectivo projeto. Contudo, não 

tratam sobre eventuais subcontratações que descaracterizem a fundação de apoio como 

executora do objeto pactuado. 

Ressalta-se que a UFMT informou que realiza o monitoramento dos convênios via 

sistema (SICONV) e que está implementando rotinas para designar fiscais para 

acompanhar a execução dos contratos. Ademais, acresceu que existem controles por 

meio da prestação de contas e da atuação de sua auditoria interna. 

Assim, cabe pontuar que os controles da UFMT se concentram em momento posterior à 

finalização da vigência do termo firmado, e, portanto, a universidade não possui uma 

sistemática de acompanhamento durante a execução do objeto dos contratos e convênios 
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no sentido de realizar verificações que contemplem os requisitos previstos na Lei nº 

8.958/1994.    

 

A movimentação de recursos por meio de conta corrente específica está prevista em 

cláusula contida nos contratos e convênios analisados. Nesse sentido, a UFMT informou 

que toda movimentação de recursos é realizada de forma eletrônica, comprovada nas 

prestações de contas encaminhadas pela fundação de apoio. 

 

Contudo, cabe informar que as prestações disponibilizadas para análise estavam 

incompletas e não apresentavam documentos bancários. Fato que inviabilizou a 

verificação da movimentação bancária.   

##/Fato## 

A UFMT informou que a verificação do controle contábil dos recursos aportados e 

utilizados em cada contrato/convênio para fins de ressarcimento à Universidade, pela 

fundação de apoio, é realizada no momento da prestação de contas. 

Contudo, não foi possível verificar se a Fundação Uniselva possui um controle contábil 

específico dos recursos aportados e utilizados em cada projeto, visto que as prestações 

de contas analisadas não possibilitaram essa verificação em razão da incompletude dos 

documentos apresentados.   

 

A UFMT recebe ressarcimento trimestral da fundação de apoio pelo uso de bens e 

serviços próprios via Guia de Recolhimento da União, cujo pagamento é acompanhado 

pela Gerência de Contratos e Convênios da Pró-Reitoria de Planejamento. 

 

Ressalta-se que o inciso I do artigo 14 da Resolução CD da UFMT nº 14/2011 trata dos 

percentuais devidos a título de ressarcimento à universidade.   

 

As prestações de contas disponibilizadas para análise não possibilitam inferir se os 

gastos listados estão relacionados aos projetos em razão da ausência de documentos. 

Não apresentam, por exemplo, cópias de documentos fiscais, de documentos bancários, 

discriminação dos pagamentos realizados, de forma a facilitar a identificação dos 

beneficiários e cargas horárias. 

Portanto, cabe afirmar que as prestações de contas disponibilizadas para análise não 

compreendem todos os requisitos legais e não contribuem para a verificação da 

execução e cumprimento do que foi pactuado.   

 

As prestações de contas disponibilizadas para análise não compreendem todos os 

requisitos previsto no artigo 11 do Decreto nº 7.423/2010. 

Da análise da documentação apresentada não restou comprovado se a UFMT elabora 

relatório final de avaliação atestando a regularidade das despesas realizadas pela 

fundação de apoio e o atendimento dos resultados esperados no plano de trabalho, em 

desacordo com o previsto no § 3º do artigo 11 do decreto citado.   

Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário. 

 
 
 

Nesse cenário, é importante destacar que a avaliação da qualidade e suficiência dos 

controles internos administrativos instituídos pela UFMT em relação à gestão dos 

instrumentos firmados com a Fundação de Apoio – Uniselva foi baseada na Ação de 

Controle 201505098, cujo relatório completo encontra-se anexo a este relatório de 

auditoria./Fato  
##/Fato## 
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2.10 Avaliação do CGU/PAD 

O Sistema CGU-PAD é um software de gestão de processos disciplinares que visa 

armazenar e disponibilizar, de forma rápida e segura, as informações sobre os 

procedimentos disciplinares instaurados no âmbito dos órgãos, entidades, empresas 

públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal. 

A alimentação desse sistema tornou-se obrigatória após a edição da Portaria CGU nº 

1.043/2007 e orientações para sua operacionalização podem ser obtidas no endereço 

eletrônico <www.cgu.gov.br/assuntos/atividade-disciplinar>. 

A avaliação da gestão da Unidade no que concerne ao registro das informações 

referentes aos procedimentos disciplinares instaurados no sistema CGU-PAD 

evidenciou falhas detalhadas no item 2.1.1.4 deste relatório. 

Os exames demonstraram que a Unidade não alimenta o sistema desde o exercício de 

2014. Apenas no exercício de 2016, período de gestão analisado, foram instaurados 24 

processos administrativos sem o conhecimento desta Controladoria. 

Importante destacar que a necessidade de informar a atividade correcional realizada pela 

Unidade decorre do papel desempenhado pelo Ministério da Transparência e 

Controladoria Geral da União como órgão central do Sistema de Correição do Poder 

Executivo Federal – SISCOR, representado pela Corregedoria-Geral da União. 

  
##/Fato## 

 

 

 

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.   

 

 

Cuiabá/MT, 26 de julho de 2017. 

 

 

Nome: ALEX LUIZ PINTO DE CAMPOS JUNIOR 

Cargo: AUDITOR FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE 

 

Assinatura:  
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Assinatura:  

 

Nome: JEFFERSON FERNANDO COSTA NUNES 
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Assinatura:  
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Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

___________________________________________________________________ 

Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado do Mato Grosso 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201700830 

 

1 GESTÃO OPERACIONAL                            

1.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

1.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Insuficiência de Metas Mensuráveis para Avaliação dos Resultados Operacionais. 
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Fato 
 

Com o objetivo de verificar se a UFMT promoveu a implementação do planejamento 

estratégico, realizou-se a análise do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e o 

Relatório de Gestão de 2016.  

Dessa forma, a equipe de auditoria selecionou – por amostragem, com base no critério 

de relevância, fundamentados principalmente nas informações coletadas a partir da 

manifestação da UFMT sobre o posicionamento estratégico a respeito dos componentes 

de cálculo da Matriz ODCC – o Objetivo Estratégico I: Criar novos cursos e melhorar a 

qualidade no ensino de graduação, da Política Estruturante I: Busca de maior qualidade 

e de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, articulada com as 

necessidades regionais. Esse objetivo está dividido em 11 metas. A Meta 3: Ampliar a 

oferta de vagas e ocupar as vagas ociosas foi selecionada para o trabalho, pois guarda 

direta relação com os índices de cálculo da Matriz ODCC. 

Após aplicação dos testes de auditoria, concluiu-se que no PDI não foram previstos os 

indicadores de monitoramento para a averiguação de desempenho. Isso é uma falha que 

prejudica a avaliação. Algumas ações são quantificadas, enquanto outras possuem o 

indicador como “fluxo contínuo”. Tem-se que metas quantificáveis são requisitos 

básicos que apuração de resultados. Sem metas estabelecidas em termos mensuráveis o 

planejamento e a gestão ficam prejudicadas, vez que não há metas a serem alcançadas. 

Portanto, quando da construção do PDI, metas mensuráveis não foram estabelecidas 

para os objetivos estratégicos. Apenas em algumas ações houve a previsão de execução.  

Outra falha encontrada é que o Relatório de Gestão não reflete diretamente as ações do 

PDI. Para verificar o que foi realizado do planejamento da entidade na gestão do 

exercício de 2016, é preciso interpretar os indicadores do Relatório de Gestão e 

correlacionar com as ações do PDI, como no caso da meta avaliada. Porém, isso requer 

conhecimento especializado da instituição. Isso precisa de avanços para o próximo PDI, 

uma vez que qualquer cidadão interessado dever ter a oportunidade verificar os 

resultados alcançados pela instituição pela simples leitura do Relatório de Gestão. A 

interpretação deve ser de fácil entendimento, sem margens para dúvidas do que foi 

realizado.  

Assim, conclui-se registrando que a ausência de metas mensuráveis no PDI para cada 

objetivo estratégico prejudicou as demais atividades inerentes as boas práticas de 

gestão, quais seriam: 

 atividade de aferição periódica dos resultados; 

 atividade pertinentes ao estabelecimento de ações corretivas mediante o 

resultado indesejado, promovendo ações corretivas e de mobilização dos 

responsáveis; 

 atividade de divulgação interna dos resultados para todos os envolvidos nos 

objetivos e metas.; 

Além disso, a insuficiência e metas prejudicou a exposição dos resultados no Relatório 

de Gestão de 2016. 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Falha na construção de metas e indicadores dos objetivos estratégicos propostos no PDI. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
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Por meio do Ofício nº 178/2017, de 30 de maio de 2015, a UFMT apresentou a seguinte 

manifestação: 

“A UFMT possui múltiplas formas de demonstrar os seus resultados, conforme 

informado na AS 02-201700830. Segue links dos documentos gerencias publicitados 

pela UFMT, que demonstram a atuação da gestão, e podem ser monitorados: 

Plano de Desenvolvimento Institucional: 

http://www.ufmt.br/ufmt/unidade/index.php/secao/visualizar/10063/PROPLAN> 

Orçamento: 

http://www.ufmt.br/ufmt/unidade/index.php/secao/visualizar/10053/PROPLAN> 

Relatório de Gestão, apresentado ao TCU: 

http://www.ufmt.br/ufmt/unidade/index.php/secao/visualizar/10055/PROPLAN> 

Relatório de Gestão, para a comunidade acadêmica: 

<http://www.ufmt.br/ufmt/site/secao/index/Cuiaba/5520>. 

Anuário Estatístico: 

http://www.ufmt.br/ufmt/unidade/index.php/secao/visualizar/10058/PROPLAN> 

Relatório da Autoavaliação: < http://200.129.241.80/autoavaliacao/relatorios.php>. 

Assim, as metas do PDI e a evolução dos resultados são motivos de análise e a gestão 

se embasa em vários documentos, não só o Relatório de Gestão, que serve para 

prestação de contas ao TCU e que trata de informações específicas. 

É importante observar que os indicadores institucionais apresentados no Relatório de 

Gestão mantêm relação com as metas previstas no PDI. Como exemplo, podemos citar 

o indicador "Porcentagem de alunos ingressantes em relação ao número total de vagas 

para ingresso oferecidas pela instituição por campus" (Quadro 50), que apresenta 

resultados relacionados à ampliação da oferta de vagas e ocupação das vagas ociosas, 

conforme previsto no Objetivo 1, Meta 3 do PDI; os indicadores "Porcentagem de 

docentes afastados para pós-graduação em relação ao total de docentes ativos" 

(Quadro 46) e "Porcentagem de técnicos administrativos afastados para pós-

graduação em relação ao total de técnicos ativos da UFMT" (Quadro 47), que estão 

relacionados à Meta 7 do Objetivo 1: Promover formação do corpo docente e 

administrativo objetivando a melhoria do ensino de Graduação; bem como o indicador 

"Demonstrativo dos cursos de pósgraduação stricto sensu e nota de avaliação da 

CAPES" (Quadro 48), que vinculase à Meta 1 do Objetivo 3: Elevar os conceitos dos 

cursos de pós-graduação junto à CAPES.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A constatação informa que no PDI não foram previstos os indicadores de 

monitoramento para a averiguação de desempenho, e que isso é uma falha que prejudica 

a avaliação. Algumas ações são quantificadas, enquanto outras possuem o indicador 

como “fluxo contínuo”.  Logo, o planejamento da Unidade carece de indicadores e 

metas para avaliação dos resultados da gestão. 

Isso fica demonstrado no próprio Relatório de Gestão, quando este não reflete 

diretamente as ações do PDI. 

A justificativa apresentada pelo gestor oferece explicação para algumas metas, porém, 

não contempla a totalidade do PDI. Portanto permanece a constatação.   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Recomenda-se que a UFMT construa, para o próximo período do 

planejamento estratégico, metas e indicadores compatíveis com os objetivos estratégicos 

estabelecidos. Esses indicadores devem ser adequados e suficientes para demonstrar o 

resultado da gestão. 

 

 

1.1.2 SISTEMA DE INFORMAÇÕES OPERACIONAIS            
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1.1.2.1 INFORMAÇÃO 
 

Avaliação do Rol de Responsáveis. 

 

Fato 
 

O rol de responsáveis está em conformidade com a legislação e com as orientações do 

e-Contas. Não foi verificada inconsistência e a descrição dos trabalhos realizados estão 

descritas no campo próprio da Análise Gerencial deste relatório. 

  
##/Fato## 

2 CONTROLES DA GESTÃO                           

2.1 CONTROLES INTERNOS                             

2.1.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

2.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Conformidade das Peças de Prestação de Contas. 

 

Fato 
 

Com a finalidade de avaliar a conformidade das peças do Processo de Contas da Gestão 

2016 da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) foi analisada a 

composição e a sistemática eletrônica de apresentação da Prestação de Contas no 

Sistema e-Contas do Tribunal de Contas da União (TCU), conforme disposto na 

Portaria/TCU nº 59/2017 sendo verificadas a conformidade das seguintes peças: 

1. Relatório de Gestão; 

2. Rol de Responsáveis; 

3. Relatório da Unidade de Auditoria Interna; 

4. Parecer de Colegiado; 

5. Relatório de Correição; 

6. Declaração de Integridade; e 

7. Informações Sobre Projetos Desenvolvidos pelas Fundações de Apoio. 

 

Assim, considerando a natureza jurídica e o negócio da unidade prestadora da conta 

(UPC), sendo uma Instituição Federal de Ensino Superior, verificou-se a conformidade 

das peças exigidas nos incisos I, II e III do art. 13 da IN TCU nº 63/2010, a saber, 

I - Rol de responsáveis, 

II - Relatório de gestão, e 

III - Relatórios e pareceres de órgãos, entidades ou instâncias que devam se pronunciar 

sobre as contas ou sobre a gestão dos responsáveis pela unidade prestadora de contas, 

com as normas e orientações que regem a elaboração de tais peças. 

  
##/Fato## 

2.1.1.2 INFORMAÇÃO 
 

Tratamento das recomendações da Controladoria-Geral da União. 

 

Fato 
 

Por meio do monitoramento das providências adotadas para atender 41 recomendações 

emitidas em razão de Auditorias Anuais de Contas de Gestão anteriores, assim como de 

auditorias de acompanhamento das gestões de diversos exercícios pretéritos, constantes 
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do Plano de Providências Permanente da UFMT, concluiu-se pelo atendimento de sete 

recomendações, pela prorrogação de 29 em razão de solicitação do gestor e pela 

prorrogação por atendimento parcial, além  de cinco com manifestação intempestiva que 

está em situação de não atendida, conforme consolidação no quadro seguinte: 

Quadro – Situação das recomendações emitidas e em acompanhamento pela CGU/MT. 

Ordem Documento 
Identificação 

(Monitor) 
Recomendação 

Situação da 

recomendação 

1 

OS: 

201108945 

Constatação: 

40 

39714 

Promover a devida 

atualização das avaliações 

dos Bens Imóveis 

registrados no SPIUnet, em 

atendimento à Orientação 

Normativa GEADE-004, 

de 25/02/2003. 

Prazo para 

atendimento 

prorrogado, 

conforme 

solicitação do 

gestor. 

2 

OS: 

201108945 

Constatação: 

40 

39715 

Buscar meios junto aos 

órgãos competentes para a 

regularização patrimonial 

dos bens imóveis não 

cadastrados no SPIUnet. 

Atendida. 

3 

OS: 

201108945 

Constatação: 

44 

39720 

Implementar rotina para a 

destinação dos resíduos 

recicláveis descartados para 

as associações e 

cooperativas de catadores 

de materiais recicláveis, 

conforme disposto no 

Decreto nº 

5.940/2006.            

Prazo para 

atendimento 

prorrogado, 

conforme 

solicitação do 

gestor. 

4 

OS: 

201203294 

Constatação: 

10 

49665 

Atualizar os laudos 

periciais de insalubridade e 

de periculosidade no 

âmbito da UFMT. 

Prazo para 

atendimento 

prorrogado, 

conforme 

solicitação do 

gestor. 

5 

OS: 

201208147 

Constatação: 

5 

57763 

Elaborar, nos futuros 

processos licitatórios de 

obras e serviços de 

engenharia, projeto que 

contemple todos os 

elementos necessários e 

suficientes, com nível de 

precisão adequado para 

caracterizar a obra licitada, 

de forma a permitir às 

licitantes informações 

necessárias à correta 

elaboração de sua proposta 

em conformidade com o 

disposto no art. 6º, inciso 

IX, da Lei nº 8.666/93. 

Atendida. 

6 

OS: 

201217038 

Constatação: 

57961 

Realizar acompanhamento 

das etapas e prazos de 

duração da realização da 

Atendida. 
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1 licitação, de modo a 

identificar o tempo médio 

gasto em cada e etapa e 

avaliar os obstáculos que 

possam impactar o 

andamento regular do 

processo licitatório. 

7 

OS: 

201407327 

Constatação: 

8 

129486 

Abster-se de utilizar 

percentual fixo para 

remunerar à Fundação 

Uniselva estabelecendo 

critérios específicos para a 

remuneração dos serviços 

prestados por essa 

Fundação, conforme 

disposto no subitem 1.4.3.1 

do Acórdão TCU nº 

5450/2012- 2ª 

Câmara.            

Prazo para 

atendimento 

prorrogado, 

reiteração por 

atendimento 

parcial. 

8 

OS: 

201407327 

Constatação: 

40 

129495 

Mapear e normatizar as 

ações relacionadas ao 

patrimônio imobiliário 

visando organizar o fluxo 

de atividades entre os 

setores envolvidos, 

designando responsáveis 

para a execução e para o 

acompanhamento das ações 

mapeadas. 

Prazo para 

atendimento, 

providências 

acordadas não 

implementadas. 

9 

OS: 

201407327 

Constatação: 

49 

129498 

Realizar acompanhamento 

das etapas e prazos de 

duração das atividades 

executadas pelo grupo de 

trabalho definido para 

equalizar as pendências 

existentes em relação às 

instalações imobiliárias, 

visando individualizar o 

registro contábil dos bens 

imóveis.            

Prazo para 

atendimento 

prorrogado, 

conforme  

solicitação do 

gestor. 

10 

OS: 

201407327 

Constatação: 

51 

129499 

Desenvolver estudos com 

vistas a revisar o normativo 

de distribuição de encargos 

dos docentes, a fim de 

implementar mecanismos 

de controle e 

aferição.            

Atendida. 

11 

OS: 

201407327 

Constatação: 

51 

129500 

Instituir normas que 

disciplinem a utilização do 

sistema de registro e 

planejamento de encargo 

dos docentes adotado pela 

IFE. 

Atendida. 

12 OS: 140247 Aprimorar o Sistema de Prazo para 
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201410703 

Constatação: 

4 

Registro de Projetos de 

Pesquisa (SGPP) no 

sentido de contemplá-lo 

com funcionalidades que 

permitam a extração de 

informações gerenciais 

sobre as metas/execução 

das pesquisas e a produção 

de indicadores. 

atendimento 

prorrogado, 

conforme  

solicitação do 

gestor. 

13 

OS: 

201410703 

Constatação: 

5 

140248 

Elaborar regimento interno 

estabelecendo normas, 

procedimentos e demais 

elementos operacionais 

necessários à sua adequada 

administração, assim como 

normatizar/manualizar os 

fluxos de processos 

disciplinando a tramitação 

destes internamente e junto 

aos órgãos encarregados da 

concessão do direito de 

proteção. 

Prazo para 

atendimento 

prorrogado, 

conforme 

solicitação do 

gestor. 

14 

OS: 

201410703 

Constatação: 

2 

140249 

Incluir nos normativos 

internos da Unidade 

regulamentação dos casos 

de docentes em regime de 

20 (vinte) horas 

temporariamente 

vinculados ao regime de 40 

(quarenta) sem dedicação 

exclusiva. 

Atendida. 

15 

OS: 

201410703 

Constatação: 

2 

140251 

Incluir nos normativos 

internos da Unidade limites 

máximos de carga horária 

de aulas, na forma do art. 

10 da Portaria MEC nº 

475/87.            

Prazo para 

atendimento 

prorrogado, 

conforme 

solicitação do 

gestor. 

16 

OS: 

201410703 

Constatação: 

2 

140252 

Incluir nos normativos 

internos da Unidade 

critérios para a distribuição, 

acompanhamento e 

avaliação da carga horária 

dos docentes na graduação 

e pós-graduação, 

relativamente ao regime de 

tempo parcial. 

Prazo para 

atendimento 

prorrogado, 

reiteração da 

recomendação. 

17 

OS: 

201410703 

Constatação: 

3 

140253 

Definir e implementar 

procedimento para 

acompanhar e garantir o 

cumprimento da carga 

horária mínima de ensino 

pelos docentes de oito 

horas semanais. 

Atendida. 

18 OS: 140254 Implementar mecanismos Prazo para 
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201410703 

Constatação: 

8 

efetivos de controle da 

execução das atividades 

docentes, de forma a 

possibilitar que as 

informações das atividades 

de ensino, pesquisa e 

extensão sejam 

consolidadas e 

integradas.            

atendimento 

prorrogado, 

conforme 

solicitação do 

gestor. 

19 

OS: 

201505036 

Constatação: 

1 

161436 

Instituir normativos 

internos que contemplem 

as atribuições e as 

responsabilidades dos 

setores e dos agentes 

envolvidos na gestão do 

Programa de Assistência 

Estudantil. 

Prazo para 

atendimento 

prorrogado, 

conforme 

entendimento 

da equipe. 

20 

OS: 

201505036 

Constatação: 

2 

161437 

Proceder à atualização da 

Resolução Consuni nº 

09/2008, que trata da 

Política de Assistência 

Estudantil, assim como da 

Resolução Consuni nº 

04/2007 e da Portaria GR 

nº 631/2010 no que tange 

ao percentual do 

desempenho acadêmico 

efetivamente exigido na 

renovação dos 

auxílios.            

Prazo para 

atendimento 

prorrogado, 

conforme 

solicitação do 

gestor. 

21 

OS: 

201505036 

Constatação: 

3 

161438 

Aprimorar o sistema 

utilizado na gestão do 

Pnaes, de modo que sejam 

contemplados todos os 

auxílios concedidos, a 

elaboração da folha de 

pagamento e as 

funcionalidades que 

permitam a extração de 

informações gerenciais. 

Prazo para 

atendimento 

prorrogado, 

conforme 

solicitação do 

gestor. 

22 

OS: 

201505036 

Constatação: 

4 

161439 

Instituir normas para a 

execução dos auxílios 

destinados ao apoio 

pedagógico e a material 

didático em consonância 

com os objetivos do 

Programa de Assistência 

Estudantil, estabelecendo 

critérios e forma de 

seleção, valor, 

documentação necessária, 

prestação de contas, entre 

outros. 

Prazo para 

atendimento 

prorrogado, , 

conforme 

entendimento 

da equipe. 

23 OS: 161440 Instituir normas para a Prazo para 
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201505036 

Constatação: 

5 

execução do Programa de 

Acolhimento Imediato em 

consonância com os 

objetivos do Programa de 

Assistência Estudantil, 

estabelecendo critérios e 

forma de 

seleção/concessão, 

documentação necessária, 

valor, prestação de contas, 

entre outros, bem como o 

setor responsável pela 

gestão. 

atendimento 

prorrogado, 

conforme 

entendimento 

da equipe. 

24 

OS: 

201505036 

Constatação: 

6 

161441 

Instituir normas para a 

execução do auxílio 

emergencial em 

consonância com os 

objetivos do Programa de 

Assistência Estudantil, 

estabelecendo critérios e 

forma de 

seleção/concessão, 

documentação necessária, 

valor, prestação de contas, 

entre outros, assim como o 

setor responsável pela 

gestão. 

Prazo para 

atendimento 

prorrogado, 

conforme 

entendimento 

da equipe. 

25 

OS: 

201505036 

Constatação: 

7 

161442 

Instituir normas para a 

execução do Programa de 

Bolsa de Apoio à Inclusão 

em consonância com os 

objetivos do Programa de 

Assistência Estudantil, 

estabelecendo critérios e 

forma de seleção, 

documentação necessária, 

prestação de contas, 

sanções em caso de não 

prestação de contas, bem 

como o setor responsável 

pela gestão. 

Prazo para 

atendimento 

prorrogado, 

conforme 

entendimento 

da equipe. 

26 

OS: 

201505036 

Constatação: 

10  

161443 

Implementar mecanismos 

de avaliação dos resultados 

do Pnaes no âmbito da 

instituição. 

Prazo para 

atendimento 

prorrogado, 

conforme 

solicitação do 

gestor. 

27 

OS: 

201505036 

Constatação: 

10  

161444 

Implementar mecanismos 

de controle das taxas de 

evasão e de retenção dos 

beneficiários do Pnaes. 

Prazo para 

atendimento 

prorrogado, 

conforme 

solicitação do 

gestor. 

28 OS: 161445 Rever a norma que Prazo para 
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201505036 

Constatação: 

8 

regulamenta o auxílio 

evento em consonância 

com os objetivos do 

Programa de Assistência 

Estudantil, de modo a 

contemplar apenas alunos 

da graduação quando for 

utilizado recurso do Pnaes 

e estabelecer sanções nos 

casos de não apresentação 

da prestação de contas. 

atendimento 

prorrogado, 

conforme 

solicitação do 

gestor. 

29 

OS: 

201505036 

Constatação: 

8 

161446 

Demonstrar no processo de 

concessão do auxílio 

evento em que se baseia o 

valor concedido, anexando 

documentos 

comprobatórios. 

Prazo para 

atendimento 

prorrogado, 

conforme 

solicitação do 

gestor. 

30 

OS: 

201505036 

Constatação: 

8 

161447 

Implementar mecanismos 

de controle da prestação de 

contas dos beneficiários de 

auxílio evento. 

Prazo para 

atendimento 

prorrogado, 

conforme 

solicitação do 

gestor. 

31 

OS: 

201505036 

Constatação: 

9 

161448 

Aprimorar as rotinas e os 

procedimentos de 

organização, arquivamento 

e conferência dos 

documentos apresentados 

pelos estudantes quando da 

concessão ou da renovação 

dos auxílios. 

Prazo para 

atendimento 

prorrogado, 

conforme 

solicitação do 

gestor. 

32 

OS: 

201505098 

Constatação: 

1 

162526 

Proceder ao aprimoramento 

da Resolução CD nº 

14/2011, que disciplina o 

relacionamento entre a 

Universidade e sua 

Fundação de Apoio, no 

sentido de contemplar a 

determinação do TCU 

contida no item 9.2.10 do 

Acórdão nº 2.731/2008 - 

Plenário. 

Prazo para 

atendimento 

prorrogado, 

conforme 

solicitação do 

gestor. 

33 

OS: 

201505098 

Constatação: 

1 

162527 

Proceder ao aprimoramento 

da Resolução CD nº 

14/2011, que disciplina o 

relacionamento entre a 

Universidade e sua 

Fundação de Apoio, no 

sentido de estabelecer os 

requisitos necessários para 

a conclusão dos projetos, 

definindo sanções aos 

responsáveis pela não 

apresentação de um 

Prazo para 

atendimento 

prorrogado, 

conforme 

solicitação do 

gestor. 
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produto final pertinente ao 

objeto proposto.            

34 

OS: 

201505098 

Constatação: 

3 

162528 

Estabelecer procedimento/ 

roteiro que oriente sobre as 

fases existentes na 

realização de projetos, 

contemplando os trâmites e 

a documentação obrigatória 

para abertura, aprovação e 

conclusão do projeto. 

Prazo para 

atendimento 

prorrogado, 

reiteração da 

recomendação 

por 

atendimento 

parcial. 

35 

OS: 

201505098 

Constatação: 

4 

162529 

Adotar sistemática de 

gestão (procedimento, 

rotinas ou "check-list") 

para otimizar o processo de 

análise da documentação 

necessária para o início dos 

projetos, fase que antecede 

a contratação da fundação 

de apoio. 

Prazo para 

atendimento 

prorrogado, 

reiteração da 

recomendação 

por 

atendimento 

parcial. 

36 

OS: 

201505098 

Constatação: 

6 

162530 

Estabelecer a 

documentação obrigatória e 

suficiente para compor os 

processos de prestação de 

contas dos projetos 

gerenciados pela fundação 

de apoio e a respectiva 

forma de apresentação 

(meio físico, magnético ou 

via sistemas). 

Prazo para 

atendimento 

prorrogado, 

reiteração por 

atendimento 

parcial. 

37 

OS: 

201505098 

Constatação: 

10 

162531 

Orientar e fiscalizar a 

fundação de apoio quanto à 

necessidade de 

complementar os dados 

publicados em seu "site" na 

internet, em atendimento 

aos incisos do artigo 4-A 

da Lei nº 8.958/1994. 

Pendente de 

atendimento. 

38 

OS: 

201505098 

Constatação: 

10 

162532 

Promover a divulgação dos 

projetos na internet ("site" 

da universidade) e nos 

boletins internos. 

Pendente de 

atendimento. 

39 

OS: 

201505098 

Constatação: 

11 

162533 

Estabelecer a forma da 

anuência expressa para a 

captação de recursos 

diretos pela fundação de 

apoio, nos casos previstos 

pelos artigos 1º-A e 1º-B da 

Lei nº 8.958/1994.   

Pendente de 

atendimento. 

40 

OS: 

201505098 

Constatação: 

7 

162534 

Adotar sistemática de 

gestão (procedimento, 

rotinas ou "check-list") que 

estabeleça quais as 

verificações mínimas 

devem ser realizadas para o 

Pendente de 

atendimento. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
34 

adequado acompanhamento 

da execução dos projetos 

realizados junto com a 

fundação de apoio. 

41 

OS: 

201505098 

Constatação: 

7 

162535 

Promover o aprimoramento 

do sistema da universidade, 

SIGCONV, utilizado para o 

registro de dados dos 

projetos realizados junto 

com a fundação de apoio 

visando a obtenção de uma 

ferramenta que contribua 

para o acompanhamento e 

controle dos projetos. Ou 

seja, uma ferramenta que 

possibilite a inserção de 

dados 

complementares/adicionais 

dos projetos, a realização 

de consultas e emissão de 

relatórios. 

Pendente de 

atendimento. 

Fonte: Sistema Monitor 

Cabe acrescer que a maioria das recomendações pendentes, com prorrogação de prazos 

para atendimento, foram objeto de atuação pela UFMT que vem adotando providências 

para atendê-las, contudo há necessidade de ações complementares da Universidade para 

seu atendimento integral. Quanto às cincos últimas recomendações da tabela supra, 

relativas ao Relatório de Auditoria referente à OS 201505098, a Unidade não se 

manifestou a tempo do fechamento do relatório de gestão do exercício de 2016, 

portanto, ficaram com o status de “Pendente de atendimento” e serão monitoradas por 

meio do Plano de Providências Permanente da Unidade.   
##/Fato## 

2.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de funcionamento da instância de participação social de ouvidoria 

pública. 

 

Fato 
 

Com o objetivo de efetuar a avaliação da atuação da Ouvidoria no processo de melhoria 

da gestão da Unidade, solicitou-se à Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) 

informações sobre a existência de Ouvidoria, sua estrutura, funcionamento e utilidade, 

bem como sobre a existência de Ouvidor(a) formalmente designado(a).  

 

Em resposta, por meio do Ofício nº 130/2017/GR/UFMT, a Unidade informou seus 

principais canais de relacionamento com a sociedade, dentre eles o portal da UFMT, a 

existência de ramais telefônicos que prestam atendimento ao público e perfis 

institucionais em mídias sociais. Informou, também, que não houve nomeação de 

ouvidor(a) para a entidade, uma vez que o Ministério da Educação (MEC) não liberou 

código de vagas para tanto.  

 

É imperioso ressaltar que os serviços de informação ao cidadão não podem ser 

confundidos com os serviços de ouvidoria. Enquanto a Lei nº 12.527/2011, Lei de 

Acesso à Informação, visa assegurar ao cidadão o direito fundamental de acesso à 

informação estatuído pelo art. 5º, XIV, da Constituição Federal, a ouvidoria pública 

federal, conforme o Decreto nº 8.243/2014, é definida como uma “instância de controle 
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e participação social responsável pelo tratamento das reclamações, solicitações, 

denúncias, sugestões e elogios relativos às políticas e aos serviços públicos.”. 

 

Em consulta ao portal da UFMT, verificou-se que a universidade instituiu a Ouvidoria 

por meio da Resolução CONSUNI nº 09, de 18 de outubro de 2000, e que o respectivo 

Regimento Interno foi aprovado pela Resolução CONSUNI nº 07, de 30 de março de 

2016. 

 

Conforme o referido Regimento Interno, a Ouvidoria da UFMT deve estar vinculada 

organizacionalmente à Reitoria. O normativo define os objetivos, competências, 

estrutura, forma de escolha do(a) Ouvidor(a) e o prazo do mandado, bem como as 

competências, prerrogativas e atribuições dessa função, sendo estes elementos 

indispensáveis para a criação de uma unidade de Ouvidoria, conforme a publicação da 

CGU denominada “Manual de Ouvidoria Pública”.  

 

Contudo, é possível depreender que a instituição da Ouvidoria no âmbito da entidade é 

apenas formal, uma vez que não restou evidenciada a existência de quaisquer dos 

elementos estabelecidos no Regimento Interno da Ouvidoria Geral da UFMT, 

anteriormente citados, não havendo sequer Ouvidor designado na universidade. 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

A Reitora não designou responsável para exercer a função de Ouvidor(a) da UFMT, 

bem como, não estruturou a ouvidoria da universidade, em desatendimento aos 

normativos internos da universidade e em desacordo com a Instrução Normativa nº 01, 

de 05/11/2014, da Ouvidora-Geral da União, da CGU, órgão competente para realizar a 

coordenação técnica das atividades de ouvidoria no Poder Executivo Federal.  

 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 178/2017, de 30 de maio de 2017, a UFMT apresentou a seguinte 

manifestação: 

“Conforme relato da própria Controladoria, a UFMT está envidando esforços para 

estruturar sua ouvidoria. Reforçamos que os canais de comunicação, estão sempre à 

disposição da comunidade. ” 
 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Importa esclarecer que enquanto os serviços de informação ao cidadão visam assegurar 

o direito fundamental de acesso à informação estatuído pelo art. 5º, inciso XIV, da 

Constituição Federal, regulamentado pela Lei de Acesso à Informação (Lei nº 

12.527/2011), a Ouvidoria Pública Federal se trata de uma instância de controle e 

participação social responsável pelo tratamento das reclamações, solicitações, 

denúncias, sugestões e elogios relativos às políticas e aos serviços públicos, prestados 

sob qualquer forma ou regime, com vistas ao aprimoramento da gestão pública, 

conforme Decreto nº 8.243/2014. 

 

Assim, verifica-se que a Ouvidoria funciona como canal de aproximação do cidadão 

com o Estado e se legitima como importante instrumento de gestão para a 

Administração Pública, não podendo ser substituída por meios de acesso à informação. 
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O Decreto nº 8.243, de 22 de maio de 2014, que Institui a Política Nacional de 

Participação Social - PNPS e o Sistema Nacional de Participação Social - SNPS, define, 

em seu artigo 13, que as ouvidorias devem observar as diretrizes da Ouvidoria-Geral da 

União da Controladoria-Geral da União. Nesse sentido, a Instrução Normativa nº 01, de 

05/11/2014, da Ouvidora-Geral da União, da CGU, estabelece diretrizes a serem 

seguidas pelas Ouvidorias Públicas Federais para a realização do tratamento das 

manifestações de ouvidoria, bem como para a uniformização dos procedimentos e 

prazos a serem adotados pelas ouvidorias.  

 

Portanto, reforçar os canais de comunicação não indicam melhorias que promovam o 

cumprimento da legislação que trata de Ouvidorias Públicas Federais. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Promover a estruturação da Ouvidoria Geral da UFMT, de forma a 

possibilitar o desenvolvimento das atividades correlatas à ouvidoria, nos termos do 

Regimento Interno da Ouvidoria Geral da UFMT e da Instrução Normativa nº 01, de 

05/11/2014, da Ouvidora-Geral da União, da CGU. 

 

 

2.1.1.4 CONSTATAÇÃO 
 

Processos administrativos instaurados não registrados no sistema CGU-PAD.  

 

Fato 
 

Mediante o Ofício nº 130/2017/GR/UFMT, a Fundação Universidade Federal de Mato 

Grosso - UFMT informou a instauração de 24 processos disciplinares no exercício de 

2016. 

 

Entretanto, em consulta ao site do sistema CGU-PAD (www.cgu.gov.br/cgupad), em 15 

de maio de 2017, verificou-se que a Unidade não realizou o registro das informações 

relativas a esses processos. Acrescenta-se, ainda, que a última inserção de processo no 

sistema CGU-PAD trata de sindicância patrimonial instaurada em novembro de 2014. 

Ressalta-se que a não inclusão dos Processos Administrativos Disciplinares (PAD) no 

sistema CGU-PAD contraria a Portaria CGU nº 1.043, de 24 de julho de 2007, que torna 

obrigatório, para todos os órgãos e unidades do Sistema de Correição do Poder 

Executivo Federal, o registro no Sistema CGU-PAD de informações sobre os 

procedimentos disciplinares instaurados.  
##/Fato## 

Causa 
 

Falha nos controles internos, especialmente no que concerne à verificação de inserção 

das informações relativas aos processos disciplinares no sistema CGU-PAD.  

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 170/2017/GR/UFMT, de 30 de maio de 2017, a Fundação 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) apresentou a seguinte manifestação: 

 

“Acatamos a constatação feita por esta unidade de controle, mas ressaltamos que a 

falta de atualização no sistema não nos impediu de realizar os trâmites necessários à 

condução dos processos administrativos disciplinares existentes, bem como a aplicação 
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das sanções. Prova maior disso, que os processos foram disponibilizados 

imediatamente, inclusive com listas enviada para a controladoria. A competência para 

atualização já foi definida e estaremos fazendo as atualizações de forma mais célere 

possível”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação da Unidade corrobora os apontamentos do relatório e indica a adoção de 

providências para saneamento que serão avaliadas em ações futuras, sejam de controle, 

sejam de correição. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

3 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

3.1 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         

3.1.1 CONTRATOS SEM LICITAÇÃO                        

3.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Deficiências nos Controles Internos Administrativos na atividade de compras e 

contratações com oportunidade de melhorias. 

 

Fato 
 

Este trabalho teve como objetivo avaliar os sistemas de controles internos da UFMT, na 

atividade de compras e contratações, bem como fornecer subsídios para estruturá-los 

e/ou aprimorá-los, em busca da melhoria da governança na gestão das entidades do 

serviço público federal. 

Utilizou-se o instrumento denominado “Questionário de Avaliação de Controles 

Internos (QACI)”, para coleta de dados junto aos gestores da UFMT, no que se refere 

aos controles internos existentes na atividade de compras e contratações. 

Os controles internos avaliados por meio do QACI foram confeccionados com base nos 

conceitos e terminologias constantes nas Normas de Controle Interno do Escritório 

Geral de Contabilidade dos Estados Unidos (GAO – Ferramenta de Gestão e Avaliação 

de Controle Interno), que foi construído com fundamento na metodologia delineada no 

modelo de referência do Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (Coso I – Estrutura integrada de controles internos). 

O Questionário de Avaliação de Controles Internos (QACI) foi respondido pelos 

gestores da UFMT, solicitado previamente por meio Solicitação de Auditoria nº 

201700830/02, de 11 de abril de 2017, emitido pela CGU-Regional/MT, sendo as 

respostas às perguntas encaminhadas com evidências da existência do controle 

informado, devidamente confirmadas pela equipe de auditoria. 

O QACI foi estruturado com perguntas fechadas. O Gestor da UFMT deveria 

obrigatoriamente escolher apenas uma das quatro respostas possíveis e, caso desejasse, 

acrescer as observações que julgasse oportunas no campo previamente reservado para 

colher tais comentários. As quatro possíveis respostas foram: (i) “Não”; (ii) Não, mas já 

foi elaborado normativo, que aguarda aprovação; (iii) Sim, mas o setor de licitação não 

dispõe de estrutura material e nem de agentes administrativos suficiente para realização 

dos trabalhos sob sua responsabilidade; e (iv) “Sim, há setor de licitação formalmente 

instituído, dotado de estrutura material adequada e de agentes administrativos 

suficientes para realização dos trabalhos sob sua responsabilidade”; e, nesse sentido, 
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foram mensuradas de zero a três pontos. Buscou-se, por meio dessa técnica, expor 

respostas, de forma clara e direta, que induzissem, desde já, um comportamento 

proativo no gestor, expondo-lhe o dever-ser para cada questão apresentada. 

Importante destacar que as atividades relevantes e os objetivos da área de compras e 

contratações, bem como os riscos capazes de afetar a concretização desses objetivos, 

foram identificados previamente pela equipe de auditoria, tendo em vista que tais 

processos são de conhecimento comum. Nesse sentido, é natural concluir que toda e 

qualquer licitação realizada pelos órgãos e entidades deve percorrer, no mínimo, as 

atividades de oficialização da demanda, planejamento da contratação, seleção do 

fornecedor e gestão contratual. 

Cada uma das constatações identificadas por meio da aplicação do QACI será analisada 

especificamente na sequência, considerando as fragilidades encontradas, os riscos, 

consequências e causas. 

As definições utilizadas no decorrer do texto, com o intuito de facilitar o entendimento 

do gestor, foram apresentadas pela equipe de auditoria do TCU nos trabalhos 

desenvolvidos no âmbito do processo TC nº 009.296/2012-3. 

1) Deficiências na formalização dos procedimentos (manuais e/ou rotinas): 

Dentre os controles preventivos inerentes as atividades de controle, destaca-se a 

formalização de procedimentos, uma vez que todas as atividades importantes devem ser 

documentadas de forma completa e precisa, a fim de que seja fácil rastrear as 

informações desde o momento de autorização até a conclusão. 

Os órgãos e entidades devem, assim, elaborar normas e manuais com a descrição 

detalhada dos procedimentos, de forma a orientar seus servidores ou empregados, 

conforme o caso, e uniformizar os procedimentos adotados, evitando falhas na execução 

e prejuízos com retrabalho. 

Contudo, foram constatadas as seguintes fragilidades quanto a formalização dos 

procedimentos legais: 

a) Manual de Normas e Procedimentos. 

A UFMT informou que dispõe de check-list e modelos de editais padrão com 

adaptações, mas, que, no entanto, encontra-se defasado e em fase de reformulação e 

aprimoramento. 

Ressalta-se que fragilidades nos normativos e procedimentos formalizados ou falha em 

sua aplicação, com fim de verificar e acompanhar a efetiva observância à legislação e à 

jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU, foram causa de impropriedades 

identificadas nas análises dos processos licitatórios decorrentes da Ação de Controle nº 

201700125 e respectivo Relatório, as quais serão tratadas em ponto específico deste 

relatório, quais sejam: 

- Inobservância do prazo de 180 dias para contração emergencial por meio de duas 

Dispensas sucessivas para contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e 

conservação para o campus de Cuiabá/MT; 

- Ausência de elementos necessários para a completude do projeto básico da obra de 

ampliação do Instituto de Física, bem como ausência de elementos de projeto que 

caracterizem de forma inequívoca todos os materiais e serviços licitados (Concorrência 

nº 03/2015); 
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- Tomada de Preços nº 02/2016, Concorrência nº 04/2016 e Concorrência nº 05/2016: 

Previsão de licitação do tipo menor preço por item e julgado menor preço global; 

- Ausência de juntada do comprovante de publicação, em jornal de grande circulação 

regional ou nacional, do aviso do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 

003/2016. Ausência de publicação do extrato das Atas de Registro de Preços nºs 117, 

118, 119, 120, 154, 155 e 156/2016 no Diário Oficial da União; 

- Ausência de publicação do extrato das Atas de Registro de Preços nºs 314, 315 e 

316/2016 no Diário Oficial da União; 

- Falha na publicação do resumo do edital da Concorrência nº 04/2016. 

b) Normativo de Pesquisa de Preços 

A UFMT informou que os processos de aquisições/contratações observam o disposto na 

Instrução Normativa MPOG nº 05, de 27 junho de 2014, assim como o Caderno de 

Logística de Pesquisa de Preços disponibilizado no site de compras governamentais e 

que além destes instrumentos, existe uma Ordem de Serviços (normativa interna) que 

disciplina a matéria que se encontra em fase de finalização. 

Portanto, a situação encontrada indica que a Unidade ainda não possui normatização 

própria com critérios de pesquisa de preços formalmente instituídos, de modo a orientar 

as equipes de planejamento da contratação de forma mais direta e detalhada, prevendo 

situações e especificidades das diversas naturezas de produtos e serviços a serem 

licitados, por outro lado buscando a padronização de procedimentos e metodologias 

para dar mais segurança aos processos de pesquisa de preços e seu tratamento no âmbito 

das aquisições da UFMT. 

c) Padronização de Especificações 

O conceito de padronização está inserido no processo de planejamento e racionalização 

administrativa para a contratação da despesa pública e está relacionado com boas 

práticas para realização de um trabalho, processos formais, normas, ou ainda, 

especificações técnicas. Padronizar quer dizer estandardizar, unificar, uniformizar, 

igualar, ou seja, adotar um modelo na especificação de materiais e serviços que possa 

satisfazer às necessidades das organizações públicas. 

Um risco que pode acontecer na atividade de licitação é a Entidade realizar contratações 

sem atentar ao princípio da padronização, levando à multiplicidade de esforços para 

realizar contratações semelhantes, com consequente dispêndio de energia desnecessário 

para elaborar especificações da contratação (e.g., dificuldade de obtenção de preços de 

referência ante a singularidade das especificações), repetição de erros (e.g., ante o 

“reaproveitamento de especificações e de editais”) e perda de economia de escala (ante 

a impossibilidade de contratação conjunta via Sistema de Registro de Preços - SRP). 

A UFMT informou que já padronizou alguns itens de serviços para licitação como os 

serviços de telefonia, internet, motoristas, mão de obra e apoio administrativo. No 

entanto, afirma que tais padronizações estão sendo ampliadas e atualizadas, situação que 

indica que sua padronização apresenta fragilidades e que necessita de aprimoramento. 

Ademais, a necessidade de padronizar as aquisições para a Administração Pública 

decorre do princípio da eficiência, uma vez que a contratação por padrões favorece a 

constituição de atas de registros de preços para contratações conduzidas por meio de 

planejamentos conjuntos (art. 3º, III, do Decreto 7.892/2013), o que favorece a 

racionalização do esforço administrativo nas contratações, além da economia de escala 

(Acórdão TCU nº 2622/2015 – Plenário). 

2) Deficiências na execução dos controles legais: 
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Os controles legais são instrumentos de controle preventivo, que, devido a sua 

importância na prevenção de erros e falhas e desvios, foram inseridos na legislação. 

Trata-se de um conjunto de regras, descrito na lei ou em normativos infra legais, ou, 

ainda, em jurisprudência consolidada do TCU ou dos tribunais superiores. Estas regras 

são essenciais para o controle, sendo obrigatórias para toda a administração pública e 

demais entidades. A sua inobservância configura impropriedade, demandando correção 

imediata por parte da entidade. 

Após análise das respostas encaminhadas pelos gestores da UFMT, foram constatadas 

as seguintes deficiências na execução dos controles legais: 

Quadro – Deficiências quanto à execução dos controles legais 

Ausência de controles próprios de informações sobre a disponibilidade orçamentária e financeira, em 

especial para as fases de planejamento e de licitação anterior às fases de empenho, liquidação e 

pagamento das despesas; 

A unidade consulta o SICAF antes de cada pagamento a ser efetuado para a contratada, entretanto, a 

UFMT ainda não implantou rotinas de penalização para os casos de inadimplemento das obrigações; 

Insuficiência de quantitativo de servidores da Gerência de Contratos para atuar na gestão dos contratos 

decorrentes das licitações para aquisições e serviços gerais; 

Falha nos prazos de publicações dos avisos de editais de licitações. 

Fonte: Ofício nº 132/2017/GR/UFMT, de 24 de abril de 2017. 

Em que pese as informações fornecidas pela Entidade, a Coordenação de Aquisições e 

Contratos não dispõe de controle manual ou eletrônico próprios para controlar a 

disponibilidade orçamentária e financeira, em especial para a fase de planejamento, 

licitação e contratação anterior às fases de empenho, liquidação e pagamento da 

despesa. 

Conforme informações da Coordenação de Aquisições e Contratos ainda, quanto à 

consulta no SICAF, conciliadas às análises de processos licitatórios, contratações e 

dossiês de pagamento, a Unidade tem realizado esse controle, mas necessita de 

aprimoramento no que se refere à aplicação do art. 3, § 4, da IN-SLTI 4/2013, em 

especial aos casos de inadimplemento/irregularidade. 

Em que pese a publicação dos editais de licitação nos meios de comunicação previstos 

no art. 21 da Lei nº 8.666/93, foi verificado falha nos prazos de publicação em licitação 

realizada no exercício de 2016, conforme ponto específico do relatório. Tal falha indica 

a necessidade de aprimoramento dos controles internos no sentido de criar rotina ou 

aprimorar a existente para que os prazos legais sejam cumpridos. 

Os controles positivados pela lei, normativos infra legais, ou, ainda, em jurisprudência 

consolidada do TCU ou dos tribunais superiores foram criados para elevar a segurança 

de que os princípios da administração pública sejam observados na execução das 

aquisições e contratações. Assim sendo, no entendimento do TCU, sua inobservância e 

o consequente desvirtuamento caracterizam-se como impropriedades que podem 

ocasionar má prestação dos serviços públicos, além de poder acarretar prejuízos ao 

erário. 

3) Deficiências nos controles gerenciais/acompanhamento das atividades: 

O controle gerencial é uma importante ferramenta que visa levar a organização a atingir 

seus objetivos institucionais. Um controle gerencial eficaz tem por objetivos: 

a) produzir informações que possibilitem aos gestores a tomada de decisões, para que a 

organização atinja os seus objetivos; 
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b) avaliar o desempenho da organização na execução das suas atividades meio e fim, 

tomando como parâmetros os conceitos de economicidade, eficiência, eficácia e 

efetividade, tendo em vista os seus objetivos; 

c) avaliar o desempenho dos setores administrativos tendo em vista as suas finalidades 

organizacionais; 

d) avaliar a execução das ações planejadas e programadas para o período. 

Dentre as avaliações de um sistema de controle gerencial, pode-se destacar aquela 

relacionada ao acompanhamento processual por meio de sistema das fases da licitação, 

de modo a identificar o tempo médio gasto em cada etapa do processo, assim como os 

obstáculos que possam impactar seu andamento regular. 

Na área de licitações e contratos, em vistas da avaliação dos controles 

gerenciais/acompanhamento das atividades, a unidade auditada apresentou planilha de 

acompanhamento das fases do processo licitatório. No entanto, afirmou que não 

estabeleceu indicadores de gestão na área para o tratamento gerencial das informações, 

que é fundamental para propiciar ações que busquem a racionalização dos processos e 

seus trâmites nas licitações de aquisições, serviços e obras da unidade auditada. 

4) Deficiências/ausência de controles preventivos de fraudes e conluios: 

Diversas atividades específicas do controle podem ser eficazes na prevenção de fraudes 

e abusos, tais como a análise circunstanciada dos licitantes, das propostas e das 

alterações contratuais e a verificação das cláusulas contidas nos editais, a fim de evitar 

direcionamento, fracionamento do objeto ou jogo de planilha, assim como consulta para 

verificar a ocorrência de penalidades que impedem as empresas de licitar e contratar, 

especialmente o Cadastro Específico de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, 

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do 

CNJ e Cadastro de Inidôneos do TCU. 

Por meio QACI encaminhado aos gestores do UFMT, foi possível identificar 

deficiências na execução dos controles preventivos de fraudes e conluios, uma vez que a 

unidade adotou parcialmente rotinas neste sentido, a exemplo da verificação de 

informações no SICAF como o quadro societário e a existência de vínculo com o poder 

público. Quanto às outras rotinas como análises dos endereços das empresas, análise da 

data de sua constituição, análise das propostas em relação a formato, a Unidade ainda 

não implantou rotinas, situação que indica a necessidade de aperfeiçoamento de rotinas 

existentes para dificultar fraudes e conluios nas licitações da UFMT. 

A falta de uma análise detalhada dos documentos de habilitação e proposta de preços 

das licitantes, das alterações contratuais, dentre outras, pode levar à ocorrência de 

contratação de empresas em conluio de licitantes, fraude à licitação ou outras atividades 

ilícitas com prejuízo ao erário. 

Em face do exposto, a avaliação dos controles internos do UFMT evidenciou que, 

embora a Entidade disponha de controles para gerir razoavelmente a atividade de 

compras e contratações, foi evidenciada oportunidade de melhoria. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Fragilidades nos controles internos administrativos da Entidade. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 178/2017/GR/UFMT, de 30 de maio de 2017, a Unidade assim se 

manifestou: 
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“1) Deficiências na formalização dos procedimentos (manuais elou rotinas): 

a) Manual de Normas e Procedimentos 

A FUFMT está buscando maior eficiência administrativa e para tal a nova gestão 

(2016-2020), implementou em sua estrutura o Escritório de Projetos e Processos — 

EPP de forma a mapear e documentar seus procedimentos e rotinas com o objetivo 

otimizar, padronizar, normatizar/regulamentar e dar maior transparência de seus 

atos aos usuários e a Comunidade Acadêmica. 

Atualmente o EPP/FUFMT está realizando oficinas para mapeamento dos processos 

da Pró-Reitoria Administrativa PROAD/FUFMT dentre os quais constam os 

processos as aquisições e contratações conforme material disponível nos links: 

http://eppufmt.16mb.com/as is aquisicoes de bens sinfra/#diagram/8ffa8931e9ae-

420e-b671-7b483642b61b http://200.129.241.80/epphomoloqacao/fiscalizacao de 

servicos unificado/#diaqram/2ae5c000-e101-4e8d9c3e-59462327f9f7 

http://200.129.241.80/epphomologacao/fiscalizacao deservico/#diaqram/2ae5c000-

e101-4e8d-9c3e-59462327f9f7 http://200.129.241.80/epp-homoloqacao/medicao de 

servico executado/#list 

Conforme citado no documento referente à Solicitação de Auditoria n. 0 

201700830/06, a Coordenação de Aquisição e Contratos - CACS/PROAD/FUFMT 

possui um Manual de Rotinas e Procedimentos elaborado há poucos anos e este 

necessita de readequações em face das alterações ocorridas neste ínterim na 

estrutura organizacional bem como mudanças/atualizações na legislação afeta as 

compras e contratações públicas que terá início logo após conclusão do mapeamento 

dos processos pelo EPP/FUFMT. 

Cumpre ressaltar que concomitantemente ao mapeamento dos processos também 

estão sendo implementadas melhorias no Sistema de Requisições de Materiais de 

Consumo, Bens e Serviços - SISREQ através de uma Ordem de Serviço em 

atendimento as recomendações da Auditoria Interna — AUDIN/FUFMT também com 

o objetivo de padronizar os procedimentos do planejamento da 

aquisição/contratação, orientar e dar transparência quanto ao andamento (status) do 

processo de requisição desde o Termo de Referência até a emissão do 

Empenho/Ordem de Fornecimento. 

Quanto aos demais apontamentos feitos no referido item, informamos que os mesmos 

já foram respondidos e justificados anteriormente na Solicitação de Auditoria n.º 

08/201700125 não havendo mais nada a ser acrescentado ao encaminhamento 

realizado. 

b) Normativos de Pesquisa de Preços 

Ratificamos a informação de que esta IFES utiliza no planejamento de suas 

aquisições/contratações o disposto na Instrução Normativa no 5/2014 — SLTI/MP 

bem como no Caderno técnico de Pesquisas de Preços que é intitulado de "Guia de 

orientação sobre a Instrução Normativa no 5/2014 — SLTI/MP que dispõe sobre os 

procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para 

a aquisição de bens e contratação de serviços em geral" sendo disponibilizado no 

Portal de Compras do Governo Federal (www.comprasgovernamentais.qov.br). 

Em tempo, informamos que a FUFMT já utiliza os procedimentos dispostos na 

Instrução Normativa no 3, de 20 de abril de 2017 que alterou a Instrução Normativa 

no 5, de 27 de junho de 2014, que dispõe sobre os procedimentos administrativos 

básicos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e 

contratação de serviços em geral. 
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Portando o fato da FUFMT não possuir uma normatização própria sobre critérios de 

pesquisa de preços não traz prejuízos ao planejamento de suas 

aquisições/contratações tendo em vista que estas seguem as normativas e orientações 

exaradas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão — MPOG. 

c) Padronização de Especificações 

Informamos complementarmente que além dos itens relacionados no documento a 

FUFMT possui vários outros itens (materiais e serviços) de uso comum nas unidades 

com especificações padronizadas, dentre os quais elencamos: materiais de escritório, 

laboratorial, hospitalar, limpeza, mobiliários, equipamentos de ar condicionado, 

eletroeletrônicos, áudio, vídeo de som, serviços de organização de eventos 

(Cerimonial), gêneros alimentícios, ração animal, manutenção predial, dentre outros. 

Pela própria natureza de alguns materiais estes devem ser atualizada/aprimorada 

(ex: inovações tecnológicas) com periodicidade distintas. Vale ressaltar que no 

Sistema de Requisições de Materiais de Consumo, Bens e Serviços — SISREQ 

existente na FUFMT há uma funcionalidade que permite a qualquer unidade/usuário 

cadastrado no sistema manifestar interesse em participar da aquisição permitindo a 

inserção da demanda da unidade. Tal Funcionalidade assemelha-se à Intenção de 

Registro de preços disponibilizada no Portal de Compras do Governo Federal 

(www.comprasgovernamentais.qov.br), porém restringindo-se as compras em 

conjunto no âmbito dos Câmpus Universitários de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, 

Araguaia e em breve Várzea Grande. 

Como resultado do trabalho desenvolvido pelas Gerências da CACS/PROAD/FUFMT 

seja na utilização da padronização ou na utilização da funcionalidade supracitada a 

FUFMT tem obtido mais eficiência em suas aquisições ocorrendo a diminuição do 

número de pregões eletrônicos, tanto tradicional quanto SRP, no decorrer dos anos 

(vide tabela), obtendo economia em escala uma vez que o quantitativo licitado abrange 

várias unidades desta IFES. 

EXERCÍCIO 

PREGOES 

REALIZADOS 

2012 147 

2013 133 

2014 130 

2015 75 

2016 97 

2) Deficiências na execução dos controles legais: 

A unidade consulta o SICAF antes de cada pagamento a ser efetuado para a 

contratada, entretanto, a FUFMT ainda não implantou rotinas de penalização para os 

casos de inadimplemento das obrigações; 

A UFMT adota a consulta ao SICAF antes de cada pagamento. Contudo, está sendo 

elaborado o mapeamento dos processos, que trará como rotina inovadora o processo 

de penalização das contratadas que não permanecer com suas obrigações fiscais e 

trabalhistas em dia e for verificado no momento do pagamento.  

3) Deficiências nos controles gerenciais/acompanhamento das atividades 
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A Pró-Reitoria Administrativa baseia suas ações nos indicadores disponíveis no 

Relatório de Gestão da Universidade Federal de Mato Grosso; no momento encontra-

se realizando estudos para o desenvolvimento de novos indicadores, com vistas a 

balizar o controle gerencial/acompanhamento das atividades dos setores que compõem 

a sua estrutura organizacional. 

9.1.1.a Ausência de comprovante de publicacão do Preqão no . 03/2016: 

Conforme já informado anteriormente, todos os certames realizados pela FUFMT são 

devidamente publicados, tanto no Diário Oficial da União quanto em jornal de grande 

circulação. O Pregão no. 03/2016, citado na Solicitação de Auditoria, foi devidamente 

publicado em jornal de grande circulação e no Diário Oficial da União, como pode ser 

verificado nos comprovantes anexos. 

Após a constatação de não inclusão, no processo físico, do comprovante de publicação 

do Edital no 03/2016 em jornal de grande circulação, reforçamos o controle dos 

procedimentos internos e incluímos tal item no relatório de homologação para evitar 

que o mesmo não seja anexado. 

9.1.1 .c Padronização de Especificações: 

A UFMT adota um sistema de padronização para grande parte dos itens licitados 

atualmente, além dos certames de serviços. Hoje, temos uma padronização dos itens 

de uso comum, tais como material de expediente, material de consumo laboratorial, 

material de consumo hospitalar, entre outros. Esta padronização é fruto de longo 

trabalho, que resultou em uma ferramenta que denominamos como "Planilhamento". 

Todos os anos as unidades da UFMT têm um período para informar as quantidades 

que serão necessárias de cada um dos itens predefinidos pelo Almoxarifado Central. 

Possuímos ainda um banco de dados de Termos de Referência já realizados e, 

quando há a necessidade de realização de novos certames para aquisição dos 

mesmos itens, utilizamos este banco de dados e atualizamos as informações 

necessárias. 

Porém, cabe informar que diversos itens licitados por este órgão não podem ser 

padronizados, tendo em vista a grande diversidade de laboratórios, setores diversos 

e necessidades específicas de cada curso. Por exemplo, cada laboratório necessita 

de mobiliário específico para atender às aulas que serão ministradas no mesmo, 

desta forma, não há como efetuarmos uma padronização para aquisição dos 

mesmos. 

Mesmo com tais dificuldades, a Gerência de Patrimônio, ligada à Coordenação de 

Aquisições e Contratos, tem realizado um trabalho de pesquisa para verificar 

possibilidades de ampliação da padronização dos itens permanentes deste órgão. 

Tal trabalho têm demandado tempo em função da falta de pessoal disponível. 

9.1.2 Controles de fraudes e conluios: 

Quanto a prevenção de conluios, adotamos as medidas possíveis para verificação 

de qualquer ligação entre as empresas participantes do certame, tais como: 

verificação do quadro societário das empresas no SICAF e o Quadro de Sócios e 

Administradores na Receita Federal; verificação de vínculo dos sócios com a 

FUFMT, tanto pelo SICAF quanto pelo Portal Transparência; verificação das 

empresas que emitiram Atestados de Capacidade Técnica; verificação da localidade 

das empresas, tanto pelo endereço cadastrado no SICAF quanto pelo endereço que 

consta nas propostas e e-mails enviados; verificação dos endereços de e-mail das 

empresas; verificação dos administradores das empresas no SICAF e possíveis 

procuradores das mesmas. 
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Nos editais da FUFMT está previsto ainda a possibilidade de aplicação de sanção 

às empresas que pedirem desclassificação do certame sem justificativa, visando 

evitar a participação de licitantes "coelho". 

Exemplo do Edital nO 22/2017 - FUFMT: 

"190.3 Não mantiver a proposta — Impedimento de licitar com a União pelo prazo de 

até 45 (quarenta e cinco) dias. Incorrerá nesta penali 

dade o licitante que: 

190.3.1 Convocado dentro do prazo de validade não apresentar a proposta e 

documentação habilitatória. 

190.32 Após o término do item na fase competitiva, solicitar desistência ou 

cancelamento da proposta ou lance, cuja justificativa apresentada não configure caso 

superveniente e/ou não seja aceita pela FUFMT. "  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação, o gestor aponta as ações que vem adotando para superar as 

fragilidades e falhas nos controles internos administrativos da Entidade na área de 

licitações e contratos. Para fins de mapear e documentar seus procedimentos e rotinas 

com o objetivo de otimizar, padronizar, normatizar/regulamentar e dar maior 

transparência de seus atos aos usuários e à Comunidade Acadêmica, a UFMT criou 

recentemente o Escritório de Projetos e Processos – EPP. 

Quanto aos normativos de pesquisas de preços, vale destacar que a necessidade de tais 

normativos próprios está inserida no contexto de otimização e padronização de rotinas e 

procedimentos, prevendo, dentre outras coisas, as melhores formas de tratamento das 

diversas fontes pesquisadas na formação das estimativas de preços, como a utilização da 

média, da mediana, ou, ainda, da média saneada. Portanto, verifica-se aqui uma 

oportunidade de melhoria dos controles internos, proporcionando a adoção de uma boa 

prática em uma etapa importante do planejamento de aquisições e contratações. 

Relativamente à padronização de especificações, verifica-se que, em que pese o setor de 

aquisições e contratações tenha avançado neste aspecto, cabe aos dirigentes da UFMT 

avaliar a oportunidade e conveniência de atuar nessa área tendo em vista a necessidade 

constante de aprimoramento e revisão das ferramentas que propiciam o fortalecimento 

dos controles internos administrativos da Entidade.   

Em relação às deficiências na execução dos controles legais, subitem “2”, a 

manifestação do gestor não trouxe nenhum fato novo que justifique a mudança da 

análise já efetuada.  

Quanto aos subitens “3” e “4” seguintes, também não foram apresentados fatos novos 

que pudessem mudar o entendimento da equipe de auditoria. 

Neste sentido, conclui-se pela manutenção das constatações de fragilidades nos 

controles internos administrativos na área de licitações e contratos da Entidade, 

passíveis de melhorias. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Avaliar a oportunidade e conveniência para aprimorar o manual de 

normas e procedimentos com objetivo de mitigar as fragilidades nos controles internos 

administrativos identificadas na análise dos processos licitatórios da unidade por 

ocasião da auditoria de acompanhamento da Gestão do exercício de 2016. 
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Recomendação 2: Avaliar a oportunidade e conveniência para adotar normativo de 

pesquisas de preços próprio formalmente instituído, de modo a orientar as equipes de 

planejamento da contratação de forma mais direta e detalhada, prevendo situações e 

especificidades das diversas naturezas de produtos e serviços a serem licitados, assim 

como padronizar os procedimentos e metodologias para dar mais segurança aos 

processos de pesquisa de preços e seu tratamento no âmbito das aquisições da FUFMT. 

 

Recomendação 3: Avaliar a oportunidade e conveniência para aprimorar e instituir 

rotinas para prevenção de fraudes e conluios, em especial rotinas para análise de 

endereços das diversas licitantes, se não são sediadas no mesmo local, análise da data de 

constituição e alterações contratuais, avaliando se não foram constituída ou teve 

alterações contratuais específica para participar do certame, dentre outras rotinas. 

 

 

3.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Inobservância do prazo de 180 dias para contração emergencial por meio de duas 

Dispensas sucessivas para contratação de empresa de prestação de serviços de 

limpeza e conservação para o campus de Cuiabá/MT. 

 

Fato 
 

Trata-se da análise dos processos nºs 23108.145919/2016-02 e 23108.182691/2016-23, 

referente às Dispensas da licitação discriminadas no quadro a seguir, realizadas em 

caráter emergencial, com fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, com o 

objetivo de contratar empresa especializada na prestação de serviços continuados de 

limpeza, asseio e conservação, com fornecimento da mão de obra, saneantes, 

equipamentos/utensílios e materiais de consumo, para atender as demandas do Campus 

Universitário de Cuiabá e Fazenda Experimental (Santo Antônio do Leverger) da 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso: 

Quadro – Dispensas nºs 13/2016 e 53/2016. 

Processo  Dispensa  Contrato  Vigência  Valor  (R$) Empresa 

contratada 

23108.145919/2016-

02 

13/2016 29/2016 07/05/2016 a 

02/11/2016 (180 

dias) 

3.774.276,68 Presto Serviços e 

Conservação 

LTDA-ME 

23108.182691/2016-

23 

53/2016 128/2016 04/11/2016 a 

01/02/2017  (90 

dias) 

1.589.541,36 Presto Serviços e 

Conservação 

LTDA-ME 

Os serviços descritos acima eram executados pela empresa Luppa Administradora de 

Serviços e Representações Comerciais Ltda (Contrato nº 045/FUFMT/2012), decorrente 

do Pregão Eletrônico nº 25/2011. Contudo, em virtude do inadimplemento da empresa 

contratada, a FUFMT decidiu pela rescisão unilateral do contrato. Conforme relatado no 

Memorando nº 10/2016/PROAD/FUFMT, de 27 de abril de 2016, foram diversas 

notificações de problemas na execução do contrato.  

Nesse contexto, conforme o Termo de Rescisão nº 01/2016, de 04 de maio de 2016, a 

UFMT rescindiu unilateralmente o Contrato nº 045/FUFMT/2012 com a empresa Luppa 

Administradora de Serviços e Representações Comerciais Ltda. 

Assim, para dar prosseguimento nos serviços, a administração universitária convocou os 

remanescentes do Pregão Eletrônico nº 25/2011. No entanto, a única empresa 
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interessada, a empresa Limpartec Serviços LTDA-ME, estava impedida de licitar e 

contratar com órgão do governo federal (Memorando nº 15/GERÊNCIA DE 

CONTRATOS/CACS/PROAD/2016, folha 01, volume I, processo 23108.145919/2016-

02) 

Consequentemente, a FUFMT ficou condicionada a contratação por meio da dispensa 

de licitação para dar continuidade aos serviços de limpeza e conservação.  

Importa registrar que a Lei das Licitações, artigo 24, inciso IV, delimita o prazo 

máximo de 180 dias para essa hipótese de dispensa. Isso, portanto, obriga a 

administração planejar e executar uma nova licitação dentro desse prazo. Porém, no 

caso em análise, após o fim da vigência do prazo limite (Contrato nº 29/2016), ocorreu 

outra contratação por meio de dispensa de licitação com o mesmo fundamento (Contrato 

nº 128/2016). Destarte, verificou-se que, embora não tenha sido prorrogado o contrato 

inicial, a contratação emergencial, durou 270 dias, ou seja, acima do prazo limite 

estabelecido na lei. 

Nesse contexto, o inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666/93 assim dispõe:  

“IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 

prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens 

necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 

parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 

180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência 

da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos 

contratos.” 

Sobre esse assunto, por meio do Acórdão nº 260/2002-Plenário, o Tribunal de Contas da 

União assim se posicionou:  

“devem ser adotadas as providências cabíveis para que sejam promovidos os 

processos licitatórios com a antecedência necessária para a sua conclusão 

antes do termino do contrato vigente, evitando a descontinuidade da prestação 

dos serviços e a realização de dispensa de licitação, fundamentada no artigo 

24, inciso IV, quando não estiverem absolutamente caracterizados os casos de 

emergência e calamidade pública estabelecidos no citado dispositivo. ” 

A Lei, portanto, delimita o prazo de 180 dias para a contratação emergencial. Esse prazo 

é considerado razoável para que ocorra um novo certame licitatório. Porém, as 

providências adotadas pela Administração não foram suficientes para obedecer aos 

prazos para contratação emergencial.  

  
##/Fato## 

Causa 
 

Falta de Planejamento para contratação de empresa de limpeza e conservação. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 075/2017/GR/UFMT, de 15 de março de 2017, a Unidade assim 

se manifestou: 
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“Informamos que, após assinatura do contrato n.º 029/FUFMT/2016 (DL 13/2016 – 

23108.145919/2016-02) deu-se início à confecção do Termo de Referência n.º 219-2016 

com o intuito de que este originaria um processo licitatório através de Pregão 

Eletrônico para a contratação dos serviços em tela. 

 

Considerando que o contrato n.º 045/FUFMT/2012, edital do PE n.º 25/2011 e seus 

anexos foram elaborados para atendimento das demandas existentes em 2011 com 

informações e dados disponíveis à época, portando  houve a necessidade de realização 

de significativas alterações no Termo de Referência n.º 219-2016 em relação à 

contratação anterior tendo em vista a defasagem em vários quesitos fundamentais para 

obtenção de êxito na contratação, principalmente no que tange à: área construída, 

materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios de limpeza, obrigações 

contratuais, exigências habilitatórias, procedimentos de fiscalização do contrato e das 

obrigações trabalhistas em consonância com a atual legislação afeta ao objeto 

contratado, quais sejam: 

 

a. Melhor detalhamento das áreas a serem contratadas, aumento de 

área construída (aproximadamente 2.000 m2) bem como indicação de 

cada reservatório e caixa d´água pertencentes à FUFMT, conforme 

informações da Coordenação de Espaço Físico – 

CPL/PROPLAN/FUFMT (Processo 23108.130950/2016-31). 

 

b. melhoria nas especificações dos materiais de limpeza e higiene, 

inclusão de novos itens e indicação da quantidade estimada a ser 

fornecida objetivando a melhoria da qualidade dos produtos 

utilizados na execução dos serviços prestados em relação às 

contratações anteriores. 

  

c. elaboração de kits individuais de limpeza de forma que os serventes 

estejam munidos dos utensílios de limpeza necessários para execução 

dos serviços de limpeza. 

 

d. melhoria nas especificações e inclusão de equipamentos coletivos 

necessários à execução dos serviços de limpeza com maior eficiência. 

 

e. revisão e inclusão de itens referentes às obrigações da contratada, 

fiscalização do contrato e obrigações trabalhistas para execução dos 

serviços de forma satisfatória, acompanhamento e fiscalização do 

contrato nos termos avençados bem como evitar demandas 

trabalhistas dos colaboradores alocados na execução dos serviços. 

 

Durante a confecção do Termo de Referência n.º 219-2016 anexo I do edital do PE n.º 

69/2016 houve uma nova orientação quanto à metodologia de obtenção dos valores de 

referência para a contratação. Anteriormente a praxe era encaminhar o termo de 

referência e o modelo da planilha de custos e formação de preços às empresas do ramo 

e dessa forma obtinha-se o valor de referência. Porém, a nova orientação trilhou pelo 

caminho da elaboração pela própria FUFMT da planilha de custos e formação de 

preços de realizar cotação de preços de todos os insumos necessários à execução do 

contato (ex:  material de limpeza e higiene, equipamentos/utensílios de limpeza, 

uniformes, EPIs, relógio de ponto, etc..). Devido à grande quantidade de itens a serem 

disponibilizados na execução contratual encontrou-se dificuldade na obtenção de 

cotações de mercado “válidas” para utilização dos valores na planilha que seria 

elaborada pela Administração. 
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Em face das razões supracitadas e considerando o vulto da contratação, possíveis 

pedidos de esclarecimentos, impugnações, análise de planilhas de custos e formação de 

preços, recursos administrativos e que não haveria tempo hábil para abertura e 

finalização do PE 069/2016 antes do término da vigência do contrato n.º 029/2016 

(emergencial 180 dias) a qual se findou-se em 02/11/2016. Desta forma para que não 

houvesse interrupção/descontinuidade dos serviços de limpeza, higienização e 

conservação predial foi necessário a contratação destes serviços de forma emergencial 

pelo prazo de 90 (noventa) dias. 

 

A contratação emergencial n.º 128/2016 dos serviços pelo prazo de 90 (noventa) dias 

não trouxe qualquer tipo de prejuízo financeiro à FUFMT tendo em vista que a 

contratação em questão foi mais econômica em relação às anteriores conforme pode-se 

constatar no quadro abaixo: 

 

# ORIGEM PROCESSO CONTRATADA R$ MENSAL 

1 PE 25/2011 23108.016042/11-8 
LUPPA ADM. DE SERVIÇOS E 

REPRESENTAÇÕES 
534.618,58 

2 DL 13/2016 23108.145919/2016-02 
PRESTO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO 

LTDA - ME 
629.046,13  

3 DL 53/2016 23108.182691/2016-23 
PRESTO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO 

LTDA - ME 
529.847,12 

“   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação da Unidade Examinada não acrescenta fato novo capaz de elidir a 

constatação.  

 

Faz-se necessário que a administração exerça o controle da gestão, de forma a 

acompanhar e minimizar os riscos inerentes ao processo de contratação e/ou execução 

de obras ou serviços. 

Importante registrar que o planejamento para contratar serviços terceirizados é contínuo. 

Portanto, a gestão não deve esperar a proximidade do término dos contratos para iniciar 

o planejamento.  

 

Portanto, permanece a constatação. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Recomenda-se que a UFMT planeje a contratação de serviços 

terceirizados de forma contínua, promovendo os processos licitatórios com a 

antecedência necessária para a sua conclusão antes do termino do contrato vigente, 

evitando a descontinuidade da prestação dos serviços e a realização de dispensa de 

licitação, fundamentada no artigo 24, inciso IV, quando não estiverem absolutamente 

caracterizados os casos de emergência e calamidade pública estabelecidos no citado 

dispositivo. 

 

 

3.1.1.3 INFORMAÇÃO 
 

Contratação de empresa para gerenciar abastecimento e manutenção de veículos 

sem prévio empenho suficiente para cobrir despesas dos Contratos nºs 44/2015 e 

73/2015. 

 

Fato 
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Empenhar significa reservar recursos suficientes para cobrir despesa a se realizar. 

Assim, o processo administrativo para contratação de fornecimento de bem, execução 

de obra ou prestação de serviço somente poderá ser efetivado mediante prévio empenho 

e posterior emissão da nota de empenho correspondente. 

 

O processo nº 23108.100193/2015-90 se refere à adesão à Ata de Registro de Preços do 

Pregão nº 70/2014 – UASG 154048 – Fundação Universidade Federal do Piauí. Esse 

processo foi utilizado para contratar empresa especializada para a prestação de serviço 

de administração e gerenciamento informatizado de abastecimento de combustível 

(Contrato nº 44/2015), no valor de R$ 1.710.099,96. Ocorre que o empenho global, 

número 2015NE801400, emitido para cobrir as despesas contratadas foi no valor de R$ 

142.508,31, valor insuficiente para provisionar todas as despesas contratadas.  

 

Já o processo nº 23108.106804/2015-11, referente ao Pregão Presencial 46/2015, foi 

para contratar empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de 

manutenção preventiva e corretiva em veículos oficiais, bem como de veículos à 

disposição da UFMT, por meio de sistema informatizado e integrado disponível via 

internet, por cartão eletrônico ou micro processado, com fornecimento de peças, 

acessórios, componentes e materiais originais recomendados pelo fabricante, de acordo 

com as características de cada veículo, por meio de concessionária, oficinas e centros 

automotivos em âmbito nacional, com mão de obra mecânica incluindo revisão elétrica 

eletrônica, arrefecimento, refrigeração, lanternagem, funilaria, borracharia, vidraçaria, 

capotaria, tapeçaria, pintura, pneumático, cambagem, lavagem e outros 

matérias/serviços necessários ao perfeito funcionamento dos veículos além de serviço 

de reboque por transporte em suspenso, por guinchamento e socorro mecânico.  

 

Decorrente do processo acima, a UFMT assinou o Contrato nº 73/2015, no valor de R$ 

2.324.642,08. Nesse processo também se verificou que o empenho global, número 

2015NE801969, emitido para cobrir as despesas contratadas foi no valor de R$ 

2.324,60, valor insuficiente para provisionar todas as despesas contratadas.  

 

Nesse contexto, importante ressaltar que a Lei nº 4.320/64, em seu art. 60, veda a 

realização de despesa sem prévio empenho, ou seja, o empenho deve anteceder a data da 

aquisição do bem, execução da obra ou da prestação do serviço. 

Sobre esse assunto, por ocasião da prolação do Acórdão nº 599/2007-Plenário, o 

Tribunal de Contas recomendou à Unidade que: 

 

 “(...) deve ser precedido de prévio empenho, o pagamento de obrigações relativas ao 

fornecimento de bens, locações, obras e prestação de serviços, efetivado conforme a 

ordem cronológica das datas das respectivas exigências e suportado por 

disponibilidade orçamentaria comprovada, a teor do que dispõem o art. 7º, § 2º, inciso 

III, da Lei nº 4.320/1964, e arts. 5º e 7º, § 2º, inciso III, da Lei nº 8.666/1993. Não 

realize despesa sem prévio empenho, por contrariar o disposto no art. 60 da Lei nº 

4.320/1964”.  
##/Fato## 

3.1.1.4 INFORMAÇÃO 
 

Pagamento de despesas serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos 

por meio de reconhecimento de dívida no valor de R$ 409.363,65. 

 

Fato 
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Em análise ao processo 23108.320024/2016-55 (Inexigibilidade de Licitação nº 35/2016), 

referente aos pagamentos decorrentes do Contrato nº 44/FUFMT/2015, celebrado com a 

empresa Ticket Serviços S/A para a prestação de serviços de gerenciamento informatizado 

de abastecimento de combustível, verificou-se a realização de pagamentos em forma de 

“reconhecimento de dívidas” originadas da prestação de serviços, num total de R$ 

409.636,65. 

Para quitar o débito, a UFMT empenhou com fundamento na inexigibilidade acima 

referenciada, com base no artigo 25, inciso I, da Lei nº 8.666/93. Entretanto, essa despesa 

está amparada pelo Contrato nº 44/FUFMT/2015, decorrente da adesão à Ata de Registro 

do Pregão nº 70/2014 – UASG 154048 – Fundação Universidade Federal do Piauí.  

Segundo relato da Coordenação de Aquisições e Contratos e Serviços, conforme folhas 46 

e 47 do processo, a origem dessa inconformidade teria decorrido do empenho de valores 

que atenderiam as despesas somente do ano de 2015 (R$ 142.508,31), em detrimento do 

valor total do contrato (R$ 1.710.099,96), tendo sido justificada essa prática devido à 

escassez de recursos financeiros. Nesse contexto, verificou-se que não há impedimento 

legal para o empenho parcial do contrato. 

Assim, posteriormente haveria um reforço de empenho ou novo empenho para o consumo 

global de valor de contrato, referente a despesas subsequentes. Porém, o sistema SIASG 

considera cada reforço de empenho como uma unidade a ser consumida do total disponível 

para adesões. Dessa forma, cada reforço realizado por outros órgãos que também aderiram 

ao mesmo pregão resultou em um saldo negativo na quantidade disponível para adesões, o 

que impossibilitou de realizar novos empenhos ou reforçar os já existentes.  

Nesse cenário, verificou-se que a UFMT não possuí rotinas e controles administrativos 

para acompanhar e controlar o saldo de despesas empenhadas. Essas fragilidades foram 

causa da execução de despesas com abastecimento de veículos, sem prévio empenho, na 

ordem de R$ 409.636,65, quitados com a contratada por meio de reconhecimento de 

dívidas. 

No que se refere à prática de reconhecimento de dívidas, refutada pelo TCU, a Corte de 

Contas da União assim se manifestou por meio do Acórdão 32/2007-Segunda Câmara: 

"abstenha-se de realizar ‘reconhecimento de dívidas’, uma vez que tal prática configura 

despesa sem prévio empenho, bem assim descumprimento à ordem das etapas de 

realização da despesa pública, com violação aos arts. 60 a 64 da Lei nº 4.320/64, 

mantendo-se devidamente formalizadas todas as suas relações contratuais". 

Por oportuno, destaca-se, ainda, o entendimento firmado pela Advocacia Geral da União 

por meio da Orientação Normativa nº 04/2009, que assim dispõe “a despesa sem cobertura 

contratual deverá ser objeto de reconhecimento da obrigação de indenizar nos termos do 

art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da apuração da responsabilidade 

de quem lhe der causa” 

  
##/Fato## 

3.1.2 PAGAMENTOS CONTRATUAIS                         

3.1.2.1 INFORMAÇÃO 
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Análise de Custos da planilha contratual da obra de Ampliação do Instituto de 

Física (Concorrência nº 03/2015). 

 

Fato 
 

Trata-se da avaliação dos custos praticados na obra Ampliação do Instituto de Física no 

campus da Universidade Federal de Mato Grosso em Cuiabá/MT, contratação realizada 

por meio da Concorrência nº 03/2015 (processo administrativo nº 23108.088669/2015-

15), tipo menor preço global, onde sagrou-se vencedora do certame a empresa PPO 

Pavimentação e Obras Ltda. (CNPJ 14.811.429/0001-73), com proposta no valor de R$ 

5.113.640,43. A ata de abertura dos envelopes das propostas ocorreu em 22 de setembro 

de 2015 e a adjudicação das despesas em 11 de novembro de 2015. Em 19 de novembro 

de 2015, foi assinado o Contrato nº 092/FUFMT/2015, e, em 25 de outubro de 2016, foi 

assinado o 1º Termo Aditivo ao Contrato no valor de R$ 115.035,89. Com a alteração, o 

valor total passou para R$ 5.228.676,32. O valor da obra estimado pela Administração 

foi de R$ 5.966.933,41.  

Nesse contexto, é importante informar que ocorre sobrepreço em obra pública quando 

os preços unitários das composições de serviços contratados são superiores aos 

usualmente praticados no mercado. Entendem-se como "valores de mercado" os custos 

obtidos nas tabelas oficiais de referência (Sinapi, Sicro etc.). Neste trabalho foram 

adotados como referência os valores das tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi, mantido pela Caixa Econômica Federal.  

O prejuízo está diretamente relacionado ao conceito de superfaturamento. Assim, todo e 

qualquer pagamento que for efetuado utilizando-se preços acima dos limites 

estabelecidos pelos referenciais oficiais de preço, ou tendo por base quantitativos 

superiores ao que foi efetivamente realizado gera um prejuízo ou um superfaturamento. 

O sobrepreço pode se tornar um prejuízo à administração, daí o termo prejuízo 

potencial. 

Para avaliação dos custos efetuou-se a comparação dos preços unitários da planilha 

orçamentária contratada com os preços da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi, mantido pela Caixa Econômica Federal, 

referência setembro de 2015. 

A análise de custos efetuada está amparada no Decreto nº 7.983 (da Presidência da 

República), de 08 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios para elaboração do 

orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados 

com recursos dos orçamentos da União. O art. 3º do citado Decreto estabelece que o 

custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços e obras 

de infraestrutura de transporte, será obtido a partir das composições dos custos unitários 

previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de 

seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi, excetuados os itens 

caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de 

construção civil. 
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A identificação de cada serviço da planilha orçamentária se deu com base na 

discriminação do item, na composição de custos unitários, no memorial descritivo e no 

código Sinapi constante da planilha orçamentária da UFMT. 

Assim, foram selecionados da planilha contratual da obra os serviços mais relevantes 

por meio da metodologia conhecida como Curva ABC. Essa metodologia consiste em 

agrupar os quantitativos dos itens idênticos e, em seguida, classificar toda a planilha em 

ordem decrescente de participação com relação ao valor global da obra. Para a amostra 

utilizada mostrar-se representativa, a análise comparativa dos itens de preço das 

planilhas orçamentárias com a tabela Sinapi visou alcançar o índice de 80% do valor 

total da obra. 

Os preços contratados foram comparados com os preços de referência Sinapi com o 

incremento da bonificação e despesas indiretas - BDI contratado, de 23,16% para 

edificação e 12,57% para equipamento. Nesse contexto a análise alcançou o índice de 

70,5% do valor total da planilha contratual e não demostrou a existência de sobrepreço. 

   
##/Fato## 

3.1.2.2 CONSTATAÇÃO 
 

Atraso do cronograma e abandono da obra de ampliação do Instituto de Física 

(Concorrência nº 03/2015). 

 

Fato 
 

Para a obra de Ampliação do Instituto de Física no campus da Universidade Federal de 

Mato Grosso em Cuiabá/MT, foi realizada a Concorrência nº 03/2015, tipo menor preço 

global, sagrando-se vencedora do certame a empresa PPO Pavimentação e Obras Ltda. 

(CNPJ 14.811.429/0001-73), com proposta no valor de R$ 5.113.640,43. Em 19 de 

novembro de 2015, foi assinado o Contrato nº 092/FUFMT/2015, e em 25/10/2016 o 1º 

Termo Aditivo ao Contrato no valor de R$ 115.035,89, passando o valor total para R$ 

5.228.676,32. 

Em 09 de dezembro de 2015, foi emitida a Ordem de Serviço nº 014/PROPLAN/2015, 

recebido pela empresa em 10/12/2015, sendo as medições e os pagamentos realizados 

conforme segue: 

- 1ª Medição - Nota Fiscal nº 159 – 28/12/2015 – R$ 43.096,76 (Depósito Judicial); 

- 2ª Medição - Nota Fiscal nº 161 – 19/01/2016 – R$ 44.833,89; 

- 3ª Medição - Nota Fiscal nº 169 – 26/02/2016 – R$ 20.258,73; 

- 4ª Medição - Nota Fiscal nº 189 – 20/04/2016 – R$ 153.927,35; 

- 5ª Medição - Nota Fiscal nº 204 – 25/05/2016 – R$ 125.311,14 (Depósito Judicial); 

- 6ª Medição - Nota Fiscal nº 226 – 24/06/2016 – R$ 84.500,54. 

O valor total dos serviços medidos e pagos foi de R$ 471.928,41, que representa 9,03% 

do total contratado e aditivado. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
54 

Cabe registrar que os pagamentos dos valores líquidos das notas fiscais referentes às 1ª 

e 5ª Medições, R$ 39.110,33 e R$ 109.960,50 respectivamente, foram destinados a 

depósitos judiciais em processo em que a empresa contratada figura como ré, na 2ª Vara 

do Trabalho de Rondonópolis – MT. 

Na visita realizada à obra em 09 de fevereiro de 2017, acompanhado do fiscal de obras, 

engenheiro, matrícula Siape nº 2107523, foi realizada inspeção visual da execução dos 

serviços, onde foi verificado que a quantidade de serviços já realizados é compatível 

com a quantidade de serviços medidos até a 6ª Medição, de 24 de junho de 2016, última 

medição da obra. 

De acordo com o aspecto aparente do acabamento dos serviços até então realizados, e 

também da situação geral do canteiro de obras, pode-se verificar a ausência de 

atividades na obra por um longo período, o que é condizente com o período 

compreendido de aproximadamente sete meses desde a última medição. 

No momento da visita havia três operários na obra realizando serviços de remoção de 

formas das vigas baldrame, vigas estas que haviam sido concretadas há pelo menos sete 

meses, o que causou surpresa ao fiscal do contrato, pois de acordo com informação do 

mesmo, a empresa contratada não executa serviços relevantes na obra há 

aproximadamente seis meses, o que já foi caracterizado pela fiscalização do contrato 

como obra paralisada, tendo a empresa contratada, inclusive, solicitado rescisão 

amigável do contrato. 

Nos autos dos processos nºs 23108.167497/2016-18 e 23108.170409/2016-65, que 

tratam de notificação à empresa contratada, por meio da 1ª Notificação, de 28/07/2016, 

a Comissão de Fiscalização notifica a contratada quanto “ao descumprimento da 

cláusula décima sétima, item 17.1.5 do Contrato nº 092/FUFMT/2015, que versa sobre 

PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO, SEM JUSTA CAUSA E PRÉVIA COMUNICAÇÃO A 

ADMINISTRAÇÃO, constatada em visitas in-loco 18/07/2016 e 27/07/2016, onde os 

fiscais se depararam com a obra completamente fechada sem nenhum funcionário 

trabalhando. É importante destacar diante essa situação que no mês 07/2016, foi 

negada a solicitação de medição, pois a empresa não concretizou nenhum serviço dos 

quais já foram contemplados no mês anterior, (...) Por fim, informamos que é facultada 

a apresentação de defesa prévia, conforme previsto no artigo 87, §2º da Lei nº 8666/93, 

no prazo de 5 dias úteis, a contar da intimação deste ato, findo o qual a Administração 

decidirá pela aplicação de penalidade cabível.” 

Em resposta de 11/08/2016, Doc. 142/2016 – Fl. Un., a contratada manifesta-se a 

respeito da 1ª Notificação alegando que “os motivos que ensejaram e, lamentavelmente, 

continuam ensejando a diminuição no ritmo da obra, estão relacionados aos atrasos 

constantes nos pagamentos de nossas notas fiscais/medições, referentes aos contratos 

firmados com esta Instituição, motivo pelo qual estaremos, nesta data, propondo a 

Rescisão Amigável do Contrato.” 

Em virtude da resposta à 1ª Notificação a Comissão de Fiscalização alega, em despacho 

de 01 de setembro de 2016 destinado à Coordenação de Planejamento Físico da UFMT, 

que os motivos apresentados não justificam o abandono e o atraso do cronograma-físico 

e financeiro da obra, pelos motivos que seguem: 
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“- Quanto ao atraso de pagamento, deve-se recordar a empresa que o referente 

Contrato firmado entre a Contratada e esta Instituição possui medidas cabíveis 

para tal situação e não paralisar os serviços sem justa causa e prévia 

comunicação a administração. Entretanto a Contratada ainda acrescenta sobre 

atrasos de outras Obras que possuem com esta Instituição, mas não se pode 

levar em conta isso, pois são regidos por diferentes contratos, logo não podem 

ser tratados de forma generalizada, até porque a firma ao participar do ato 

Licitatório para concorrer a novas obras na Universidade já deveria prevê uma 

saúde financeira que consiga cumprir com seus compromissos; 

- Quanto a rescisão amigável do Contrato, vale lembrar que Contrato em 

questão não prevê tal situação. Porém o inciso II e o §1° do Art. 79 da Lei 

8.666/1993 a qual rege os contratos possui a seguinte redação: 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo 

da licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 

§1° A rescisão administrativa ou amigável deverá ser procedida de 

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

Porém, diante tal situação é fato que não há conveniência para a 

Administração.” 

(...) 

Diante a esses diversos motivos expostos e também o que eles representam à 

finalização deste Contrato, está Comissão de Fiscalização reafirma que tal 

situação ficou configurada a inexecução das obrigações sem justificativa 

plausível, sendo que nessa oportunidade deve-se ser aplicada a 

ADVERTENCIA, de acordo com item 20.1.1 do Contrato.” 

Em 14 de novembro de 2016, por meio de documento Doc. 225/2016 – Fl. Un., a 

contratada solicita concessão de prazo de quinze dias para retomada das obras, 

requerendo, ainda a desconsideração da administração da intenção de aplicar a 

penalidade de advertência à empresa. 

Em 12 de dezembro de 2016, a Comissão de Fiscalização, por meio da Coordenação de 

Engenharia e Arquitetura, encaminha para a Procuradoria Geral Federal – PGF 

despacho com o seguinte teor: 

“1. Retornam os autos mais uma vez á essa Comissão de Fiscalização após 

manifestação da Contratada fl. 07 dos autos, em virtude da Iª Notificação (fls, 01 e 

02 do Processo n.° 23108.167497/2016-18), sendo que nessa oportunidade cita os 

seguintes processos: 

 Processo n.° 23108.170409/2016-65: Notificação extrajudicial, solicitando 

suspenção do contrato devido ao atraso de pagamento, porém ao se 

verificar os autos, esta Comissão contesta a solicitação, tendo como base o 

demonstrativo da Coordenação Financeira desta Instituição, informando a 

data correta do pagamento das Notas fiscais do referido Contrato o qual 

conclui que não houve atraso; 
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 Processo n.° 23108.170409/2016-65: Solicitação de Rescisão amigável do 

Contrato, nos autos após resposta desta Comissão em 23/09/2016 e também 

conforme a presente solicitação fl.07 em 14/11/2016 a empresa em 

16/11/2016 reforçou a retomada da obra e ainda pleiteia a desconsideração 

da rescisão amigável, definindo um prazo de 15 dias a partir da resposta da 

Instituição. Porém em 30/11/2016 a empresa teve ciência que esta Comissão 

de Fiscalização acatou a desistência, mas concedeu o prazo de 7 dias a 

partir da sua ciência. Logo a Contratada deverá retomar a Obra em 

07/12/2016; 

2. Nesta mesma conjuntura de resposta a contratada solicita um prazo de 15 dias 

para retomar a Obra. Contudo é importante lembrar que tal fato foi tratado no 

Processo n.° 23108.170409/2016-65, conforme descrevido anteriormente. Assim 

sendo reforça-se que o prazo para retomada foi definido de 7 dias, sendo que neste 

instante constatou-se que já foi retomada. 

3. Apesar de todas essas considerações expostas e também o fato que a empresa 

nesta circunstância requereu a desconsideração da penalização de advertência sem 

ao menos apresentar fatos novos nos autos, os quais justificam tal situação. Esta 

Comissão de Fiscalização reitera que tal situação ficou configurada a inexecução 

das obrigações sem justificativa plausível, sendo que nessa oportunidade deve-se 

ser aplicada a ADVERTÊNCIA, de acordo com item 20.1.1 do Contrato, sendo que 

esta convenção é um meio de garantir a saúde financeira do Contrato e também de 

advertir a Contratada para que tal situação não se recorra, pois caso aconteça 

novamente outras sanções serão tomadas.” 

Ainda em 12 de dezembro de 2016, tendo como base todas as instruções processuais 

dos autos e as justificativas da Comissão de Fiscalização, a PGF solicita um parecer 

jurídico sobre o assunto em questão. 

Para fins de análise jurídica a Procuradoria Federal Junto à Universidade Federal de 

Mato Grosso informa, em despacho de 19 de dezembro de 2016, ser imprescindível a 

juntada aos autos de cópia do Contrato, do Edital, do cronograma físico-financeiro, dos 

aditivos e indicação precisa do nível de execução da obra até o presente momento. 

A Procuradoria informa, ainda, que em havendo previsão de aplicação de multa no 

Contrato em razão do atraso verificado, é imprescindível a melhor justificativa para 

aplicação de sanção menos gravosa (advertência), considerando que a aplicação das 

penalidades pertinentes é um dever-poder do gestor e não mera faculdade, consoante 

pacificado entendimento do TCU. 

Após despacho da Procuradoria de 19 de dezembro de 2016 não houve novas 

manifestações no processo. 

Convém ressaltar que por meio do Acórdão nº 438/2008 – Plenário, o Tribunal de 

Contas da União tem recomendado às Unidades Jurisdicionadas que “faça constar do 

respectivo processo administrativo a justificativa para toda e qualquer paralisação de 

obra, quando houver, a fim de evitar questionamentos quanto à aplicabilidade do art. 

78, inciso V, da Lei nº 8.6661/993, que, nessa hipótese, obriga a administração a 

rescindir o contrato”. 
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De todo exposto no processo de sanção à contratada verifica-se a falta de pertinência da 

justificativa para o abandono da obra e do atraso do cronograma físico-financeiro, sob a 

alegação da falta de pagamentos pela administração para serviços já realizados pela 

contratada. 

A obra que teve início com a emissão da Ordem de Serviço em 09 de dezembro de 2015 

teve uma evolução de 9,03% até 24 de junho de 2016 (considerando o valor acumulado 

de R$ 471.928,41 até a 6ª Medição e o valor total contratado e aditivado de R$ 

5.228.676,32), o que caracteriza que a obra evoluiu num ritmo aquém do necessário 

para cumprir o prazo de dezoito meses estipulado no cronograma contratado, pois nesse 

período de seis meses de obra, entre 09/12/2015 e 24/06/2016, era necessário que a obra 

evoluísse em torno de 30%. 

E após a 6ª Medição, de 24 de junho de 2016, até a data da visita realizada à obra em 09 

de fevereiro de 2017, transcorreu um período de aproximadamente sete meses sem que 

nenhum serviço na obra tivesse sido realizado, ou seja, a obra esteve paralisada. 

A obra paralisada da ampliação do Instituto de Física no campus da Universidade 

Federal de Mato Grosso penaliza a população acadêmica duplamente: pela ausência da 

obra e pelos recursos já aplicados, sem falar no prejuízo do refazimento de serviços 

inerentes ao período de inatividade da obra. 

Segue relatório fotográfico da visita realizada à obra em 09 de fevereiro de 2017: 

  

Fundações e vigas baldrame. 
  

  
Vigas, parcialmente concretadas. Material para formas, deteriorado. 

  

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
58 

  
Armações de aço e formas, parcialmente 

deterioradas. 

Armações de aço e formas, parcialmente 

deterioradas. 
  

  
Armações de aço, envoltas pela vegetação. Local da marcenaria, tomada pela vegetação. 

  

  
Material para formas, deteriorado. Barracão de  obras. 

   
##/Fato## 

Causa 
 

Falha nos controles internos administrativos. 

Falhas na fiscalização da execução contratual pela UFMT ao não adotar os 

procedimentos necessários ao cumprimento, pela contratada, das cláusulas contratuais. 

Ausência de Manual de Normas e Procedimentos formalizados com fim de verificar e 

acompanhar a efetiva observância à legislação e jurisprudência do Tribunal de Contas 

da União. 
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##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 075/2017/GR/UFMT, de 15 de março de 2017, a Unidade assim 

se manifestou: 

“Conforme apontado por esta Controladoria Geral da União, de fato as obras 

estavam paralisadas, no período citado. Sobre a paralisação, existem situações que são 

alheias à UFMT, cabendo ao gestor tomar as medidas cabíveis. Assim, observa-se boas 

práticas da gestão ao ter uma equipe de fiscalização atuante que, diante desse 

acontecimento, elaborou processo visando a aplicação de penalidade, nos moldes 

contratuais. Em função da garantia da ampla defesa, do contraditório e da tramitação 

ordinária, o processo ainda está em andamento. A equipe de auditoria ainda aponta o 

pagamento sendo feito em conformidade com as medições. 

A título de informação, a empresa retomou a obra, o que é melhor para a 

gestão, uma vez que não será necessária a realização de nova licitação.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Embora a alegação da Unidade de praticar boa gestão por ter elaborado processo 

visando a aplicação de penalidade nos moldes contratuais, observa-se que após um 

período de aproximadamente sete meses desde a última medição (6ª Medição - Nota 

Fiscal nº 226 – 24/06/2016), e de seis meses da 1ª Notificação à empresa (28/07/2016), 

as ações postas em prática pela Unidade com vistas ao cumprimento do contrato não 

foram capazes de evitar a paralização da obra por um período de aproximadamente sete 

meses. 

Salienta-se que a alegação da empresa para suspensão dos serviços na obra foi a falta de 

pagamento pela Unidade por serviços realizados, o que foi esclarecido no processo que 

tal justificativa não procedia. 

Foi verificado, ainda, a falta de adoção de providências pela Unidade em relação ao 

descumprimento do cronograma da obra, fato que já havia sido configurado mesmo 

antes da paralização da obra. A obra que teve início com a emissão da Ordem de 

Serviço em 09 de dezembro de 2015 evoluiu de 9,03% até 24 de junho de 2016 

(considerando os valores medidos até a 6ª Medição e o valor total contratado e 

aditivado), o que caracteriza que a obra evoluiu num ritmo aquém do necessário para 

cumprir o prazo de dezoito meses estipulado no cronograma contratado, pois naquele 

período de seis meses em que a empresa esteve em atividade na obra, era necessária 

uma evolução em torno de 30%. 

Portanto, o atraso do cronograma de execução da obra e a paralização da obra por um 

período de aproximadamente sete meses caracterizam descumprimento às cláusulas 

contratuais, que não foram tratadas de forma adequada pela equipe de fiscalização de 

forma que pudessem evitar prejuízos ao patrimônio público e à comunidade acadêmica, 

pela indisponibilidade da obra. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
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Recomendação 1: Recomenda-se à UFMT implantar procedimento específico, a ser 

utilizado pelos fiscais de contratos de obras, com vistas a verificar o cumprimento pela 

contratada das cláusulas contratuais, especialmente aquelas que se referem ao 

cumprimento do cronograma contratado, visando evitar o atraso das obras e a 

consequente aplicação de penalidades ao contratado. O procedimento deverá ser 

elaborado por comissão formalmente designada e composta por gestores de contratos e 

engenheiros civis. 

 

 

3.2 PROCESSOS LICITATÓRIOS                         

3.2.1 FORMALIZAÇÃO LEGAL                             

3.2.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Tomada de Preços nº 02/2016, Concorrência nº 04/2016 e Concorrência nº 05/2016 

- Previsão de licitação do tipo menor preço por item e julgado menor preço global. 

 

Fato 
 

Trata-se da análise das seguintes licitações: 

- Tomada de Preços nº 02/2016 (processo nº 23108.120139/2015-61), do tipo menor 

preço, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, 

para contratação de empresa especializada para execução de remanescente da obra de 

readequação do Conselho de Ensino e Pesquisa - Consepe, Secretaria da Reitoria e 

Procuradoria Geral Federal no campus da Universidade Federal de Mato Grosso em 

Cuiabá/MT, estimada no valor de R$ 569.208,50, realizada em 30 de junho de 2016. 

Conforme previsto, em 30 de junho de 2016, foi realizada a sessão pública de abertura 

da referida tomada de preços, ocasião em que se sagrou vencedora a empresa Apolus 

Engenharia Ltda. – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 36.915.163/0001-41, com proposta 

no valor de R$ 503.599,79. Em 09 de setembro de 2016, foi assinado o Contrato nº 

094/FUFMT/2016 com a empresa vencedora do certame no valor de sua proposta, com 

vigência de 24 meses, a partir da data da sua assinatura. 

- Concorrência nº 04/2016 (processo nº 23108.097944/2015-83), do tipo menor preço, 

sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, para 

contratação de empresa especializada para execução da obra de construção do sistema 

de abastecimento de água, infraestrutura elétrica, poço artesiano e reservatórios no 

campus da Universidade Federal de Mato Grosso em Rondonópolis/MT, estimada no 

valor de R$ 1.046.033,89, com previsão do certame em 05 de maio de 2016. Conforme 

previsto, em 05 de maio de 2016, ocorreu a sessão de análise da documentação de 

habilitação e proposta de preços remetidas para análise técnica da área de engenharia. 

Inicialmente, as propostas das duas empresas que compareceram ao certame foram 

desclassificadas por apresentarem erros nas suas planilhas, conforme ata de 20 de maio 

de 2016. No entanto, após análise e parecer da Procuradoria Federal junto a UFMT 

contrário à desclassificação da proposta por mero erro formal, a comissão de licitação 

decidiu aceitar e declarar como vencedora a empresa Santa Inês Construções e 

Comércio Ltda (CNPJ: 05.994.830/0001-03), depois das devidas correções em suas 

planilhas de preços e da composição do BDI, pelo valor global de R$ 980.069,29, de 

acordo com ata da sessão realizada em 23 de agosto de 2016.  Em 02 de setembro de 

2016, foi assinado o Contrato nº 095/FUFMT/2016 com a empresa vencedora do 

certame no valor de sua proposta, com vigência de 24 meses, a partir da data da sua 

assinatura. 
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- Concorrência nº 05/2016 (processo nº 23108.101279/2015-30), do tipo menor preço, 

sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, para 

contratação de empresa especializada para execução da obra de construção do galpão de 

Engenharia Agrícola e Ambiental no Campus de Rondonópolis no campus da 

Universidade Federal de Mato Grosso em Rondonópolis/MT, estimada no valor de R$ 

1.532.963,97, com previsão do certame em 25 de julho de 2016. A sessão pública de 

abertura ocorreu no dia 25 de julho de 2016 (folhas 1049 e 1050), ocasião em que 

compareceram duas empresas, as empresas Santa Inês Construções e Comércio Ltda. 

(CNPJ: 05.994.830/0001-03 e Ápice Construções Eireli-Me (CNPJ: 36.892.271/0001-

46), ambas habilitadas. Sendo as propostas das empresas remetidas para análise técnica 

da área de engenharia. Por fim, sagrou-se vencedora a empresa Ápice Construções com 

proposta no valor de R$ 1.387.041,77, conforme ata da sessão de 09 de agosto de 2016 

(folha 1064). Em 02 de setembro de 2016, foi assinado o Contrato nº 090/FUFMT/2016 

com a empresa vencedora do certame no valor de sua proposta, com vigência de 24 

meses, a partir da data da sua assinatura. 

Da análise dos processos licitatórios supracitados, verificaram-se as seguintes 

impropriedades: 

a) Previsão de licitação do tipo menor preço por item e julgado menor preço 

global. 

A Lei nº 8.666/93 traz em seu artigo 3º o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório. Dentre as principais garantias, pode-se destacar a vinculação da 

Administração ao edital que regulamenta o certame licitatório. Trata-se de uma 

segurança para o licitante e para o interesse público, extraída do princípio do 

procedimento formal, que determina à Administração que observe as regras por ela 

própria lançadas no instrumento que convoca e rege a licitação. 

Ocorre que os respectivos editais da Tomada de Preços nº 02/2016, da Concorrência nº 

04/2016 e da Concorrência nº 05/2016 informam que o critério de julgamento seria o de 

menor preço por item, em detrimento do menor preço global. Com efeito, pela natureza 

das obras contratadas, percebe-se que foi um equívoco, porquanto a admissão da 

adjudicação por item e não por preço global nos citados certames, cujos objetos não 

poderiam ser divisíveis. 

Nesse contexto, quando do julgamento das propostas das empresas participantes das 

licitações, a comissão de licitação declarou as vencedoras pelo menor valor global, ao 

invés de julgar as propostas por menor preço por item, conforme os editais. Isso leva à 

conclusão de que a Administração descumpriu as normas e condições dos editais, aos 

quais se acha estritamente vinculada. 

b) Exigência de apresentação da garantia contratual após a assinatura do contrato. 

A garantia contratual tem por objetivo assegurar o ressarcimento de prejuízos 

decorrentes de falhas na execução do contrato. Por isso, nas contratações que envolvem 

potencial risco de inadimplemento e lesão ao interesse público, a Lei nº 8.666/93 prevê, 

em seu art. 56, que, “a critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que 

prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas 

contratações de obras, serviços e compras". Na forma do § 1º do art. 56, a Lei também 

assegura à contratada o direito de optar por uma das modalidades de garantia entre 

aquelas previstas nos seus incisos, a saber: caução em dinheiro ou títulos da dívida 

pública; seguro-garantia e fiança bancária. 

Nesse sentido, constatou-se que, nos Contratos nºs 094/FUFMT/2016, 

095/FUFMT/2016 e 090/FUFMT/2016, a UFMT exigiu que fosse apresentada garantia 

no prazo de até dez dias úteis, após a assinatura dos termos de contrato, a título de 

garantia contratual, a importância correspondente a 5% dos valores contratados. 
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Em situação similar, entretanto, por meio do Acórdão nº 1883/2011-1ª Câmara, o 

Tribunal de Contas da União determinou que “nos procedimentos licitatórios, observe 

rigorosamente o art. 56 da Lei nº 8.666/1993, exigindo a comprovação da prestação da 

garantia no momento da celebração do respectivo termo contratual, em obediência ao 

item 9.4.3 do Acórdão nº 401/2008-P e item 8.2, alínea “e”, da Decisão nº 518/2000-

P”. (TCU, Acórdão nº 1.883/2011, 1ª Câmara, Rel. Min. Marcos Bemquerer, Relação 

nº 6, DOU de 05.04.2011). 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Falhas nos controles internos administrativos, em especial a falta de rotinas para 

compatibilizar o critério de julgamento das propostas previsto no edital com a natureza 

do objeto licitado, gerando erro que pode favorecer aos licitantes a impugnação do 

edital e protelar a realização do evento programado pela FUFMT. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 075, de 15/03/2017, a Unidade Examinada assim se manifestou 

sobre o fato relatado: 

“A Comissão sempre seguiu as recomendações da Procuradoria quando da elaboração 

do Edital e do Contrato, sendo que sempre encaminhou posteriormente para análise 

dos dois instrumentos da procuradoria, que nunca questionou as situações apontadas 

pela Controladoria. Entendemos que se houver recomendação da Controladoria Geral 

da União para aprimoramentos na licitação e seus procedimentos a mesma será 

acatada. ” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Quanto ao julgamento da proposta de preços, verifica-se que a FUFMT vem, em regra, 

adotando efetivamente, no caso de obras, a forma de julgamento pelo menor preço 

global, além de corretamente dispor sobre critérios de aceitabilidade de preços unitários. 

Percebe-se um equívoco da administração em dispor que o critério de julgamento seria 

pelo menor preço por item, conforme previsão editalícia, quando o correto seria 

previsão de julgamento pelo menor preço global em razão da natureza do objeto 

licitado. Neste sentido, verifica-se a necessidade da FUFMT definir melhor em seus 

editais os critérios de julgamento levando em conta a realidade e a necessidade de cada 

certame licitatório. 

Em relação à questão do prazo para apresentação da garantia contratual, aprofundando 

mais esta análise, verifica-se que o entendimento do Tribunal de Contas da União, 

conforme Acórdão nº 1883/2011 - 1ª Câmara, é controverso com o entendimento da 

Advocacia-Geral da União (AGU) quanto ao tema, pois tanto na minuta do edital e do 

contrato disponibilizado para os gestores em seu portal eletrônico prevê a possibilidade 

de estabelecimento de prazo para apresentação da garantia, sendo que na minuta do 

edital da AGU e no edital da FUFMT prevê sanções à contratada caso não apresente a 

garantia no prazo estipulado. 

Neste contexto, a equipe de auditoria suprime o achado relativo à exigência de 

apresentação de garantia contratual após a assinatura do contrato em razão da 

controvérsia no assunto e não se encontrar pacificado. Ademais, a empresa contratada, 

conforme os autos do processo licitatório, apresentou a garantia tempestivamente. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
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Recomendação 1: Aprimorar os controles internos administrativos, em especial criar 

rotinas para compatibilizar o critério de julgamento das propostas previsto no edital com 

a natureza do objeto licitado, para evitar erros que possam favorecer a impugnação do 

edital, o protelamento dos eventos licitatórios, além de observar o princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório previsto na Lei nº 8.666/93.  

 

 

3.2.2 OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO                      

3.2.2.1 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de juntada do comprovante de publicação, em jornal de grande 

circulação regional ou nacional, do aviso do Edital do Pregão Eletrônico para 

Registro de Preços nº 003/2016. Ausência de publicação do extrato das Atas de 

Registro de Preços nºs 117, 118, 119, 120, 154, 155 e 156/2016 no Diário Oficial da 

União. 

 

Fato 
 

 O Pregão Eletrônico nº 003/2016, com sessão pública em 18 de fevereiro de 2016, do 

tipo menor preço por item, Processo nº 23108.316760/2015-28, teve por objeto o 

registro de preços para futura e eventual aquisição de Manequins Simuladores 

Didáticos, para atender as demandas da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 

– FUFMT, cujo valor total estimado no Termo de Referência (Anexo I) correspondeu a 

R$ 11.133.611,36.  

O aviso da licitação foi publicado no Diário Oficial da União - DOU, em 02 de 

fevereiro de 2016, seção 3, página 31, sendo utilizada a plataforma de Compras 

Governamentais do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

(comprasnet), para fins de realização do referido pregão.  

Foram firmadas as seguintes Atas de Registro de Preços, totalizando R$ 7.233.716,00: 

- nº 117/2016, de 20 de abril de 2016, com a empresa Laerdal Medical Importação e 

Comércio de Produtos Médicos Ltda, CNPJ nº 08.014.804/0001-51, para os itens 1, 3, 

6, 9, 17, 25, 26, 35, 36 e 37, no valor total de R$ 4.405.813,00;  

- nº 118/2016, de 20 de abril de 2016, com a empresa Resgatécnica Comércio de 

Equipamentos de Resgate Ltda, CNPJ nº 15.453.449/0001-82, para os itens 12, 13 e 18, 

no valor total de R$ 83.700,00;  

- nº 119/2016, de 20 de abril de 2016, com a empresa Worldpoint Brasil LLC, CNPJ nº 

18.005.609/0001-19, para o item 10, no valor total de R$ 17.993,00;  

- nº 120/2016, de 27 de abril de 2016, com a empresa Mogiglass Artigos para 

Laboratórios Ltda, CNPJ nº 66.886.052/0001-15, para os itens 5, 11, 14, 20 e 34, no 

valor total de R$ 429.970,00. 

- nº 154/2016, de 23 de junho de 2016, com a empresa Laerdal Medical Importação e 

Comércio de Produtos Médicos Ltda, CNPJ nº 08.014.804/0001-51, para os itens 4, 15, 

16, 22, 23, 24 e 37, no valor total de R$ 1.556.340,00; 
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- nº 155/2016, de 23 de junho de 2016, com a empresa Letra Fisiolabor Ltda - ME, 

CNPJ nº 15.056.433/0001-36, para os itens 7, 19, 29 e 32, no valor total de R$ 

593.600,00;  

- nº 156/2016, de 23 de junho de 2016, com a empresa Mogiglass Artigos para 

Laboratórios Ltda, CNPJ nº 66.886.052/0001-15, para o item 8, no valor total de R$ 

146.300,00;  

Compulsando-se os autos do Processo Licitatório nº 23108.316760/2015-28, não se 

encontraram comprovantes de publicação em jornal de grande circulação regional ou 

nacional do aviso de licitação, bem como do resultado da licitação por meio dos extratos 

das respectivas atas de registro de preço no Diário Oficial da União. Ademais, no check-

list contido no despacho de fls. 554/555, do processo licitatório, também não consta 

indicativo de publicação em jornal de circulação regional ou nacional. 

A ausência de publicação do extrato do edital em jornal diário de grande circulação 

regional ou nacional da aquisição do bem ou da prestação dos serviços fere os princípios 

constitucionais da publicidade e da isonomia, e o artigo 17, do Decreto nº 5.450, de 31 

de maio de 2005.  

O artigo 30, inciso XII, do referido decreto, estabelece, ainda, que o processo licitatório 

será instruído com os comprovantes das publicações do aviso do edital e do resultado da 

licitação. 

Quanto ao resultado do pregão no sistema de registro de preços, vale acrescer, na forma 

do artigo 14 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que ata de registro de preços 

implicará em compromisso de fornecimento ao licitante vencedor, após a sua 

publicação. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Deficiência nas rotinas e nos procedimentos adotados para a instrução do processo de 

pregão eletrônico. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 075/2017/GR/UFMT, de 15 de março de 2017, a Unidade assim 

se manifestou: 

“Na referida constatação a auditoria verificou a ausência da publicação do extrato do 

Edital nº. 03/2016 – FUFMT em jornal de grande circulação e verificou-se ainda a 

ausência de publicação do extrato das Atas referentes a este mesmo certame. 

Quanto a publicação do extrato do Edital, a mesma foi devidamente realizada, 

juntamente com a publicação no Diário Oficial, conforme comprovação anexa. Por um 

descuido no momento da realização do check-list de homologação, a mesma não foi 

citada. 

Quanto a publicação do extrato das Atas deste certame, informamos que, visando 

atender ao princípio Constitucional da economicidade, a FUFMT realiza uma única 

publicação ao final de cada certame, contendo um resumo do resultado do mesmo. 
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Nesta publicação, constam as empresas vencedoras; os valores totais de cada 

fornecedor e o valor global do certame. 

Tal prática trouxe, somente no ano de 2016, uma economia aproximada de R$ 

47.000,00 aos cofres da FUFMT, sendo 336 Atas de Registro de Preço firmadas de 97 

certames realizados. Isso porque a Portaria nº. 20/2017, da Imprensa Nacional, fixou o 

valor para publicação no Diário Oficial em R$ 33,04 por centímetro de coluna. Como 

exemplo, um Aviso de Licitação ocupa 6cm de espaço para publicação. Desta forma, 

cada publicação tem um custo aproximado de R$ 198,24 (se considerarmos uma 

publicação com 6cm de coluna), assim, publicar o extrato de cada uma das Atas de 

Registro de Preços firmadas em 2016 resultaria em um custo total de R$ 66.608,64, 

enquanto publicar um resumo do resultado de cada certame tem um custo final de R$ 

19.229,28. 

Na atual situação financeira em que se encontra o Poder Público e, consequentemente, 

a UFMT, com as limitações aos empenhos, cabe à gestão preocupar em cumprir os 

requisitos legais com o menor gasto possível. A eficiência é princípio base da 

administração pública, devendo ser aplicável sempre que possível. 

Entendemos que tal prática está em total acordo com o disposto no artigo 14, do 

Decreto 7.892/13, cumprindo a exigência contida no mesmo. No entanto, se o órgão de 

controle interno tiver consolidado entendimento diferente, a UFMT acatará 

imediatamente e fará conforme a indicação da CGU-Regional/MT, ainda que saia mais 

oneroso. 

Ademais, todas as Atas de Registro de Preço firmadas pela FUFMT encontram-se 

disponíveis ao acesso de qualquer cidadão, tanto fisicamente quanto digitalmente.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

 A Unidade apresentou cópia da publicação do aviso de licitação em jornal de circulação 

regional, ocorrida em 30 de janeiro de 2016, o que elide a ausência dessa publicidade. 

Entretanto, tal comprovante não consta no processo analisado, o que contraria o 

disposto no inciso XII, do artigo 30, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005. 

Quanto a publicação do resultado do pregão, informa que, visando atender ao princípio 

constitucional da economicidade, realiza uma única publicação ao final de cada 

certame, contendo um resumo do resultado, constando as empresas vencedoras, os 

valores totais de cada fornecedor e o valor global do certame. Tal procedimento, teria 

propiciado uma economia nos custos de publicação, em aproximadamente R$ 

47.000,00, no ano de 2016. 

Nesse aspecto, não há óbices à prática adotada, desde que possua os elementos mínimos 

necessários para conferir publicidade ao ato, e gerar os efeitos pretendidos pelo artigo 

14, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. 

Apesar dos esclarecimentos, não foi apresentado o comprovante de publicação de tal 

resumo do resultado do Pregão Eletrônico nº 03/2016, o qual, também, não consta 

juntado aos autos do processo licitatório, na forma da alínea “b”, do inciso XII, do 

artigo 30, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005. 

 

Apesar da Unidade utilizar check-list, não foi suficiente para afastar as falhas de 

instrução processual.  

  

  
##/AnaliseControleInterno## 
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Recomendações: 

Recomendação 1: Aperfeiçoar os instrumentos de verificação (rotinas, check-list, etc.) 

de forma a garantir que os documentos exigidos pela legislação, em especial, os 

comprovantes de publicação do aviso da licitação e de seu resultado, sejam juntados aos 

autos do processo. 

 

 

3.2.2.2 INFORMAÇÃO 
 

Baixa execução do objeto licitado pelo Pregão Eletrônico nº 003/2016 e não 

atendimento às demandas das unidades que desenvolvem atividades finalísticas de 

ensino. 

 

Fato 
 

Na avaliação dos atos precedentes ao Pregão Eletrônico nº 003/2016, Processo nº 

23108.316760/2015-28, observa-se que a Coordenação do Curso de Medicina, do 

Campus Universitário de Rondonópolis, como unidade solicitante, indicou a 

necessidade de realização de licitação por meio do Termo de Referência nº 6/2015 (fls. 

02/28), composto por 37 (trinta e sete) itens de diversos tipos de Manequins 

Simuladores Didáticos, apresentando a justificativa de que o Curso de Graduação de 

Medicina estaria em fase de implementação, sendo o material essencial nas disciplinas 

de práticas médicas. 

Como se verifica nos autos, a pesquisa de necessidades foi realizada entre 08 a 15 de 

maio de 2015 (fls. 160), através do Sistema de Requisições para Materiais de Consumo, 

Bens e Serviços - SISREQ, pelo qual as unidades interessadas indicam a quantidade 

pretendida. A comunicação de abertura foi realizada através de e-mail, com as 

orientações necessárias, inclusive, para que fossem prestadas as justificativas de 

participação (fls. 160/175). 

Identificaram-se nos e-mails juntados ao processo as seguintes unidades demandantes:  

- Coordenação do Curso de Enfermagem do ICEN/CUR/IFMT (fls. 163/164);  

- Coordenação do Curso de Medicina, do Campus de Sinop (fls. 165);  

- Faculdade de Medicina, Campus Cuiabá (fls. 167);   

- Coordenação do Curso de Biomedicina, CUA/UFMT (fls. 169). 

Após cerca de dez meses de vigência entre a primeira Ata de Registro de Preço e a 

disponibilização dos respectivos processos, constataram-se os empenhos abaixo 

relacionados: 

Tabela – Empenhos emitidos decorrente do Pregão Eletrônico nº 003/2016. 

 
Nº do Empenho Data CNPJ do Credor Proc. Pagamento Valor (R$) 

2016NE802136 08/09/2016 15.453.449/0001-82 23108.717566/2016-47 850,00 

2016NE802137 08/09/2016 08.014.804/0001-51 23108.717566/2016-47 8.986,00 

2016NE802138 08/09/2016 18.005.609/0001-19 23108.717566/2016-47 947,00 

2016NE802139 08/09/2016 66.886.052/0001-15 23108.717566/2016-47 19.230,00 

2016NE802149 09/09/2016 15.453.449/0001-82 23108.716601/2016-19 9.300,00 
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2016NE802150 09/09/2016 18.005.609/0001-19 23108.716601/2016-19 1.894,00 

2016NE802152 09/09/2016 08.014.804/0001-51 23108.716601/2016-19 480.856,00 

2016NE802153 09/09/2016 66.886.052/0001-15 23108.716601/2016-19 31.795,00 

2016NE802161 12/09/2016 08.014.804/0001-51 23108.718289/2016-90 46.260,00 

2016NE802162 12/09/2016 15.056.433/0001-36 23108.718289/2016-90 70.680,00 

2016NE802163 12/09/2016 66.886.052/0001-15 23108.718289/2016-90 15.400,00 

2016NE803386 29/12/2016 08.014.804/0001-51 23108.718289/2016-90 147.980,00 

2016NE803387 29/12/2016 15.056.433/0001-36 23108.718289/2016-90 194.040,00 

2016NE803388 29/12/2016 66.886.052/0001-15 23108.718289/2016-90 46.200,00 

Total 1.074.418,00 

Fonte: Processos nºs 23108.717566/2016-47, 23108.716601/2016-19 e 23108.718289/2016-90. 

 

A execução decorrente do pregão foi de R$ 1.074.418,00, ou seja, 14,85% do valor total 

de R$ 7.233.716,00, registrado nas Atas nºs 117, 118, 119, 120, 154, 155 e 156/2016.  

Conforme consultas aos processos, apenas o Instituto de Ciências da Saúde - ICS, do 

Campus de Sinop, teve a demanda parcialmente suprida, não sendo destinados 

equipamentos às outras unidades demandantes. 

Deve-se ressaltar que a justificativa apresentada para abertura do processo licitatório, 

constante no Termo de Referência nº 6/2015, referiu-se à implementação do Curso de 

Graduação de Medicina do Campus Universitário de Rondonópolis, o qual, até o 

momento, não foi contemplado pelos materiais pretendidos.  

Por meio do Ofício nº 075/2017/GR/UFMT, de 15 de março de 2017, a Unidade assim 

se manifestou: 

“Preliminarmente, em resposta à constatação informamos que os valores apontados 

como executados pelo referido Pregão nº 003/2016 pela CGU-Regional/MT não estão 

condizentes, o valor total executado em 2016 foi de R$ 2.014.239 conforme quadro 

anexo. Além disso, o campus de Rondonópolis como unidade solicitante também foi 

atendida, sendo inclusive o processo 23108.322789/2016-20 o único que foi solicitado 

pela unidade em 2016. 

Dentre todas as unidades de Graduação em Medicina citados, apenas a Coordenação 

do Curso de Biomedicina (CUA) ainda não teve solicitação para aquisição dos itens do 

Pregão.  

Embora a UFMT venha enfrentado dificuldades na execução de seu orçamento nos 

últimos anos, principalmente nos recursos de capital, a instituição tem como prioridade 

equipar os laboratórios de ensino dos cursos em implantação, e continuará em 2017 

adquirindo os itens, dentro das possibilidades orçamentárias.” 

 

Pela Solicitação de Auditoria nº 04/201700125, de 02 de fevereiro de 2017, foram 

solicitados os processos de pagamento derivados do Pregão Eletrônico nº 03/2016. 

 

Foram disponibilizados os Processos nºs 23108.717566/2016-47, 23108.716601/2016-

19 e 23108.718289/2016-90, sendo que as notas de empenhos juntadas correspondem 

aos valores descritos na referida tabela. 

 

No quadro anexo à resposta, constam informações sobre os empenhos realizados nos 

processos 322789/2016-20 e 159215/2016-17, os quais não foram disponibilizados à 

equipe de auditoria. Dessa forma, a diferença de valor apontada, deveu-se ao fato de que 
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a Unidade não forneceu todos os pagamentos ou informações solicitadas na ocasião dos 

trabalhos. 

 

Por meio do Ofício nº 253/2017/GR/UFMT, de 12 de julho de 2017, a Unidade assim se 

manifestou: 

 

“Ao fazer a solicitação, as unidades demandantes fazem suas perspectivas de insumos e 

de quantias consideradas como excelentes. O mesmo ocorreu com a licitação ora 

analisada, de fato foi feita uma análise de demanda e foi feita ata em paralelo com tal 

demanda. No entanto, a não execução de toda a ata de registro não foi feita em função 

das solicitações, que estão vindo pouco a pouco, conforme necessidade, e de que não 

possuem todo o recurso, mas estamos dando prioridade às demandas acadêmicas de 

acordo com analises discricionárias. Reforçamos que o atendimento da demanda se 

deve por questões externas à UFMT. Não existe possibilidade de o gestor obrigar o 

MEC a dar mais recursos, pois estamos limitados orçamentariamente. Há que se 

lembrar que o orçamento da UFMT, embora pareça com valor vultuoso, é em sua 

maioria, com despesas fixadas (4002 - assistência estudantil / 20GK, 0181, 09HB, 

2004, ETC - gasto com pessoal / 8282 - Obras), havendo pouca margem de 

discricionariedade para a aquisição de bens e serviços. 

Ademais, há que se lembrar da característica própria do Pregão, que é criar um direito 

a adquirir para o gestor público e não um direito líquido e certo para o vendedor sobre 

a ata de registro. Segue abaixo a diferença entre a ata e o contrato trazido pelo TCU 

no informativo n. 244, de 2015: 

"[...] É um acordo de vontades, assinado pela Administração e pelas licitantes que 

ofertaram os preços registrados. Caracteriza-se como um negócio jurídico entre as 

partes, criando vínculos e estabelecendo . obrigações recíprocas, embora 

predominantemente do particular signatário. Na ata de registro de preços, é acordado 

entre as partes apenas o objeto licitado e os respectivos preços ofertados, 

diferenciando-se de um típico contrato administrativo, no qual também são acertadas 

as quantidades a serem contratadas e existe a obrigação, e não mera faculdade, de o 

contratante demandar as quantidades previamente acordadas” 

Conforme se depreende da leitura, a UFMT só cria a obrigação de que se for comprar 

o objeto, deverá ser pelo valor e do vencedor registrado em ata. Mas, nada obriga o 

gestor a cumprir a integralidade da ata de registro de preço. 

No próprio relatório, a CGU não apresenta uma lei ou um acórdão ou algo do tipo 

sobre a ilegalidade de ter ata registrada e não conseguir executá-la. Há que se lembrar 

que dentro da Universidade as demandas não vêm só das faculdades de medicina, são 

ao total de 106 cursos de graduação e 46 programas de pós graduação. A compra é 

totalmente discricionária do gestor, que deverá analisar as demandas como um todo, 

em contrapartida de seus recursos. 

Por fim, cumpre ressaltar que o Sisreq não apresenta problemas operacionais nesse 

sentido, sendo, portanto, uma recomendação inócua. A própria CGU no início do ano 

baixou uma recomendação sobre o Sisreq, informando que o mesmo, além de atender 

as demandas operacionais, é capaz de gerar relatórios gerenciais. O controle de 

atendimento às necessidades é feito e acompanhado. O aprimoramento de sistemas é 

objetivo de qualquer gestão, mas o aprimoramento do Sisreq não ilidiria a situação 

apresentada e não seria capaz de gerar benefícios para a pretensa constatação 

apresentada.” 
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Apesar da baixa execução do objeto licitado, as justificativas apresentadas são válidas, 

sendo de conhecimento geral a dificuldade orçamentária que tem afetado todos os 

órgãos da Administração Pública Federal no exercício de 2016. 

  
##/Fato## 

3.2.2.3 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de publicação do extrato das Atas de Registro de Preços nºs 314, 315 e 

316/2016 no Diário Oficial da União. 

 

Fato 
 

O Pregão Eletrônico nº 054/2016, com sessão pública em 25 de outubro de 2016, do 

tipo maior valor percentual de desconto sobre o preço de capa (preço constante no 

catálogo ou tabela da respectiva editora), processo nº 23108.159899/2016-49, teve por 

objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de material bibliográfico 

(livros), de origem nacional e estrangeira, disponíveis no mercado interno e externo, 

para atender o acervo bibliográfico das bibliotecas da Fundação Universidade Federal 

de Mato Grosso - FUFMT e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Piauí - Campus Pedro II (órgão participante), cujo valor total estimado no Termo de 

Referência (Anexo I) correspondeu a R$ 2.100.000,00.  

O aviso da licitação foi publicado no Diário Oficial da União - DOU em 13 de outubro 

de 2016, Seção 3, página 36, sendo utilizada a plataforma de Compras Governamentais 

do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (comprasnet), para fins de 

realização do referido pregão. A publicação em jornal de grande circulação regional 

ocorreu em 12 e 13 de outubro de 2016. 

Foram firmadas as seguintes Atas de Registro de Preços, totalizando R$ 1.406.040,00: 

- nº 314/2016, de 21 de novembro de 2016, com a empresa GD Distribuidora de Livros 

Ltda, CNPJ nº 02.755.013/0001-04, para o item 1, com desconto obtido de 38 %, valor 

total estimado de R$ 868.000,00;  

- nº 315/2016, de 29 de novembro de 2016, com a empresa M.A. Pontes Editora 

Distribuidora e Importadora de Livros, CNPJ nº 02.237.480/0001-34, para os itens 2 e 

4, com desconto obtido de 11,31 % e 17,03 %, respectivamente, e valor total estimado 

de R$ 349.040,00;  

- nº 316/2016, de 21 de novembro de 2016, com a empresa Êxito Distribuidora e 

Comércio de Livros Ltda, CNPJ nº 08.065.700/0001-76, para o item 3, com desconto 

obtido de 37 %, valor total estimado de R$ 189.000,00.  

Em análise aos autos do Processo Licitatório nº 23108.159899/2016-49, não se 

encontraram comprovantes de publicação do resultado da licitação, por meio dos 

extratos das respectivas atas de registro de preço no Diário Oficial da União. 

O artigo 30, inciso XII, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, estabelece que o 

processo licitatório será instruído com o comprovante da publicação do resultado da 

licitação. 
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Além disso, no sistema de registro de preços, ressalta-se, na forma do artigo 14 do 

Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que ata de registro de preços implicará em 

compromisso de fornecimento ao licitante vencedor, após a sua publicação. 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Deficiência nas rotinas e nos procedimentos adotados para a instrução do processo de 

pregão eletrônico. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 075/2017/GR/UFMT, de 15 de março de 2017, a Unidade assim 

se manifestou: 

“No certame licitatório nº. 54/2016 adotamos a mesma prática utilizada no certame nº. 

03/2016 no que diz respeito a publicação das Atas. Foi realizada uma única publicação 

no Diário Oficial da União, ao final do certame, contendo as empresas vencedoras, os 

valores totais de cada empresa e o valor global do certame.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Quanto a publicação do resultado do pregão, informa que, visando atender ao princípio 

constitucional da economicidade, realiza uma única publicação ao final de cada 

certame, contendo um resumo do resultado, constando as empresas vencedoras, os 

valores totais de cada fornecedor e o valor global do certame. Tal procedimento, teria 

propiciado uma economia nos custos de publicação, em aproximadamente R$ 

47.000,00, no ano de 2016. 

Nesse aspecto, não há óbices à prática adotada, desde que possua os elementos mínimos 

necessários para conferir publicidade ao ato, e gerar os efeitos pretendidos pelo artigo 

14, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. 

Apesar dos esclarecimentos, não foi apresentado o comprovante de publicação de tal 

resumo do resultado do Pregão Eletrônico nº 54/2016, o qual, também, não consta 

juntado aos autos do processo licitatório, na forma da alínea “b”, do inciso XII, do 

artigo 30, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005. 

 

Apesar da Unidade utilizar check-list, não foi suficiente para afastar as falhas de 

instrução processual.  

    

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Aperfeiçoar os instrumentos de verificação (rotinas, check-list, etc.) 

de forma a garantir que os documentos exigidos pela legislação, em especial, os 
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comprovantes de publicação do aviso da licitação e de seu resultado, sejam juntados aos 

autos do processo. 

 

 

3.2.2.4 CONSTATAÇÃO 
 

Falhas na publicação do resumo do edital da Concorrência nº 04/2016. 

 

Fato 
 

Em análise aos autos da Concorrência Pública nº 04/2016, verificou-se que o resumo do 

edital foi publicado no Diário Oficial da União em 05 de abril de 2016 e em jornal 

diário de grande circulação no estado e na capital mato-grossense (Diário de Cuiabá) em 

7 de abril de 2016, sendo que a abertura dos envelopes de habilitação e propostas de 

preços foi prevista e posteriormente aconteceu em 05 de maio de 2016. No entanto, 

embora o extrato do instrumento convocatório da referida licitação tenha sido publicado 

nos meios adequados, o prazo do recebimento das propostas ou da realização do evento 

comparados com o prazo da publicação em jornal de grande circulação decorreu apenas 

28 dias, não sendo respeitado o prazo mínimo de trinta dias estabelecido no parágrafo 

2º, II, “a”, artigo 21 da Lei nº 8.666/93. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Falhas nos controles internos administrativos, em especial a falta de rotina para 

assegurar o cumprimento dos prazos de publicação do aviso de licitações. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 75, de 15/03/2017, a Unidade Examinada assim se manifestou 

sobre o fato relatado: 

“(...). Quanto à questão do prazo a UFMT tomará as providências para que essa 

fragilidade não volte a ocorrer. ” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em relação ao prazo de publicação do aviso da licitação relativa à Concorrência nº 

04/2016, fica evidente o descumprimento de preceito legal, que na prática acabou 

subtraindo dois dias dos licitantes na preparação de sua documentação de habilitação e 

elaboração de sua proposta de preços para participar do evento licitatório. Situação que 

pode ser determinante quanto ao grau de competitividade do certame, restringindo a 

participação de empresas que poderiam estar interessadas em oferecer proposta e se 

frustrou pelo prazo exíguo. 

Diante do exposto, a equipe de auditoria mantém a constatação vez que as justificativas 

do gestor não elidem a impropriedade.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Providenciar capacitações na área de licitações e contratos para os 

servidores do setor, tendo em vista melhorias no desempenho de suas funções no que se 

refere ao planejamento e operacionalização dos procedimentos licitatórios da unidade, 

em especial ao cumprimento dos prazos de publicações dos instrumentos convocatórios 

estabelecidos na Lei n.º 8.666/93. 
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4 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                    

4.1 REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS            

4.1.1 CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS                     

4.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Deficiência na Implementação dos Controles Internos Administrativos na Área de 

Gestão de Pessoas. 

 

Fato 
 

Trata-se de avaliar se os controles internos administrativos na atividade de Gestão de 

Pessoas adotados pela UFMT foram instituídos e estão em efetivo funcionamento, 

assegurando o atingimento dos seus objetivos. 

Ressalta-se que a avaliação dos controles internos ocorreu em nível de atividades. Isso 

significa avaliar controles no nível das operações, isto é, no nível dos processos 

organizacionais da instituição. O objetivo é identificar as deficiências que dão causa às 

irregularidades. 

Nesse sentido, os trabalhos foram realizados mediante entrevistas com servidores 

responsáveis pelos processos relacionados com as atividades de Gestão de Pessoas e 

aplicação de testes de auditoria para avaliar a qualidade dos controles. 

Dessa forma, as entrevistas e testes de auditoria tiveram como referência o Questionário 

de Avaliação de Controles Internos – Gestão de Pessoas (QACI – GP). A metodologia 

do questionário consiste na pontuação de cada resposta. As respostas enviadas pelo 

gestor obtiveram um percentual de 78%. Assim esse sistema, para fins de definição do 

nível de maturidade dos sistemas de controles internos da atividade de gestão de 

pessoas, foi considerado aprimorado (70,1% a 90%). Isso significa, pelo conceito da 

escala já utilizada pelo Tribunal de Contas da União e Controladoria-Geral da União em 

trabalhos similares, que os controles internos obedecem aos princípios estabelecidos; é 

supervisionado e regularmente aprimorado.  

Entretanto, destaca-se as respostas dadas as perguntas 02 e 17 do QACI – GP. A 

pergunta 02 indaga se a execução das principais atividades envolvidas na gestão de 

pessoas está apoiada por políticas e procedimentos (normas, manuais e check-list) que 

as formalizam e detalham. A resposta foi “00” (inexistência do controle). Quanto à 

pergunta 17, inqueriu-se se a gestão realiza processo para identificar e relatar a algum 

órgão consultivo ou deliberativo (ex. Comitê de Recursos Humanos) eventuais riscos 

relacionados a recursos humanos, a fim de que sejam tomadas medidas para mitigar 

situações de alto risco. A resposta foi “01” (controle em desenvolvimento). 

Essas duas perguntas são importantes para avaliar a qualidade dos controles internos. É 

condição para a segurança em nível de atividades que os servidores sejam guiados por 

procedimentos que formalizam e detalham suas atividades. Outro ponto fundamental 

para o sucesso no aprimoramento do controle interno é a identificação e a definição das 

ações para mitigar os eventuais riscos, comunicando sempre aos órgãos 

deliberativos/consultivos.  

Portanto, concluiu-se pela necessidade de aprimoramentos nos controles internos 

administrativos, notadamente quanto à implantação de procedimentos que formalizam e 
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detalham as atividades no nível operacional. De outra parte, é necessária a implantação 

do gerenciamento de risco para as atividades de gestão de pessoas. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Ausência de Comitê de Governança, Riscos e Controles instituído na UFMT. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 178/2017, de 30 de maio de 2015, a UFMT apresentou a seguinte 

manifestação: 

“A política de Gerenciamento de Riscos é relativamente recente no âmbito da 

Administração Pública, sendo cobrada a partir de 2017. A própria Controladoria 

Geral da União — PR, entendendo do desafio que é implementar a Política de 

Gerenciamento de Riscos, expediu ofício circular para que a Administração Pública 

Federal fizesse a adoção dessa metodologia com parcimônia e adequando à realidade 

institucional. 

Complementarmente ao que foi dito, a gestão de pessoas da UFMT acredita que 

sempre pode primar pelos aperfeiçoamentos dos controles, até porque estes nunca 

poderão atingir o nível de 100% de confiabilidade, mas ficamos satisfeitos com o 

Feedback trazido pela própria equipe da CGU-Regional/MT sobre os controles sobre a 

gestão de pessoas na universidade. ” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O gestor confirma que há possibilidade de aperfeiçoar os controles internos 

administrativos. A temática de melhoria do sistema de controle interno com o auxílio da 

ferramenta do gerenciamento de risco é recente. Porém, é necessário que os gestores das 

unidades da administração pública iniciem o movimento de gerenciamento de risco, 

pois esta metodologia é mundialmente reconhecida e o TCU a considera nas análises e 

julgamento das contas. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Recomenda-se a criação do Comitê de Governança, Riscos e 

Controles, nos termos do art. 22 da IN Conjunta CGU/MP nº 01/2016. 

 

 

4.1.1.2 INFORMAÇÃO 
 

Atendimento das ocorrências inseridas no Sistema de Trilhas de Auditoria de 

Pessoal - competência 06/2016. 

 

Fato 
 

Com o objetivo de verificar a conformidade da folha de pagamento da Universidade 

Federal de Mato Grosso (UFMT), foram realizados cruzamentos de bases de dados de 

sistemas coorporativos da Administração Pública Federal. As inconsistências 

encontradas foram inseridas no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (sistema 

mantido pela CGU) e disponibilizadas para o gestor, no sentido de otimizar a adoção de 

providências e a apresentação das informações necessárias. 
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Nesse sentido, os cruzamentos realizados, com dados da competência junho/2016, 

apontaram trinta e oito inconsistências na folha de pagamento da UFMT, conforme o 

quadro seguinte: 

 

Quadro – Resumo das ocorrências das trilhas de auditoria de pessoal 

Ocorrências 
Quantidade de inconsistências 

encaminhadas ao órgão 

Total de inconsistências 

justificadas 

Servidores com Parcela de 

Devolução ao Erário 

Interrompida ou Prazo e/ou 

Valor Alterados (1 Ano 

Anterior) 

25 25 

Servidores com Devolução do 

Adiantamento de Férias no 

Último Ano, em Valor Inferior 

ao Recebido (1 Ano Anterior) 

5 5 

Pagamento de Grat. Natalina/13 

Salario com Base de Cálculo 

Acrescida de Valor Superior a 

30% em Relação ao 

Considerado para o Cálculo da 

Antecipação da Grat. 

Natalina/13 Salario (1 Ano 

Anterior) 

3 3 

Servidores que 

Obtiveram  Devolução de Falta 

com os Valores Maiores do que 

o Descontado no Ultimo Ano (1 

Ano Anterior) 

3 3 

Vantagens Previstas nos Arts. 

184, da Lei nº 1.711/1952 e 192, 

da Lei nº 8.112/1990, Pagas com 

Valores Inconsistentes 

2 2 

TOTAL 38 38 

Fonte: Sistema de Trilhas de Auditoria – competência 06/2016. 

 

Depreende-se do quadro anterior que todas as ocorrências foram respondidas pela 

unidade e analisadas pela CGU. Desse total, dezessete ocorrências foram solucionadas e 

vinte e uma estão impedidas de novas providências pela unidade em razão de decisões 

judiciais. Conclui-se, portanto, que a unidade está envidando esforços para adotar 

medidas que regularizem os pagamentos indevidos. 

 

  
##/Fato## 

4.1.2 VENCIMENTO E REMUNERAÇÃO                       

4.1.2.1 CONSTATAÇÃO 
 

Concessão da Retribuição por Titulação sem a apresentação do diploma. 

 

Fato 
 

Com o objetivo de verificar a conformidade da concessão de adicional de Retribuição 

por Titulação (RT), prevista na Lei nº 12.772/2012, para os docentes integrantes do 

Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, solicitou-se 28 processos referentes 

à concessão de RT, em 2016, a professores da Universidade Federal de Mato de Grosso 

(UFMT). Os processos foram selecionados, por meio de amostragem, de um conjunto 

total de 44 processos formalizados em 2016. 
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Da análise dos processos disponibilizados, constatou-se que apenas três processos 

apresentavam o diploma da titulação anexado ao requerimento para recebimento da RT 

correspondente. Os 25 processos restantes apresentavam comprovantes de aprovação, 

de conclusão, de entrega das versões finais das teses ou dissertações, conforme quadro 

seguinte. 

 

Quadro – Informações dos processos solicitados por amostragem 

Processo Siape Titulação  
Data 

Requerimento 

Documento 

apresentado no 

processo 

Início do 

recebimento 

da RT 

requerida 

23108.718236/2016-

79 
1111422 Doutorado 29/07/2016 

Atestado de 

aprovação 
set/16 

23108.160534/2016-

67 
1541287 Doutorado 24/06/2016 Ata de defesa de tese ago/16 

23108.181701/2016-

11 
2862330 Doutorado 20/10/2016 

Ata de defesa da tese 

Declaração da entrega 

da versão final 

dez/16 

23108.173167/2016-

61 
2125391 Doutorado 31/08/2016 

Ata de defesa de tese 

Declaração de 

aprovação e 

concessão de título 

set/16 

23108.165964/2016-

75 
2432035 Doutorado 21/07/2016 Ata de defesa de tese ago/16 

23108.166992/2016-

18 
2621008 Doutorado 27/07/2016 

Ata de defesa da tese 

Declaração da entrega 

da versão final 

set/16 

23108.176443/2016-

43 
2111141 Doutorado 20/09/2016 Ata de defesa de tese out/16 

23108.322714/2016-

49 
2320855 Mestrado 07/07/2016 

Relatório de defesa de 

dissertação 
ago/16 

23108.132887/2016-

77 
2453044 Doutorado 05/02/2016 

Ata de defesa de tese 

Declaração de 

tramitação para 

emissão do diploma 

mar/16 

23108.134652/2016-

10 
1896985 Doutorado 18/02/2016 

Ata de defesa de tese 

Atestado de conclusão 
mai/16 

23108.717604/2016-

61 
1057872 Doutorado 27/06/2016 Ata de defesa de tese ago/16 

23108.171796/2016-

57 
2126837 Doutorado 22/08/2016 

Parecer sobre a defesa 

de tese 

Atestado de concessão 

de título 

set/16 

23108.135006/2016-

70 
2217406 Doutorado 22/02/2016 

Declaração de 

aprovação e 

tramitação para 

emissão do diploma 

mar/16 

23108.122882/2015-

55 
1996054 Doutorado 08/12/2015 

Ata de defesa da tese 

Declaração da entrega 

da versão final 

fev/16 

23108.135611/2016-

41 
2109965 Doutorado 24/02/2016 

Ata de defesa da tese 

Declaração da entrega 

da versão final 

abr/16 

23108.316339/2015-

17 
1190043 Doutorado 03/11/2015 Ata de defesa de tese fev/16 

23108.146013/2016-

05 
3304998 Doutorado 06/04/2016 Ata de defesa de tese mai/16 

23108.124394/2015-

82 
1720416 Doutorado 16/12/2015 

Ata de defesa de tese  

Atestado de conclusão 
mar/16 
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23108.321043/2016-

07 
1990134 Doutorado 23/05/2016 Ata de defesa de tese jul/16 

23108.132128/2016-

12 
2135099 Doutorado 03/02/2016 Ata de defesa de tese  fev/16 

23108.138028/2016-

91 
1124006 Doutorado 03/03/2016 

Declaração de 

aprovação 
mar/16 

23108.148823/2016-

98 
2106917 Doutorado 27/04/2016 

Ata de defesa da tese 

Declaração da entrega 

da versão final 

ago/16 

23108.130513/2016-

17 
3337189 Doutorado 01/07/2016 Ata de defesa de tese ago/16 

23108.138673/2016-

12 
1758394 Doutorado 07/03/2016 

Ata de defesa da tese 

Declaração de 

aprovação e 

certificação 

abr/16 

23108.509537/2016-

11 
416568 Doutorado 06/04/2016 Ata de defesa de tese mai/16 

23108.181010/2016-

18 
416179 Mestrado 17/10/2016 

DIPLOMA 

MESTRADO 
nov/16 

23108.176532/2016-

90 
2564604 Doutorado 20/09/2016 

DIPLOMA 

DOUTORADO 
out/16 

23108.322713/2016-

02 
2486922 Doutorado 07/07/2016 

DIPLOMA 

DOUTORADO 
ago/16 

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria. 

 

O artigo 17 da Lei nº 12.772/2012 textualmente dispõe que “Fica instituída a RT, 

devida ao docente integrante do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal 

em conformidade com a carreira, cargo, classe, nível e titulação comprovada, nos 

valores e vigência estabelecidos no anexo IV”. (Original sem grifo).  

 

Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União (TCU), por meio do Acórdão nº 

11.374/2016 – 2ª Câmara – exarou o entendimento de que para a percepção da RT é 

necessária a comprovação da respectiva titulação, a qual somente se dá com a 

apresentação do referido diploma. Determinou, também, no item 9.1.4. do referido 

Acórdão, que “suspenda imediatamente o procedimento de autorização de pagamento 

da retribuição por titulação - RT mediante apresentação de outro documento que não o 

diploma de conclusão do curso, exigido nos arts. 17 e 18 da Lei 12.772/2012”. 

 

Assim, depreende-se das informações consolidadas no quadro apresentado que os 

pagamentos da Retribuição por Titulação foram autorizados e iniciados, em vinte e 

cinco ocorrências, sem a devida comprovação da titulação por meio da apresentação do 

diploma. 

 

Cabe acrescer que a análise realizada se limitou a verificar a existência de 

documentação comprobatória da titulação informada no requerimento de pagamento da 

RT. Portanto, não foram objeto de análise a veracidade e a compatibilidade dos 

comprovantes de titulação apresentados com as áreas de ensino, pesquisa e extensão de 

vínculo do docente objeto da amostra auditada. 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

A Secretaria de Gestão de Pessoas autorizou a concessão dos pagamentos do adicional 

de RT após aprovação da documentação correspondente pela Comissão Permanente de 

Pessoal Docente (CPPD). 
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A CPPD instituiu formulário para requerimento da retribuição por titulação, o qual deve 

ser apresentado junto ao documento comprobatório da titulação correspondente. 

Entretanto, ressalta-se que outros documentos preliminares ao diploma eram 

apresentados e aceitos como documento comprobatório, sem fixar uma data máxima 

para apresentação do diploma posteriormente. 

 

Conforme o Regimento Interno da Comissão Permanente de Pessoal Docente aprovado 

pela Resolução Consepe nº 16, de 29/02/2016, o inciso IV do parágrafo único do artigo 

1º, dispõe: 

“À CPPD caberá prestar assessoramento ao colegiado competente ou dirigente 

máximo na instituição de ensino, para formulação e acompanhamento da execução da 

política de pessoal docente, no que diz respeito a: 

(...) 

IV - avaliação do desempenho para fins de progressão e promoção funcional;” 

 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 178/2017, de 30 de maio de 2017, a UFMT apresentou a seguinte 

manifestação: 

“Entendemos como positiva a análise feita pela Controladoria, uma vez que se 

encontrou uma irregularidade em função de Acórdão proferido em 2016 pelo TCU, e 

estaremos aguardando o fechamento do relatório para aprimorar aquilo que for 

recomendado pelo órgão de controle interno. ” 

 

Em complemento, por meio do Ofício nº 239/2017, de de julho de 2017, a UFMT 

apresentou as seguintes informações:  

“Destacamos, preliminarmente, que, em 2016, houveram 44 processos homologados de 

pedido de Retribuição por Titulação e informamos o que se segue. 

A UFMT não possui um normativo interno próprio para regulamentar a situação, uma 

vez que, entende-se como suficientes os já existentes: a Lei 12.772/2012, que foi mais 

detalhada através dó Acórdão do TCU nº 11.374/2016 - Segunda Câmara, de 

18/10/2016, e reafirmado pelo Ofício Circular-MP número 818/2016, de 09/12/2016. 

Assim, atualmente, são esses os direcionamentos para a análise da RT. Cumpre 

ressaltar que as orientações expedidas foram no final do exercício, assim a UFMT 

passa a adotá-las a partir de então, até mesmo porque, conforme doutrina 

administrativa, a administração pública só pode exigir dos administrados aquilo 

previsto em lei ou com força vinculante e antes a Lei só determinava a apresentação de 

certificado ou título sem especificar qual. Em suma, conforme doutrina Ricardo 

Alexandre e João de Deus (2015, p. 143), ‘a Administração Pública não pode, por 

simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou 

impor vedações aos administrados; para tanto ela depende de lei’.  

A UFMT adotava, até a edição do Acórdão nº 11.374/2016 - Segunda Câmara, a 

orientação encaminhada pelo Ministério da Educação através do Ofício Circular nº 

08/2014- MEC/SE/SAA de 22/09/2014. Para dar cumprimento ao novo Acórdão, a 

Secretaria de Gestão de Pessoas expediu, para conhecimento dos demais setores, ofício 

explicando a alteração. 

No exercício de 2016, a autoridade responsável foi o Prof. Dr. João Wanderley Vilela 

Garcia, Portaria GR nº 474, de 14 abril de 2015 (em anexo). Agora em 2017, com 

prazo expirado da portaria em Abril de 2017, encontra-se à frente a profª Eloneida 

Aparecida Camili." 

 

Em última manifestação, por meio do Ofício nº 253/2017, de 12 de julho de 2017, a 

UFMT acrescentou as seguintes informações: 
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“Informa-se que o TCU emitiu acórdão recente contrariando o que foi dito, de só 

aceitar com a apresentação com diploma, segue o fragmento do acórdão: 

‘1.9. Dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte de que: 1.9.1. Até que haja pronunciamento definitivo por 

parte do Ministério da Educação sobre a matéria, a ata de defesa de dissertação 

ou tese para fins de comprovação da conclusão de cursos de mestrado e 

doutorado, que não contenha ressalvas, é documento hábil à comprovação da 

titulação para fins legais, desde que o servidor apresente o citado diploma 

posteriormente [...]’  

Ac. 5983/2017, 2ª Câmara -TCU, de 04/07/2017.” 
 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Conforme manifestação apresentada, a UFMT se dispõe aprimorar o processo de 

concessão do adicional de Retribuição por Titulação, determinando prazo máximo para 

apresentação do diploma da titulação obtida, até o recebimento de nova orientação do 

Ministério da Educação, nos termos do Acórdão do TCU nº 5983/2017, 2ª Câmara. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Revisar o procedimento de concessão do adicional de Retribuição por 

Titulação, de forma a determinar um prazo máximo para a apresentação do diploma de 

conclusão de curso, nos termos da Lei nº 12.772/2012 e do Acórdão TCU nº 5.983/2017 

- 2ª Câmara. 

 

 

4.1.3 SISTEMAS DE CONCESSÕES                         

4.1.3.1 INFORMAÇÃO 
 

Avaliação da concessão de jornada reduzida de trabalho no Hospital Universitário 

Júlio Muller. 

 

Fato 
 

No que tange à existência de jornada reduzida de 30 horas semanais no âmbito da 

UFMT, consoante o disposto no art. 3º do Decreto nº 1.590, de 10/08/1995, por meio do 

Ofício nº 130/2017/GR/UFMT, a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - 

UFMT informou que foi autorizada jornada de trabalho reduzida para servidores lotados 

no Hospital Universitário Júlio Muller - HUJM.  

Conforme Portarias anexas ao Ofício supracitado, foi autorizada jornada reduzida para 

doze setores/serviços do HUJM, descritos  no quadro a seguir. 

NÚMERO DO 

PROCESSO 

SETOR 

DEMANDANTE 
ATO NORMATIVO 

23108.502307/11-0 

Farmácia do Hospital 

Universitário Júlio 

Müller. 

Portaria nº 1001, de 27 de 

outubro de 2011. 

23108.502530/11-8 
Gerência de Nutrição e 

Dietética. 

Portaria nº 1118 de 01 de 

dezembro de 2011. 

23108.502497/11-2 Setor de Registro, Portaria nº 1134, de 02 de 
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Documentação e 

Estatística. 

dezembro de 2011. 

23108.503296/11-7 Biblioteca Setorial. 
Portaria nº 474, de 11 

junho de 2012. 

23108.502539/11-1 
Serviço de 

Hemoterapia. 

Portaria nº 986, de 21 de 

outubro de 2011. 

23108.502595/11-2 
Banco de Leite 

Humano. 

Portaria nº 989, de 21 de 

outubro de 2011. 

23108.501572/11-8 
Laboratório de 

Patologia Clínica. 

Portaria nº 703, de 25 de 

julho de 2011. 

23108.203834/11-5 
Gerência de Serviço 

Social. 

Portaria nº 260, de 22 de 

março de 2012. 

23108.502645/11-2 
Serviço de Anatomia 

Patológica. 

Portaria nº 987, de 21 de 

outubro de 2011. 

23108.501913/11-8 
Serviço de Referência 

em Triagem Neonatal. 

Portaria nº 988, de 21 de 

outubro de 2011. 

23108.502500/11-6 
Centro de Informações 

sobre Medicamentos. 

Portaria nº 985, de 21 de 

outubro de 2011. 

23108.502581/11-2 
Seção de Transporte e 

Zeladoria. 

Portaria nº 1121, de 16 de 

janeiro de 2012. 

 

Desse universo, importante destacar que, até o fechamento deste registro, a equipe não 

teve acesso aos dois últimos processos elencados, relativos ao Centro de Informações 

sobre Medicamentos e à Seção de Transporte e Zeladoria. Além disso, o processo de 

flexibilização de jornada na Gerência de Serviço Social foi disponibilizado de modo 

incompleto, sem documentação de apreciação e autorização que embase a expedição da 

Portaria nº 260, de 22 de março de 2012.  

As demais concessões de flexibilização da jornada de trabalho analisadas foram 

realizadas mediante formalização de processo administrativo regular, integrado por ato 

normativo autorizador suportado por demonstração de elegibilidade das atividades 

afetadas, manifestação dos setores envolvidos, estudo de viabilidade, requisitos de 

implantação e manutenção e previsão das escalas no novo regime. 

Portanto, ressalvados os três processos com análise prejudicada (23108.203834/11-5, 

23108.502500/11-6 e 23108.502581/11-2), não foram identificadas irregularidades nos 

processos de flexibilização de jornada.   
##/Fato## 

4.1.3.2 CONSTATAÇÃO 
 

Limitação aos trabalhos de auditoria, pela não disponibilização de três dos doze 

processos de flexibilização de jornada de trabalho dos servidores do Hospital 

Universitário Júlio Muller. 

 

Fato 
 

A análise dos processos informados pela UFMT, por meio do Ofício nº 

130/2017/GR/UFMT, foi prejudicada em decorrência da não disponibilização dos 

processos nº 23108.203834/11-5, 23108.502500/11-6 e 23108.502581/11-2, conforme 

detalhamento no quadro a seguir: 

Quadro – Processos não apresentados à CGU   
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NÚMERO DO 

PROCESSO 

SETOR 

DEMANDANTE 

ATO NORMATIVO 

23108.203834/11-5 Gerência de Serviço 

Social. 

Portaria nº 260, de 22 de 

março de 2012. 

23108.502500/11-6 Centro de Informações 

sobre Medicamentos. 

Portaria nº 985, de 21 de 

outubro de 2011. 

23108.502581/11-2 Seção de Transporte e 

Zeladoria. 

Portaria nº 1121, de 16 de 

janeiro de 2012. 
Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria. 

Com efeito, os exames realizados foram impactados de forma significativa em 

decorrência da não disponibilização desses processos de concessão de jornada reduzida 

de trabalho solicitadas formalmente à reitoria da UFMT pela equipe de auditoria da 

CGU.  

A ausência dos processos foi registrada inicialmente no Ofício nº 001/AUDIN/2017, de 

10 de maio de 2017, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201700830-001, de 11 de 

abril de 2017. O ofício citado encaminhou a esta Controladoria o Memorando nº 108-

DivGP/2017_HUJM-UFMT, de mesma data, que informava: 

“Informamos que os processos estavam arquivados nos setores de origem. Foi solicitado 

que fossem encaminhados a esta Divisão, porém ainda não tivemos retorno do restante. 

Aproveitamos para informar que assim que forem entregues, encaminharemos a 

Auditoria Interna”. 

A ausência de disponibilização foi formalizada à reitora da UFMT, dirigente máxima da 

Unidade examinada, em conformidade com o item 2 da Secção III da IN nº 01 de 06 de 

abril de 2001, por meio da Solicitação de Auditoria nº 201700830-007, de 09 de junho 

de 2017, protocolada na Unidade no dia 12 de junho de 2017. 

A não disponibilização desses processos, impede a equipe de auditoria de emitir opinião 

acerca da regularidade na concessão da flexibilização de jornada aos servidores lotados 

na Gerência de Serviço Social, no Centro de Informações sobre Medicamentos e na 

Seção de Transporte e Zeladoria do Hospital Universitário Júlio Muller 

hierarquicamente subordinado à reitoria da UFMT, conforme organograma da Unidade.   
##/Fato## 

Causa 
 

Falha no controle dos processos de concessão de flexibilização de jornada de trabalho. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 207/2017/GR/UFMT, de 14 de junho de 2017, a Fundação 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) apresentou a seguinte manifestação: 

 

“Em atendimento à Solicitação de Auditoria n° 201700830-07 protocolada nesta IFES 

sob o n° 23108.223499/2017-85, que requereu o envio de processos, informamos que os 

processos solicitados encontram-se em posse do HUJM.  A UFMT solicitou e pediu 

manifestação do HUJM sobre os processos desde o começo, mas de forma infrutífera. 

Seguem documentos hábeis para comprovação. Ante o exposto, na expectativa de 

termos atendido a referida solicitação desse Órgão de Controle Interno, colocamo-nos 

à inteira disposição para outras informações adicionais. ” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
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A manifestação da Unidade apenas corrobora os apontamentos desta Controladoria e 

atribui a falha ao Hospital Universitário Júlio Muller, órgão criado no âmbito da 

Universidade Federal de Mato Grosso, pelo Conselho Diretor da Fundação, por meio da 

Resolução n° 94/CD/83 de 21/11/1983. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Verificar a existência dos processos e avaliar a pertinência da 

concessão da flexibilização de jornada de trabalho aos servidores lotados na Gerência de 

Serviço Social, no Centro de Informações sobre Medicamentos e na Seção de 

Transporte e Zeladoria do Hospital Universitário Júlio Muller. 

 

 

4.1.3.3 CONSTATAÇÃO 
 

Descumprimento do regime de Dedicação Exclusiva por docentes da Fundação 

Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT. 

 

Fato 
 

 Com base no cruzamento entre o cadastro de servidores no Sistema Integrado de 

Administração de Recursos Humanos - SIAPE, o Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde – CNES, e os dados da Relação Anual de Informações 

Sociais – RAIS, ano de 2015, foi identificada a existência de nove professores da 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT que, desempenhando suas 

atividades em regime de Dedicação Exclusiva, mantém ou mantiveram vínculos com 

outras entidades públicas ou privadas exercendo atividades remuneradas, em desrespeito 

ao disposto no art. 14, I, do Decreto 94.664, de 23 de julho de 1987, e artigo 20, da Lei 

12.772, de 28 de dezembro de 2012. 

Por meio da Solicitação de Auditoria nº: 201700234/03, de 24 de fevereiro de 2017, foi 

solicitada a disponibilização dos assentamentos funcionais dos servidores com 

ocorrência de acúmulo do regime de dedicação exclusiva com outros vínculos. 

Na análise verificou-se que, nos casos relacionados na tabela abaixo, constam a 

declaração firmada pelos servidores, na época da posse, de que não ocupavam outro 

cargo, emprego, ou função pública, ou exercem outra atividade remunerada, em 

desacordo com a legislação pertinente.  

A Tabela 01 apresenta os vínculos, público ou privado, e o período de acumulação entre 

o regime de dedicação exclusiva e o exercício de outra atividade remunerada pelo 

docente. 

Tabela 01 - Servidores submetidos ao regime de dedicação exclusiva concomitante à 

vinculação com outros vínculos empregatícios. 

CPF servidor 

Vínculo 

CNPJ Razão Social 
Descrição 

do vínculo 

Período de 

Acumulação 

***.503.508-** 15.084.338/0001-46 
Secretaria Municipal de 

Saúde 
Servidor 

a partir de 

19/08/2011 

***.503.508-** 07.724.169/0001-33 
Cooperativa dos Médicos 

do Hospital Santa Rosa 
Autônomo 

não foi possível 

identificar 
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***.069.911-** 33.005.265/0001-31 
Iuni Unic Educacional 

Ltda 
Trabalhador 

a partir de 

27/10/2015 

***.069.911-** 33.005.265/0005-65 
Iuni Unic Educacional 

Ltda 
Trabalhador 

a partir de 

27/10/2015 

***.329.958-** 02.801.291/0001-42 
Sociedade Regional De 

Educação e Cultura Ltda 
Trabalhador 

a partir de 

03/08/2015 

***.782.142-** 05.808.792/0052-99 
Anhanguera Educacional 

Ltda  
Trabalhador 

a partir de 

01/09/2015 

***.683.591-** 03.507.415/0024-30 Estado de Mato Grosso Servidor 
a partir de 

19/11/2015 

***.044.102-** 03.507.415/0002-25 Estado de Mato Grosso Servidor 
de 30/01/2013 a 

18/04/2016 

***.783.056-** 02.801.291/0001-42 
Sociedade Regional de 

Educação e Cultura Ltda 
Trabalhador 

a partir de 

25/05/2015 

***.783.056-** 03.323.280/0001-67 
Centro de Genética São 

Thomé 
Autônomo 

não foi possível 

identificar 

***.362.838-** 03.507.415/0002-25 Estado de Mato Grosso Servidor 
a partir de 

30/07/2008 

***.362.838-** 05.994.724/0001-11 Hospital Jardim Cuiaba Autônomo 
não foi possível 

identificar 

***.216.361-** 37.115.425/0001-56 
Tribunal Regional do 

Trabalho da 23ª Região 
Servidor 

a partir de 

16/11/2015 

Fonte: Cruzamento do SIAPE, CNES e RAIS 2015. 

   

  
##/Fato## 

Causa 
 

Não instituição de controles internos eficazes, adoção de mecanismos insuficientes, para 

verificar o cumprimento das jornadas de trabalho dos servidores em regime de 

dedicação exclusiva e, em especial, quanto ao acúmulo ilegal de cargos.     
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 101/2017/GR/UFMT, de 28 de março de 2017, a Unidade assim 

se manifestou: 

“Preliminarmente, informamos que alguns casos apontados já foram alvos de analise 

pela UFMT. Nos demais casos, serão feitos o procedimento padrão, já estabelecido 

institucionalmente, que garanta a ampla defesa e o contraditório ao servidor com 

indícios de irregularidades. 

Assim, colocamo-nos á disposição do órgão de Controle para demonstrar a evolução 

da apuração. Afinal, o prazo de 5 dias úteis não é suficiente para fazer todas as 

analises necessárias.” (SIC) 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União, manifestada no 

Acórdão/TCU - 2ª Câmara - nº 1.651/2005: 

“O regime de dedicação exclusiva é um pacto feito entre a Administração e o servidor, 

cabendo à primeira o pagamento da remuneração nessa condição e ao professor, a 

renúncia ao exercício de qualquer cargo ou emprego, de natureza pública ou privada, 

exceto nas situações previstas no artigo 21 da Lei 12.772/2012. Nos presentes casos, 

afere-se que a obrigação da União está sendo satisfeita, posto que os servidores estão 
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sendo devidamente pagos. Entretanto, estes não estão cumprindo a disposição legal, 

pois, além do cargo em regime de dedicação exclusiva, ocupam outro emprego de 

natureza pública ou privada.” 

Os professores que desejarem, sempre sem prejuízo de sua jornada de trabalho normal 

na instituição federal de ensino a que servem, exercer outras atividades de caráter não 

esporádico deverão comunicar à Instituição Federal sobre a investidura em novo 

emprego e optar, quando juridicamente possível e no interesse da Administração, pelo 

regime parcial de 20 horas semanais ou pelo regime integral de 40 horas semanais sem 

exclusividade de dedicação, com a consequente perda do acréscimo remuneratório 

devido à dedicação exclusiva. 

A Unidade informa que realizará a apuração de cada caso, respeitando o contraditório e 

a ampla defesa. 

Comprovada a irregularidade, os valores pagos a título de dedicação exclusiva no 

período da acumulação devem ser ressarcidos. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Instaurar o devido processo legal, com observância aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, visando à regularização das acumulações ilícitas dos 

servidores listados, tendo em vista que foram detectados casos de infração ao regime de 

dedicação exclusiva. 

 

Recomendação 2: Aprimorar rotinas que permitam a renovação periódica pelos 

servidores do compromisso de não ocupação de outro cargo, emprego, ou função 

pública, ou exercício de outra atividade remunerada. 

 

Recomendação 3: Adotar as medidas necessárias para apuração da responsabilidade dos 

nove servidores relacionados e que atuaram em outra atividade concomitantemente ao 

exercício, sob o regime de dedicação exclusiva, do cargo na UFMT, promovendo, nos 

casos comprovados, as medidas cabíveis para ressarcimento de recursos indevidamente 

recebidos. 

 

Recomendação 4: Encaminhar em 10 dias do recebimento deste Relatório os casos já 

analisados pela UFMT, dentre os nove relacionados, conforme informado por meio do 

Ofício nº 101/2017/GR/UFMT, de 28 de março de 2017. 

 

 

4.1.3.4 CONSTATAÇÃO 
 

Docentes da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT em regime 

de dedicação exclusiva na qualidade de sócio administrador de sociedade privada 

ou titular de empresa individual. 

 

Fato 
 

 Com base no cruzamento de dados extraídos do Sistema Integrado de Administração de 

Recursos Humanos - SIAPE, e a base do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, 
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de fevereiro de 2017, foram identificados 36 docentes submetidos ao regime de 

dedicação exclusiva que pertencem ao quadro societário de sociedade privada, cuja 

atividade é remunerada, em desacordo com o disposto no artigo 117, inciso X, da Lei 

8.112, de 11 de dezembro de 1990, e artigo 14, inciso I, do Decreto 94.664, de 23 de 

julho de 1987, e artigo 20, da Lei 12.772, de 28 de dezembro de 2012. 

Nos casos evidenciados, além de ser proibida a participação de servidor público na 

gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, ou 

no exercício do comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário 

(artigo 117, inciso X, da Lei 8.112/1990), aplica-se aos docentes em regime de 

dedicação exclusiva a restrição do exercício de outra atividade remunerada, pública ou 

privada (artigo 14, inciso I, do Decreto 94.664, de 23 de julho de 1987, e artigo 20, da 

Lei 12.772, de 28 de dezembro de 2012), exceto nas situações previstas no artigo 21, da 

Lei 12.772, de 28 de dezembro de 2012. 

No levantamento considerou-se os servidores que constam em sociedades privadas na 

qualidade de Acionista diretor, Acionista presidente, Administrador, Diretor, Presidente, 

Sócio-gerente, Sócio-administrador, Tesoureiro ou Titular Pessoa Física no caso de 

Empresa Individual. 

A Sociedade Privada pode estar organizada sob uma das seguintes formas: Sociedade 

Anônima Aberta, Sociedade Anônima Fechada, Sociedade Empresária Limitada, 

Sociedade Empresária em Nome Coletivo, Sociedade Empresária em Comandita 

Simples, Sociedade Empresária em Comandita por Ações, Sociedade de Capital e 

Indústria, Sociedade em Conta de Participação, Sociedade Simples Pura, Sociedade 

Simples Limitada, Sociedade Simples em Nome Coletivo e Sociedade Simples em 

Comandita Simples, e ainda, como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. 

A Tabela 02 evidencia as empresas, qualificação societária e a data de entrada dos 

servidores no quadro da sociedade privada, conforme dados do CNPJ, podendo incorrer 

no recebimento indevido das parcelas de dedicação exclusiva, passíveis de devolução. 

Tabela 02 - Docentes submetidos ao regime de dedicação exclusiva pertencentes ao 

quadro de sociedade privada ou titular de empresa individual. 

CPF Servidor Razão Social CNPJ 

Qualificação 

Societária 

Data 

entrada na 

sociedade 

***.153.562-** 
Tagliari Da Silva & Silva 

Ltda - Me 
08.243.874/0001-81 

Sócio-

Administrador 
03/03/2008 

***.116.897-** 
Pronto Baby Centro Clinico E 

Pediatrico Ltda. - Me 
03.274.958/0001-69 

Sócio-

Administrador 
16/12/1986 

***.621.981-** 
Umai Fast Food Restaurante 

Ltda - Epp 
11.986.760/0001-36 

Sócio-

Administrador 
21/05/2010 

***.133.151-** Mareze & Mareze Ltda - Me 05.336.484/0001-68 
Sócio-

Administrador 
26/11/2007 

***.821.156-** 
Finazzi Assessoria Comercio 

E Informatica Ltda 
33.669.953/0001-04 

Sócio-

Administrador 
06/10/1989 

***.179.371-** Chavemar Chaves Ltda - Me 15.379.803/0001-76 
Sócio-

Administrador 
02/06/1997 

***.937.228-** Cobrex Ltda - Me 03.990.556/0001-60 
Sócio-

Administrador 
14/11/2003 

***.132.191-** 
Almeida Faria & Faria Ltda - 

Me 
36.969.095/0001-01 

Sócio-

Administrador 
25/10/2004 
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***.389.031-** 
Trilha Comunicacao & 

Marketing S/C Ltda - Me 
03.629.675/0001-92 

Sócio-

Administrador 
27/01/2000 

***.610.048-** 

E. R. Godoy Industria E 

Comercio De Equipamentos 

Ltda 

01.315.327/0001-15 
Sócio-

Administrador 
04/12/1998 

***.695.398-** 

Maria Tapioca Comercio De 

Produtos Alimenticios Ltda - 

Me 

05.273.457/0001-93 
Sócio-

Administrador 
02/09/2002 

***.958.211-** 
Cardoso Comercio De 

Combustiveis Ltda - Epp 
19.403.485/0001-92 

Sócio-

Administrador 
10/12/2013 

***.805.478-** 
Reilog Transportes Eireli - 

Me 
19.991.415/0001-00 

Titular Pessoa 

Física 
31/03/2014 

***.725.725-** 
Maxtel Telecomunicacoes 

Ltda - Me 
01.423.587/0001-04 

Sócio-

Administrador 
16/02/2001 

***.846.761-** 
Geometria Do Pastel Ltda - 

Me 
04.053.946/0001-77 

Sócio-

Administrador 
19/09/2000 

***.262.598-** 
Actualis Desing & 

Comunicacao S/S Ltda 
04.216.298/0001-22 

Sócio-

Administrador 
12/12/2000 

***.277.387-** 

Raian Da Ilha Distribuidora 

De Alimentos E Bebidas Ltda 

- Me 

01.666.126/0001-62 
Sócio-

Administrador 
05/12/1996 

***.176.500-** Lms Mineracao Ltda - Me 10.602.897/0001-87 
Sócio-

Administrador 
29/01/2009 

***.014.678-** 
J.S.J Transporte De Veiculos 

Ltda - Epp 
18.309.925/0001-84 

Sócio-

Administrador 
14/06/2013 

***.504.470-** 
Associacao De Cultura E 

Ensino Imigrante Ltda 
00.906.382/0001-17 

Sócio-

Administrador 
27/10/1995 

***.091.211-** 

Audiconsul-Auditores E 

Consultores Independentes 

S/C Ltda 

06.127.439/0001-66 
Sócio-

Administrador 
26/02/2004 

***.187.701-** 
Albrecht E Albrecht Ltda - 

Me 
04.704.947/0001-34 

Sócio-

Administrador 
08/10/2001 

***.783.056-** 
Genominas Genetica Ltda - 

Me 
11.023.981/0001-09 

Sócio-

Administrador 
06/08/2009 

***.842.416-** 
Auto Posto Portugal Ltda - 

Me 
05.291.926/0001-05 

Sócio-

Administrador 
23/09/2002 

***.858.849-** Bassini & Venzon Ltda 06.285.907/0001-20 
Sócio-

Administrador 
24/05/2004 

***.858.849-** 
Samco Eletromecanica Ltda - 

Me 
06.254.844/0001-45 

Sócio-

Administrador 
03/05/2004 

***.465.376-** Clonar Florestal Ltda - Me 15.669.190/0001-01 
Sócio-

Administrador 
06/06/2012 

***.637.431-** 
Fibra Engenharia E 

Arquitetura Ltda - Epp 
26.550.921/0001-11 

Sócio-

Administrador 
26/06/2008 

***.912.491-** 
Pantanal Tecnologia De 

Informatica Ltda - Me 
09.000.422/0001-31 

Sócio-

Administrador 
19/01/2009 

***.372.310-** Bassini & Venzon Ltda 06.285.907/0001-20 
Sócio-

Administrador 
24/05/2004 

***.372.310-** 
Samco Eletromecanica Ltda - 

Me 
06.254.844/0001-45 

Sócio-

Administrador 
03/05/2004 

***.578.478-** 

Comercio De Roupas E 

Acessorios Gabalela Limitada 

- Me 

07.657.600/0001-76 
Sócio-

Administrador 
05/08/2005 

***.080.728-** 
Seiva Engenharia E Projetos 

Ambientais Ltda - Me 
00.133.135/0001-25 

Sócio-

Administrador 
03/08/1994 

***.460.901-** Ser & Crescer S/C - Me 03.896.466/0001-05 
Sócio-

Administrador 
31/05/2000 
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***.448.147-** 
S M Consultoria E Projetos 

Tecnologicos Ltda - Me 
08.711.936/0001-32 

Sócio-

Administrador 
16/03/2007 

***.497.231-** 

Saneoeste Engenharia E 

Planejamento Imobiliario 

Ltda - Me 

32.996.043/0001-65 
Sócio-

Administrador 
29/06/1989 

***.670.021-** 
Jota C Ramos Consultoria 

Ltda - Me 
17.137.508/0001-39 

Sócio-

Administrador 
26/09/2012 

***.411.091-** 
Quali Cursos De Qualificao 

Em Saude Ltda - Me 
17.239.610/0001-45 

Sócio-

Administrador 
22/11/2012 

Fonte: Cruzamento de dados do Relatório de servidores com dedicação exclusiva fornecido pela 

FUFMT, do SIAPE e do CNPJ. 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Não instituição de mecanismos eficazes de controles internos capazes de prevenir, 

detectar e inibir as acumulações indevidas e as infrações ao regime de dedicação 

exclusiva, com vistas a regularizar a situação dos servidores.  

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 101/2017/GR/UFMT, de 28 de março de 2017, a Unidade assim 

se manifestou: 

“Preliminarmente, informamos que alguns casos apontados já foram alvos de analise 

pela UFMT. Nos demais casos, serão feitos o procedimento padrão, já estabelecido 

institucionalmente, que garanta a ampla defesa e o contraditório ao servidor com 

indícios de irregularidades. 

Assim, colocamo-nos á disposição do órgão de Controle para demonstrar a evolução 

da apuração. Afinal, o prazo de 5 dias úteis não é suficiente para fazer todas as 

analises necessárias.” (SIC) 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

 O exercício de atividade de administração de empresa privada pelos servidores federais 

é vedado pelo inciso X, do artigo 117, da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e é 

passível de demissão. 

A Unidade informa que realizará a apuração de cada caso, respeitando o contraditório e 

a ampla defesa. 

Ademais, comprovada a irregularidade, os valores pagos a título de dedicação exclusiva, 

no período da acumulação de exercício remunerado da administração de sociedade 

privada, devem ser ressarcidos.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Instaurar o devido processo administrativo para concessão de 

contraditório e ampla defesa aos servidores listados, que atuam como sócio 

administrador de sociedade privada ou titular de empresa individual, circunstância que 
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infringe o art. 117, inciso X, da Lei nº 8.112/1990, e é passível de demissão, nos termos 

do art. 132, inciso XIII, da mesma lei. 

 

Recomendação 2: Observadas as exigências legais, promover, nos casos comprovados, 

as medidas cabíveis para ressarcimento de recursos indevidamente recebidos pelos 36 

servidores relacionados. 

 

Recomendação 3: Encaminhar em 10 dias do recebimento deste Relatório os casos já 

analisados pela UFMT, dentre os 36 relacionados, conforme informado por meio do 

Ofício nº 101/2017/GR/UFMT, de 28 de março de 2017. 

 

 

4.1.3.5 CONSTATAÇÃO 
 

Servidores da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT na 

qualidade de sócio administrador de sociedade privada ou titular de empresa 

individual. 

 

Fato 
 

Com base no cruzamento de dados extraídos do Sistema Integrado de Administração de 

Recursos Humanos - SIAPE, e a base do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, 

de fevereiro de 2017, foram identificados 121 servidores que pertencem ao quadro 

societário de sociedade privada, em desacordo com o disposto no artigo 117, inciso X, 

da Lei 8.112/1990. 

Nos casos evidenciados, é proibida a participação de servidor público na gerência ou 

administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, ou no exercício 

do comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário (artigo 117, 

inciso X, da Lei 8.112/1990). 

No levantamento considerou-se os servidores que constam em sociedades privadas na 

qualidade de Acionista diretor, Acionista presidente, Administrador, Diretor, Presidente, 

Sócio-gerente, Sócio-administrador, Tesoureiro ou Titular Pessoa Física no caso de 

Empresa Individual. 

A Sociedade Privada pode estar organizada sob uma das seguintes formas: Sociedade 

Anônima Aberta, Sociedade Anônima Fechada, Sociedade Empresária Limitada, 

Sociedade Empresária em Nome Coletivo, Sociedade Empresária em Comandita 

Simples, Sociedade Empresária em Comandita por Ações, Sociedade de Capital e 

Indústria, Sociedade em Conta de Participação, Sociedade Simples Pura, Sociedade 

Simples Limitada, Sociedade Simples em Nome Coletivo e Sociedade Simples em 

Comandita Simples, e ainda, como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. 

A Tabela 03 evidencia as empresas, qualificação societária e a data de entrada dos 

servidores no quadro da sociedade privada, conforme dados do CNPJ. 

Tabela 03 - Servidores pertencentes ao quadro de sociedade privada ou titular de 

empresa individual. 

CPF Servidor Razão Social CNPJ 
Qualificação 

Societária 

Data entrada 

na sociedade 
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***.974.401-** 

Anro Comercio De Artigos 

De Decoracao E Confeccoes 

De Roupas Ltda - Me 

08.185.351/0001-26 
Socio-

Administrador 
28/07/2006 

***.314.781-** Alevida Medicina Ltda - Me 22.039.592/0001-98 
Socio-

Administrador 
11/03/2015 

***.887.801-** 

Solucao Estrategica 

Consultoria E Assessoria 

Empresarial Ltda - Me 

21.760.499/0001-05 
Socio-

Administrador 
27/01/2015 

***.014.161-** 

Atrium - Centro De 

Cardiologia Invasiva E 

Terapeutica Cardiovascular 

De Mato Grosso Ltda - Epp 

07.165.365/0001-15 
Socio-

Administrador 
07/01/2005 

***.035.071-** 
Ser-Med Servicos Medicos E 

Diagnosticos Ltda. - Epp 
01.176.973/0001-49 

Socio-

Administrador 
13/09/1993 

***.892.831-** 
A. Pereira Marques & Cia 

Ltda - Me 
09.381.403/0001-00 

Socio-

Administrador 
20/02/2008 

***.396.439-** 
Andre Vieira Da Cruz Eireli - 

Me 
09.614.078/0001-70 

Titular Pessoa 

Física 
22/05/2013 

***.234.347-** 
Fanzeres & Monteiro Fortes 

Ltda - Epp 
33.674.441/0001-28 

Socio-

Administrador 
11/12/1989 

***.737.388-** 
Pasin Prestacao De Servicos 

Medicos Eireli - Me 
18.270.425/0001-86 

Titular Pessoa 

Física 
16/05/2013 

***.370.839-** 
Douglas Yanai & Cia Ltda - 

Epp 
06.136.198/0001-11 

Socio-

Administrador 
02/03/2004 

***.370.839-** 
Sl374 Participacoes E 

Empreendimentos Ltda 
17.259.396/0001-99 

Socio-

Administrador 
05/12/2012 

***.370.839-** 
H2p Prestacao De Servicos 

Administrativos Eireli - Epp 
19.061.866/0001-30 

Titular Pessoa 

Física 
11/10/2013 

***.795.731-** 

Instituto De Tecnologia E 

Educacao Em Enfermagem 

Ltda - Me 

00.775.549/0001-58 
Socio-

Administrador 
17/11/1997 

***.371.887-** 
Pronto Baby Centro Clinico E 

Pediatrico Ltda. - Me 
03.274.958/0001-69 

Socio-

Administrador 
16/12/1986 

***.624.588-** 
L S Servicos Medicos Ltda - 

Me 
24.345.078/0001-06 

Socio-

Administrador 
07/03/2016 

***.624.588-** Moron & Liboni Ltda 15.738.633/0001-79 
Socio-

Administrador 
14/06/2012 

***.837.811-** 
Franca E Figueiredo Ltda - 

Me 
21.995.602/0001-04 

Socio-

Administrador 
04/03/2015 

***.241.891-** 
Coutinho Trevisan Clinica 

Medica S/S Ltda - Me 
22.047.622/0001-08 

Socio-

Administrador 
04/03/2015 

***.546.961-** 
Exito Excelencia Em Cursos 

Juridicos Ltda - Me 
25.465.001/0001-32 

Socio-

Administrador 
04/08/2016 

***.355.571-** 
Cirg Corp Servicos Medicos 

Sociedade Simples Ltda 
13.733.620/0001-81 

Socio-

Administrador 
24/05/2011 

***.797.701-** 
Off Let S Travel Agencia De 

Viagens E Turismo Ltda - Me 
21.844.796/0001-39 

Socio-

Administrador 
05/02/2015 

***.956.141-** Padrao Concretos Ltda - Me 08.471.402/0001-86 
Socio-

Administrador 
12/03/2013 

***.381.881-** 
Clace Locadora De Veiculos 

Ltda Me - Me 
16.853.852/0001-61 

Socio-

Administrador 
05/09/2012 

***.980.470-** 

Centro Especializado Em 

Cardiologia E Endocrinologia 

Ltda - Me 

04.230.002/0001-28 
Socio-

Administrador 
15/12/2000 

***.159.001-** 
Sao Bernardo Servicos 

Animais Ltda - Me 
07.857.119/0001-24 

Socio-

Administrador 
24/02/2006 

***.271.901-** 
Dalu Clinica Ginecologica 

S/S - Epp 
20.591.433/0001-76 

Socio-

Administrador 
23/06/2014 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
89 

***.897.218-** 

Daniel S. Lima & Lima 

Comercio Alimenticio Ltda - 

Me 

05.051.201/0001-31 
Socio-

Administrador 
13/05/2002 

***.676.980-** 
Clinica De Gastroenterologia 

De Sinop Ltda - Me 
19.923.302/0001-60 

Socio-

Administrador 
20/03/2014 

***.169.621-** 
Valquides Januaria Alves & 

Cia Ltda - Me 
10.490.644/0001-69 

Socio-

Administrador 
11/06/2011 

***.858.246-** Paiva & Ferreira Ltda - Me 19.337.082/0001-92 
Socio-

Administrador 
26/11/2013 

***.510.601-** Soares Alimentos Lta - Me 01.710.495/0001-05 
Socio-

Administrador 
13/03/1997 

***.700.600-** 

Centro Especializado Em 

Cardiologia E Endocrinologia 

Ltda - Me 

04.230.002/0001-28 
Socio-

Administrador 
15/12/2000 

***.700.600-** 
La Vita Clinica De Medicina 

Estetica Ltda - Me 
05.496.881/0001-05 

Socio-

Administrador 
14/01/2003 

***.340.677-** 
Clinica D'valente Sociedade 

Simples Ltda - Me 
08.767.822/0001-04 

Socio-

Administrador 
11/04/2007 

***.672.821-** 
Refix Servicos Tecnicos 

Radiologicos Ltda - Epp 
05.053.978/0001-35 

Socio-

Administrador 
16/05/2002 

***.879.901-** De Pieri Advocacia 08.981.843/0001-28 
Socio-

Administrador 
02/08/2007 

***.792.449-** 

Densinorte Clinica De 

Densitometria Ossea Norte De 

Mato Grosso Ltda - Me 

02.037.692/0001-78 
Socio-

Administrador 
13/08/1997 

***.792.449-** 
Douglas Yanai & Cia Ltda - 

Epp 
06.136.198/0001-11 

Socio-

Administrador 
02/03/2004 

***.792.449-** 
Hospital E Maternidade Dois 

Pinheiros Ltda - Epp 
14.931.414/0001-49 

Socio-

Administrador 
17/05/2011 

***.792.449-** 
Sl374 Participacoes E 

Empreendimentos Ltda 
17.259.396/0001-99 

Socio-

Administrador 
05/12/2012 

***.568.049-** Guerra & Vitorino Ltda - Me 22.010.833/0001-76 
Socio-

Administrador 
09/03/2015 

***.818.741-** 
Central Cm Servicos 

Administrativos Ltda - Epp 
14.165.899/0001-07 

Socio-

Administrador 
09/08/2011 

***.836.851-** 

Centro De Diagnostico E 

Laserterapia Em Oftalmologia 

Ltda - Me 

73.630.154/0001-30 
Socio-

Administrador 
27/04/2004 

***.108.659-** 

Urolaser Rondonopolis 

Servicos Medicos Em 

Urologia - Epp 

08.743.140/0001-61 
Socio-

Administrador 
20/10/2016 

***.251.521-** 
Pink Blue Baby Comercio De 

Confeccoes Ltda - Me 
11.964.440/0001-85 

Socio-

Administrador 
18/05/2010 

***.153.616-** 

Clinica De Anestesiologia Do 

Hospital De Olhos De Cuiaba 

- Me 

03.121.943/0001-60 
Socio-

Administrador 
24/09/1997 

***.153.616-** 

Instituto De Terapia Antalgica 

E Cuidados Paliativos S/C 

Ltda - Me 

03.791.208/0001-64 
Socio-

Administrador 
14/04/2000 

***.767.371-** 
Call Consultoria 

Agropecuaria Ltda - Me 
23.857.788/0001-52 

Socio-

Administrador 
15/12/2015 

***.126.361-** 
Plumer Contabilidade E 

Auditoria Ltda - Me 
11.129.998/0001-45 

Socio-

Administrador 
16/07/2015 

***.487.281-** 

Servicos Medicos 

Hospitalares Alta Floresta 

Ltda 

16.973.812/0001-53 
Socio-

Administrador 
26/09/2012 

***.487.281-** 
Servicos Medicos 

Hospitalares Sorriso Ltda 
17.143.572/0001-22 

Socio-

Administrador 
01/11/2012 
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***.605.611-** 
Instituto De Olhos Dois 

Pinheiros Eireli - Me 
22.083.811/0001-36 

Titular Pessoa 

Física 
19/03/2015 

***.228.661-** 
Coutinho Trevisan Clinica 

Medica S/S Ltda - Me 
22.047.622/0001-08 

Socio-

Administrador 
04/03/2015 

***.228.661-** 
Geo Assessoria E Consultoria 

Ambiental Ltda - Me 
00.302.175/0001-53 

Socio-

Administrador 
27/04/2006 

***.587.221-** 
Oliveira Borges Servicos 

Medicos Ltda - Me 
12.164.642/0001-05 

Socio-

Administrador 
06/07/2010 

***.672.777-** 
Centro Integrado De 

Neurologia E Psicologia S/S 
02.964.842/0001-99 

Socio-

Administrador 
11/01/1999 

***.413.031-** 
A F Servicos Medicos Ss - 

Me 
14.928.118/0001-99 

Socio-

Administrador 
19/01/2012 

***.709.469-** Thereza Bussolaro & Cia Ltda 11.381.940/0001-94 
Socio-

Administrador 
03/12/2009 

***.931.188-** 
Amg Participacoes E 

Empreendimentos Ltda 
11.280.709/0001-04 

Socio-

Administrador 
25/08/2015 

***.931.188-** 
Clinica De Oncologistas Ltda 

- Me 
05.794.294/0001-94 

Socio-

Administrador 
22/07/2003 

***.012.191-** 
Bragatto & Rezende Ltda - 

Me 
10.669.451/0001-70 

Socio-

Administrador 
03/03/2009 

***.012.191-** 

Realizar Assessoria E 

Consultoria Organizacional 

Ltda - Epp 

13.862.104/0001-57 
Socio-

Administrador 
24/05/2011 

***.368.241-** 
Gleici Filipetto Segato Eireli - 

Me 
15.335.658/0001-21 

Titular Pessoa 

Física 
30/10/2013 

***.544.329-** 
Gzd Servicos Medicos 

Ortopedicos - Ss 
22.032.795/0001-52 

Socio-

Administrador 
04/03/2015 

***.506.510-** 
Vettorato Sociedade De 

Advogados 
19.195.522/0001-14 

Socio-

Administrador 
07/10/2013 

***.575.248-** 

Instituto De Cardiologia De 

Mato Grosso-Centro De 

Diagnosticos E Tratamento 

Em Cardiologia Ltda - Epp 

70.425.285/0001-98 
Socio-

Administrador 
20/01/1997 

***.783.221-** 
Henrique Augusto Vieira & 

Cia Ltda 
04.429.564/0001-03 

Socio-

Administrador 
07/05/2001 

***.980.997-** 
Fanzeres & Monteiro Fortes 

Ltda - Epp 
33.674.441/0001-28 

Socio-

Administrador 
11/12/1989 

***.980.997-** 
Instituto Cuiabano De 

Homeopatia Ltda - Me 
04.349.821/0001-99 

Socio-

Administrador 
04/01/2001 

***.299.091-** 
Centro Radiologico Santa 

Helena Ltda - Me 
01.481.970/0001-19 

Socio-

Administrador 
15/10/1996 

***.617.638-** 

Instituto Perola De Servico 

Medico E Reproducao 

Humana Eireli  - Me 

05.106.264/0001-48 
Titular Pessoa 

Física 
12/06/2002 

***.845.731-** 
Integral Saude Clinica Medica 

Ltda. - Me 
08.157.006/0001-89 

Socio-

Administrador 
15/08/2011 

***.378.681-** 

Primeiras Linhas Comercio 

Varejista De Livros E Artigos 

De Papelaria Ltda 

17.274.667/0001-85 
Socio-

Administrador 
07/12/2012 

***.378.681-** 
Vila Sesamo - Comercio 

Varejista De Brinquedos Ltda 
17.274.645/0001-15 

Socio-

Administrador 
07/12/2012 

***.205.201-** 
Sociedade Medica Modelo 

Ltda - Me 
33.651.894/0001-39 

Socio-

Administrador 
29/09/1989 

***.983.908-** 
Clinica Ferrari Servicos 

Medicos Ltda - Me 
14.102.638/0001-48 

Socio-

Administrador 
10/08/2011 

***.507.561-** 
Ratec - Radiologia Tecnica 

Ltda - Me 
04.453.337/0001-05 

Socio-

Administrador 
18/05/2001 
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***.912.691-** 
Virtual Contabilidade Ltda - 

Me 
37.499.456/0001-58 

Socio-

Administrador 
12/08/1993 

***.078.819-** 
Jc Software Moreira Ltda - 

Me 
05.642.313/0001-67 

Socio-

Administrador 
07/05/2003 

***.493.637-** I9 Comunicacao Ltda - Me 01.610.378/0001-70 Administrador 26/05/2003 

***.493.637-** 

Sertim Comercio De Produtos 

Eletronicos Do Rio Grande 

Do Sul Ltda - Me 

05.865.953/0001-36 
Socio-

Administrador 
22/08/2003 

***.965.972-** 
Equilibrium Vitae Planos De 

Saude Ltda 
14.598.985/0001-03 

Socio-

Administrador 
27/10/2011 

***.601.741-** 
Ameih Servicos Medicos Ltda 

- Me 
17.035.081/0001-68 

Socio-

Administrador 
15/10/2012 

***.601.741-** 
Dietas Medicas Mato Grosso 

Ltda - Me 
17.224.814/0001-02 

Socio-

Administrador 
27/11/2012 

***.175.960-** 
Amazoon Editora, Livraria & 

Locacao Ltda - Me 
08.242.776/0001-20 

Socio-

Administrador 
23/08/2006 

***.857.127-** 
Kgms - Servicos Medicos 

Especializados Eireli - Me 
19.536.875/0001-30 

Titular Pessoa 

Física 
14/01/2014 

***.801.441-** J K Servicos Medicos Ss 11.011.682/0001-54 
Socio-

Administrador 
29/07/2009 

***.414.490-** 

Fonseca Clinica De 

Ginecologia Obstetricia E 

Ultrassom Ltda. - Me 

17.567.623/0001-43 
Socio-

Administrador 
13/02/2013 

***.229.210-** 
Nazzari Clinica De 

Ultrassonografia Eireli 
15.259.544/0001-40 

Titular Pessoa 

Física 
14/03/2012 

***.781.276-** 
Centro De Diagnostico E 

Tratamento Urologico Ltda 
13.293.187/0001-00 

Socio-

Administrador 
22/02/2011 

***.100.921-** 

Morais Prestacao De Servicos 

Cartorarios Sociedade 

Simples Ltda 

19.303.852/0001-86 
Socio-

Administrador 
21/11/2013 

***.100.921-** 
Morais Servicos Lotericos 

Ltda - Me 
19.658.610/0001-05 

Socio-

Administrador 
22/01/2014 

***.271.931-** 

S.R.S Comercio E 

Distribuidora De Pecas E 

Acessorios Automotores - Me 

07.116.149/0001-80 
Socio-

Administrador 
04/03/2008 

***.513.201-** 
Intimu's For Men Com. De 

Confeccoes E Presentes Ltda 
01.138.770/0001-68 

Socio-

Administrador 
18/06/1997 

***.880.131-** 
3c - Critical Care Cuiaba 

Servicos Medicos Ltda 
13.818.343/0001-00 

Socio-

Administrador 
01/09/2011 

***.880.131-** 
Ameih Servicos Medicos Ltda 

- Me 
17.035.081/0001-68 

Socio-

Administrador 
16/05/2013 

***.880.131-** Prox Participacoes Ltda 17.248.066/0001-06 
Socio-

Administrador 
26/11/2012 

***.880.131-** 

Qualycare Servicos De Saude 

E Atendimento Domiciliar 

Ltda 

09.457.686/0001-19 
Socio-

Administrador 
14/12/2015 

***.880.131-** 

Sociedade Matogrossense De 

Assintencia Em Medicina 

Interna Ltda 

08.734.721/0001-37 
Socio-

Administrador 
27/03/2007 

***.427.401-** 

Escola Superior De Direito 

Do Estado De Mato Grosso - 

Epp 

03.567.928/0001-40 
Socio-

Administrador 
21/12/1999 

***.427.401-** Gonzaga & Orione Neto Ltda 05.293.372/0001-77 
Socio-

Administrador 
08/10/2004 

***.984.208-** Mc Servicos Medicos Ss 22.569.876/0001-96 
Socio-

Administrador 
21/05/2015 

***.824.620-** 
Gastro E Endocrino Servicos 

Medicos Ltda 
18.273.156/0001-01 

Socio-

Administrador 
10/06/2013 
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***.383.706-** 

Vista Midia Propaganda E 

Publicidade Digital Ltda - 

Epp 

10.346.945/0001-13 
Socio-

Administrador 
17/09/2008 

***.015.187-** 

Centro De Diagnostico E 

Tratamento Vascular Ltda - 

Epp 

08.105.996/0001-01 
Socio-

Administrador 
05/07/2010 

***.380.151-** Tropical Motos Ltda - Me 10.227.653/0001-61 
Socio-

Administrador 
28/07/2008 

***.423.111-** 
Lm Medicina Diagnostica 

Ltda - Me 
07.096.830/0001-03 

Socio-

Administrador 
23/11/2004 

***.448.631-** 
Cm Construcoes Civis Ltda - 

Me 
22.746.433/0001-23 

Socio-

Administrador 
26/06/2015 

***.951.391-** 
Mc Shoping Popular Nova 

Jerusalem Ltda - Me 
15.655.552/0001-05 

Socio-

Administrador 
29/05/2012 

***.208.649-** 

Consystem Sist Consultoria 

Processamento De Dados 

Ltda - Me 

01.910.405/0001-20 
Socio-

Administrador 
25/08/1988 

***.134.017-** Nefrosul S/C Ltda - Me 00.098.450/0001-69 
Socio-

Administrador 
02/06/1999 

***.373.458-** Imobiliaria 5m Ltda - Me 03.578.672/0001-77 
Socio-

Administrador 
22/12/1999 

***.597.671-** 

Caec- Curso De Apoio A 

Estudantes De Cuiaba Ltda - 

Me 

04.998.213/0001-05 
Socio-

Administrador 
12/04/2002 

***.597.671-** 
M. P. Do Amaral Silva Eireli 

- Me 
23.239.190/0001-08 

Titular Pessoa 

Física 
08/09/2015 

***.213.941-** 

Labsolum Parecis Comercio E 

Servicos Agropecurios E 

Laboratoriais Ltda - Me 

09.064.909/0001-88 
Socio-

Administrador 
12/09/2007 

***.060.807-** 
Mirtes S. Oliveira & Cia Ltda 

- Me 
01.954.533/0001-75 

Socio-

Administrador 
01/07/1997 

***.453.841-** 
Vida - Posto De Coleta Eireli 

- Me 
26.608.911/0001-90 

Titular Pessoa 

Física 
22/11/2016 

***.615.611-** 
Cid- Centro De Investigacao 

Diagnostica Ltda 
03.843.279/0001-63 

Socio-

Administrador 
23/05/2000 

***.615.611-** 

Laboratorio Luigi Bogliolo 

Anatomia Patologica E 

Citopatologia Ltda - Me 

04.865.653/0001-94 
Socio-

Administrador 
21/01/2002 

***.792.161-** 
Advocacia Vicente Bezerra 

Neto - Me 
02.461.455/0001-30 

Socio-

Administrador 
09/04/1998 

***.933.211-** 
Benedito Claro De Moraes & 

Cia Ltda - Me 
11.245.097/0001-19 

Socio-

Administrador 
20/10/2009 

***.082.941-** 

Phorma Lev - Centro De 

Emagrecimento E Estetica 

Ltda - Me 

06.214.917/0001-75 
Socio-

Administrador 
19/04/2004 

***.265.781-** 
Figueiredo, Rabel & Cia Ltda 

- Me 
05.902.025/0001-02 

Socio-

Administrador 
22/07/2003 

***.568.681-** 
Jp Ind E Com De Materiais 

De Construcao Ltda - Me 
00.407.716/0001-08 

Socio-

Administrador 
26/01/1995 

***.568.681-** 
Rio Claro Armazens Gerais 

Ltda - Me 
24.713.703/0001-25 

Socio-

Administrador 
30/08/1988 

***.075.721-** 

Sunflower Comercio De 

Acessorios De Moda Eireli - 

Me 

26.440.176/0001-58 
Titular Pessoa 

Física 
20/10/2016 

***.709.757-** 
Pixel Servicos De Ultra 

Sonografia 
17.830.615/0001-48 

Socio-

Administrador 
19/03/2013 

***.709.757-** 
Quintanilha Maciel & 

Socreppa Ltda 
22.881.214/0001-57 

Socio-

Administrador 
16/07/2015 
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***.362.281-** 
Rd Servicos Medicos E 

Odontologicos Ltda  - Me 
19.086.429/0001-71 

Socio-

Administrador 
17/10/2013 

***.406.368-** 
Nutrim Souza & Nascimento 

Servicos Medicos Ltda - Me 
10.831.789/0001-86 

Socio-

Administrador 
14/05/2009 

***.252.961-** 
Radiocenter Centro Medico 

De Diagnostico Ltda - Me 
07.051.390/0001-78 

Socio-

Administrador 
19/10/2004 

***.038.151-** 
Totum Medicina Diagnostica 

Eireli 
23.697.044/0001-18 

Titular Pessoa 

Física 
28/10/2015 

***.886.061-** 
Clinica De Oncologistas Ltda 

- Me 
05.794.294/0001-94 

Socio-

Administrador 
22/07/2003 

***.356.301-** 
Clinica Terapeutica Equilibrio 

Ltda - Me 
05.627.599/0001-01 

Socio-

Administrador 
02/02/2011 

***.704.571-** 
Fiuza Junior & Fiuza Ltda - 

Me 
04.447.530/0001-33 

Socio-

Administrador 
17/05/2001 

***.766.529-** 
Ecoeficiencia Consultoria 

Eireli  - Me 
78.659.976/0001-68 

Titular Pessoa 

Física 
21/07/2014 

***.168.501-** 
Almeida E Labres Alimentos 

Ltda - Me 
14.938.434/0001-41 

Socio-

Administrador 
04/11/2011 

***.878.001-** 
Lopes De Moraes & Do 

Nascimento Ltda - Me 
07.056.130/0001-95 

Socio-

Administrador 
30/03/2007 

***.631.450-** 

Bolsa De Cereais - Comercio, 

Importacao E Exportacao De 

Produtos Agricolas Ltda - Me 

00.437.282/0001-99 
Socio-

Administrador 
29/09/1997 

***.631.450-** 

Multimodular Corretora 

Administradora De Seguros E 

Associados Ltda - Me 

03.837.388/0001-78 
Socio-

Administrador 
15/07/2003 

***.318.781-** 
Rs Servicos Medicos Eireli - 

Me 
24.517.322/0001-70 

Titular Pessoa 

Física 
01/04/2016 

***.389.627-** 
Endogastro - Servicos De 

Medicina Ltda - Epp 
03.977.106/0001-38 

Socio-

Administrador 
09/01/2017 

***.982.011-** 
Vema Vendas E Marketing 

Ltda - Me 
03.764.356/0001-90 

Socio-

Administrador 
09/07/2003 

***.975.909-** 

Via Centro Avancado De 

Litotripsia, Cirurgia Urologica 

E Laser Ltda - Epp 

13.554.561/0001-84 
Socio-

Administrador 
19/04/2011 

***.805.661-** 
Servicos E Atividade Medica 

Siano Ltda - Me 
26.943.709/0001-14 

Socio-

Administrador 
13/01/2017 

***.805.661-** 
Siano Da Silva Comercio De 

Confeccoes Ltda - Me 
07.140.705/0001-53 

Socio-

Administrador 
16/08/2010 

***.345.121-** 
Vinicius De Campos Gahyva 

E Cia Ltda - Me 
22.827.880/0001-07 

Socio-

Administrador 
10/07/2015 

***.359.066-** 
Walther Esteves Lima Eireli - 

Me 
10.489.176/0001-02 

Titular Pessoa 

Física 
06/06/2013 

***.005.361-** 
Queiroz E Carminatti 

Advogados 
26.720.427/0001-58 

Socio-

Administrador 
18/10/2016 

Fonte: Cruzamento de dados do SIAPE e do CNPJ. 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Não instituição de mecanismos eficazes de controles internos capazes de prevenir, 

detectar e inibir as acumulações indevidas, com vistas a regularizar a situação dos 

servidores.  

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
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Por meio do Ofício nº 101/2017/GR/UFMT, de 28 de março de 2017, a Unidade assim 

se manifestou: 

“Preliminarmente, informamos que alguns casos apontados já foram alvos de analise 

pela UFMT. Nos demais casos, serão feitos o procedimento padrão, já estabelecido 

institucionalmente, que garanta a ampla defesa e o contraditório ao servidor com 

indícios de irregularidades. 

Assim, colocamo-nos á disposição do órgão de Controle para demonstrar a evolução 

da apuração. Afinal, o prazo de 5 dias úteis não é suficiente para fazer todas as 

analises necessárias.” (SIC) 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O exercício de atividade de administração de empresa privada pelos servidores federais 

é vedado pelo inciso X, do artigo 117, da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e é 

passível de demissão. 

A Unidade informa que realizará a apuração de cada caso, respeitando o contraditório e 

a ampla defesa. 

  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Instaurar o devido processo administrativo para concessão de 

contraditório e ampla defesa aos servidores listados, que atuam como Sócio-

Administrador ou Administrador de sociedade privada ou Titular de empresa individual, 

circunstância que infringe o art. 117, inciso X, da Lei nº 8.112/1990, e é passível de 

demissão, nos termos do art. 132, inciso XIII, da mesma lei. 

 

Recomendação 2: Encaminhar em 10 dias do recebimento deste Relatório os casos já 

analisados pela UFMT, dentre os 121 relacionados, conforme informado por meio do 

Ofício nº 101/2017/GR/UFMT, de 28 de março de 2017. 

 

 

4.2 MOVIMENTAÇÃO                                   

4.2.1 Gestão de Pessoas  

4.2.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Identificação de servidores com possibilidade de acumulação funcional irregular. 

 

Fato 
 

 A Constituição federal proíbe em seu artigo 37, XVI, a acumulação remunerada de 

cargos, empregos e funções públicas, salvo, as exceções previstas nas alíneas “a”, “b” e 

“c”, e quando houver compatibilidade de horários. 

O fundamento da proibição, segundo José dos Santos Carvalho Filho, é: 
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“(...) impedir que o cúmulo de funções públicas faça com que o servidor não execute 

qualquer delas com a necessária eficiência. Além disso, porém, pode-se observar que o 

Constituinte quis também impedir a cumulação de ganhos em detrimento da boa 

execução das tarefas públicas.” (Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2009.) 

Quanto ao requisito de compatibilidade de horários, a Advocacia Geral da União - AGU 

manifestou-se por meio do parecer AGU/WM-9/98 (Anexo ao Parecer GQ-145), com a 

seguinte ementa: 

“Ilícita a acumulação de dois cargos ou empregos de que decorra a sujeição do 

servidor a regimes de trabalho que perfaçam o total de oitenta horas semanais, pois 

não se considera atendido, em tais casos, o requisito da compatibilidade de 

horários.”(grifou-se) 

O posicionamento majoritário do Tribunal de Contas da União segue no seguinte 

sentido: 

“ADMISSÕES. MINISTÉRIO DA SAÚDE. ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO 

COM EMPREGOS NA INICIATIVA PRIVADA. INCOMPATIBILIDADE DE 

HORÁRIO. ACUMULAÇÃO DE TRÊS CARGOS PÚBLICOS. VEDAÇÃO LEGAL E 

CONSTITUCIONAL. ILEGALIDADE DE DOIS ATOS. NEGATIVA DE REGISTRO. 

LEGALIDADE DOS DEMAIS ATOS. REGISTRO. 

- A jurisprudência do TCU é pacífica no sentido da ilegalidade de jornadas de 

trabalho superiores a sessenta horas por semana (acórdãos 533/2003, 2.047/2004, 

2.860/2004, 155/2005, 933/2005, 2.133/2005, 544/2006, todos da 1a Câmara). 

- Viola o princípio da legalidade e da moralidade administrativa a acumulação do 

cargo público de médico do Ministério da Saúde, no regime de vinte horas semanais, 

com o exercício de outros três empregos na iniciativa privada, totalizando oitenta horas 

de expediente semanais. 

- Ofende, também, a Constituição Federal a acumulação de três cargos públicos de 

médico, com o exercício de oitenta e três horas de expediente. 

- A possibilidade constitucional de dupla acumulação de cargos, no caso de médicos, 

não prescinde da compatibilidade de horários, plenamente exigível pelo 

administrador público competente.” (grifou-se) 

A título de análise, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) também seguiu o 

entendimento do Tribunal de Contas da União, inclusive, ressaltando que, a 

compatibilidade para acumulação de dois cargos públicos não deve ser interpretada 

apenas com base na colisão de horários, mas ainda, na possibilidade efetiva do 

cumprimento da jornada, sem prejuízo ao desempenho do cargo ou à saúde do 

trabalhador, segue abaixo transcrito: 

“RECURSO DE REVISTA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. 

PROFISSIONAL DE SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. 

1. A Constituição da República, em seu artigo 37, XVI, -c-, dispõe que é possível a 

acumulação de dois cargos públicos pelo profissional de saúde, desde que a profissão 

seja regulamentada e exista compatibilidade de horários. 
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2. No entanto, na hipótese dos autos, verifica-se que o acúmulo de cargos exigiria da 

Reclamante trabalho com carga horária de setenta e duas horas semanais. Significa 

que a Autora teria que trabalhar de segunda-feira a sábado, seis vezes por semana, 

cumprindo jornada de doze horas. Portanto, verifica-se que a Reclamante pleiteia o 

acúmulo de cargos com carga horária de trabalho muito superior ao limite 

constitucional e legal estabelecido. Tal situação caracterizaria jornada de trabalho 

exaustiva, em ofensa à legislação trabalhista vigente. 

3. O Tribunal de Contas da União, em razão da competência do art. 71, III, da 

Constituição da República, tem se manifestado no sentido de que o limite máximo de 

jornada de trabalho em casos de acumulação de cargos ou empregos públicos é de 60 

(sessenta) horas semanais. Precedentes da Corte de Contas. 

4. Por todo o exposto, pode-se concluir que o requisito da compatibilidade de que 

trata o texto constitucional para acumulação de dois cargos públicos não deve ser 

interpretado meramente com base na colisão de horários. Deve considerar, também, a 

possibilidade efetiva de cumprimento de jornada, sem prejuízo ao desempenho do 

cargo ou à saúde do trabalhador. 

Recurso de Revista não conhecido.” (grifou-se) 

Com base nas análises realizadas, através do cruzamento entre o cadastro de servidores 

no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE, e os dados da 

Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, do ano de 2015, foram identificados 

servidores da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT, cuja 

acumulação pode estar em desacordo com o artigo 37 da Constituição Federal, bem 

como, com os artigos 118 a 120 da Lei 8.112/90. 

Na Tabela 04 consta 122 servidores com acúmulo de dois cargos públicos, e com dois 

regimes de jornada de trabalho de 40 horas semanais, totalizando 80 horas. 

Tabela 04 - Servidores com acúmulo de cargos públicos e jornada total de 80 horas 

semanais 

CPF servidor 

Vínculos na RAIS* 

Data 

Admissão 
Órgão CNPJ 

Natureza 

Jurídica 

Siape/Classific

ação Brasileira 

de Ocupações 

Horas 

Semanais 

***.627.041-** 03/11/2003 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 

Técnico em 

enfermagem 
40 

***.627.041-** 03/07/1998 

Polícia 

Militar do 

Estado de 

Mato Grosso 

24.672.842/0001-

58 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.139.548-** 31/10/2002 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 
Enfermeiro 40 

***.139.548-** 09/12/2004 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.432.571-** 04/06/2014 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino superior 
40 
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Mato Grosso 

***.432.571-** 10/04/2014 

Perícia 

Oficial e 

Identificação 

Técnica - 

Politec 

03.507.415/0030-

89 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.152.471-** 22/07/2010 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Técnico de 

Laboratório 
40 

***.152.471-** 01/02/2000 

Secretaria de 

Estado de 

Educação 

03.507.415/0008-

10 

Órgão 

Público 

Estadual 

Professor de 

ensino médio 
40 

***.258.431-** 06/11/2008 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Técnico de 

Laboratório 
40 

***.258.431-** 15/04/2003 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.254.681-** 09/01/2014 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino superior 
40 

***.254.681-** 20/10/2014 

Perícia 

Oficial e 

Identificação 

Técnica - 

Politec 

03.507.415/0030-

89 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.552.141-** 01/03/1993 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino superior 
40 

***.552.141-** 17/03/1997 

Procuradoria 

Geral do 

Estado 

03.507.415/0003-

06 

Órgão 

Público 

Estadual 

Procurador do 

Estado 
40 

***.420.601-** 20/06/2012 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Técnico de 

Laboratório 
40 

***.420.601-** 15/12/2008 

Prefeitura 

Municipal de 

Sinop 

15.024.003/0001-

32 

Órgão 

Público 

Municipal 

Farmacêutico 40 

***.632.196-** 14/10/2010 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Farmacêutico 

Bioquímico 
40 

***.632.196-** 17/11/2003 

Prefeitura 

Municipal de 

Sinop 

15.024.003/0001-

32 

Órgão 

Público 

Municipal 

Farmacêutico 40 

***.804.281-** 15/06/2009 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino superior 
40 

***.804.281-** 10/08/2006 

Fundação 

Universidade 

de Estado de 

Mato Grosso 

01.367.770/0001-

30 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.931.641-** 27/10/2003 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 

Técnico em 

enfermagem 
40 

***.931.641-** 16/03/2004 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 
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***.795.731-** 22/12/2008 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino superior 
40 

***.795.731-** 28/08/2000 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.367.409-** 31/07/2014 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino superior 
40 

***.367.409-** 11/02/1997 

Procuradoria 

Geral de 

Justiça do 

Estado de 

Mato Grosso 

14.921.092/0001-

57 

Órgão 

Público 

Estadual 

Promotor de 

justiça 
40 

***.351.802-** 22/12/1994 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 

Auxiliar de 

enfermagem 
40 

***.351.802-** 30/08/2000 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.255.601-** 04/11/2002 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 
Enfermeiro 40 

***.255.601-** 11/01/2002 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.280.386-** 01/11/2002 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 
Enfermeiro 40 

***.280.386-** 29/08/2000 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.371.887-** 08/02/1985 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 
Médico 40 

***.371.887-** 04/05/2004 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.043.001-** 01/01/1985 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Assistente em 

Administração 
40 

***.043.001-** 14/03/2000 

Secretaria de 

Estado de 

Educação 

03.507.415/0008-

10 

Órgão 

Público 

Estadual 

Professor de 

ensino médio 
40 

***.745.781-** 09/02/2010 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Técnico de 

enfermagem do 

trabalho 

40 

***.745.781-** 08/09/2004 

Secretaria de 

Estado de 

Justiça e 

Direitos 

Humanos - 

SEJUDH 

03.507.415/0020-

07 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.954.041-** 16/04/2010 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino superior 
40 

***.954.041-** 22/10/1996 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 
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***.353.821-** 12/01/1995 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 
Farmacêutico 40 

***.353.821-** 13/06/2001 

Perícia 

Oficial e 

Identificação 

Técnica - 

Politec 

03.507.415/0030-

89 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.793.471-** 01/08/1986 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino superior 
40 

***.793.471-** 30/01/1986 

Procuradoria 

Geral do 

Estado 

03.507.415/0003-

06 

Órgão 

Público 

Estadual 

Procurador do 

Estado 
40 

***.322.861-** 24/03/2014 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Técnico em 

telecomunicaçõ

es 

40 

***.322.861-** 01/02/2000 

Secretaria de 

Estado de 

Educação 

03.507.415/0008-

10 

Órgão 

Público 

Estadual 

Professor de 

ensino médio 
40 

***.545.070-** 01/11/2002 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 

Técnico em 

enfermagem 
40 

***.545.070-** 28/03/2001 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.732.471-** 31/10/2002 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 

Técnico em 

enfermagem 
40 

***.732.471-** 27/01/2005 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.460.251-** 30/10/2002 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 

Técnico em 

enfermagem 
40 

***.460.251-** 02/09/2013 

Secretaria de 

Estado de 

Justiça e 

Direitos 

Humanos - 

SEJUDH 

03.507.415/0020-

07 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.238.451-** 05/12/2003 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 

Técnico em 

enfermagem 
40 

***.238.451-** 29/05/2001 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.893.271-** 31/10/2002 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 

Auxiliar de 

enfermagem 
40 

***.893.271-** 19/04/1988 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.014.671-** 30/10/2002 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 

Técnico em 

enfermagem 
40 
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***.014.671-** 24/09/2001 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.728.451-** 23/02/1988 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino superior 
40 

***.728.451-** 28/09/1979 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.253.437-** 01/03/1979 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino superior 
40 

***.253.437-** 01/01/1981 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.590.141-** 12/06/2012 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 

Auxiliar de 

enfermagem 
40 

***.590.141-** 16/06/2008 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde de 

Cuiabá 

15.084.338/0001-

46 

Órgão 

Público 

Municipal 

Técnico em 

enfermagem 
40 

***.727.034-** 02/02/2004 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 
Enfermeiro 40 

***.727.034-** 09/11/2001 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.683.591-** 19/11/2015 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino superior 
40** 

***.683.591-** 11/04/2007 

Secretaria de 

Estado de 

Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação - 

SECITECI 

03.507.415/0024-

30 

Órgão 

Público 

Estadual 

Assistente 

administrativo   
40 

***.672.388-** 18/01/1988 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 
Farmacêutico 40 

***.672.388-** 16/02/1995 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.938.898-** 30/10/2002 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 
Enfermeiro 40 

***.938.898-** 19/03/2001 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.116.611-** 16/03/2015 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Técnico em 

Farmácia 
40 

***.116.611-** 10/08/2008 

Prefeitura 

Municipal de 

Sinop 

15.024.003/0001-

32 

Órgão 

Público 

Municipal 

Técnico em 

enfermagem 
40 

***.751.731-** 31/10/2002 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 

Técnico em 

enfermagem 
40 
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***.751.731-** 19/05/1983 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.273.321-** 22/07/2003 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 
Farmacêutico 40 

***.273.321-** 12/11/2001 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.711.871-** 08/09/1992 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 

Operador de 

Máquinas 
40 

***.711.871-** 19/03/2004 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.104.931-** 19/06/1984 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 

Atendente de 

enfermagem 
40 

***.104.931-** 07/06/1983 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.788.451-** 31/10/2008 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Técnico de 

Laboratório 
40 

***.788.451-** 17/03/2000 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.815.771-** 24/02/1999 

Defensoria 

Pública 

Estadual - 

DPE 

03.507.415/0031-

60 

Autarquia 

Estadual 

ou do 

Distrito 

Federal 

Defensor 

público 
40 

***.815.771-** 01/03/1979 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino superior 
40 

***.197.988-** 21/07/2010 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Técnico de 

Laboratório 
40 

***.197.988-** 13/07/2012 

Secretaria de 

Estado de 

Educação 

03.507.415/0008-

10 

Órgão 

Público 

Estadual 

Professor de 

ensino médio 
40 

***.166.711-** 19/06/1984 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Técnico em 

enfermagem 
40 

***.166.711-** 01/03/1993 

Secretaria de 

Estado de 

Educação 

03.507.415/0008-

10 

Órgão 

Público 

Estadual 

Professor de 

ensino médio 
40 

***.747.321-** 01/08/1986 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Analista de 

Tecnologia da 

Informação 

40 

***.747.321-** 20/02/1989 

Secretaria de 

Estado de 

Educação 

03.507.415/0008-

10 

Órgão 

Público 

Estadual 

Professor de 

ensino médio 
40 

***.199.888-** 04/03/1987 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Auxiliar em 

administração 
40 
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***.199.888-** 11/02/1985 

Secretaria de 

Estado de 

Educação 

03.507.415/0008-

10 

Órgão 

Público 

Estadual 

Professor de 

ensino médio 
40 

***.435.101-** 23/06/2004 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 
Farmacêutico 40 

***.435.101-** 26/03/2001 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.575.248-** 01/10/1987 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino superior 
40 

***.575.248-** 26/11/2003 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.915.011-** 05/11/2002 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 
Farmacêutico 40 

***.915.011-** 26/11/2004 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.078.819-** 03/09/2004 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 

Técnico de 

Laboratório 
40 

***.078.819-** 12/03/1992 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.962.301-** 25/09/2013 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino superior 
40 

***.962.301-** 11/03/2004 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.115.091-** 31/10/2002 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 
Enfermeiro 40 

***.115.091-** 04/10/1995 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.044.102-** 30/01/2013 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino superior 
40** 

***.044.102-** 14/01/2003 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Assistente 

administrativo   
40 

***.345.828-** 21/12/1981 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 
Biólogo 40 

***.345.828-** 23/12/2004 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.845.731-** 25/10/1993 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 
Nutricionista 40 

***.845.731-** 01/01/1995 

Tribunal de 

Contas do 

Estado de 

Mato Grosso 

15.024.128/0001-

62 

Órgão 

Público 

do Poder 

Legislativ

o 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.224.821-** 21/07/2006 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 
Enfermeiro 40 
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***.224.821-** 10/04/2003 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.991.321-** 01/11/2002 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 
Enfermeiro 40 

***.991.321-** 11/04/2005 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.836.571-** 26/06/2006 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Secretário 

executivo 
40 

***.836.571-** 06/08/2007 

Secretaria de 

Estado de 

Educação 

03.507.415/0008-

10 

Órgão 

Público 

Estadual 

Professor de 

ensino médio 
40 

***.506.081-** 03/11/2003 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 

Auxiliar de 

enfermagem 
40 

***.506.081-** 30/06/1995 

Polícia 

Militar do 

Estado de 

Mato Grosso 

24.672.842/0001-

58 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.700.441-** 02/08/2008 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino superior 
40 

***.700.441-** 09/07/2004 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.365.377-** 06/11/2002 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 
Enfermeiro 40 

***.365.377-** 22/11/2001 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.497.891-** 02/09/2015 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Técnico em 

Eletroeletrônica 
40 

***.497.891-** 24/10/2011 

Secretaria de 

Estado de 

Educação 

03.507.415/0008-

10 

Órgão 

Público 

Estadual 

Professor de 

ensino médio 
40 

***.749.357-** 18/08/1986 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino superior 
40 

***.749.357-** 14/04/2003 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.971.521-** 20/01/1986 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Técnico em 

Assuntos 

Educacionais 

40 

***.971.521-** 06/10/1993 

Secretaria de 

Estado de 

Educação 

03.507.415/0008-

10 

Órgão 

Público 

Estadual 

Professor de 

ensino médio 
40 

***.786.051-** 19/06/1984 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 

Auxiliar de 

enfermagem 
40 
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***.786.051-** 01/02/2011 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde de 

Cuiabá 

15.084.338/0001-

46 

Órgão 

Público 

Municipal 

Técnico em 

enfermagem 
40 

***.097.441-** 07/11/2003 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 
Enfermeiro 40 

***.097.441-** 27/03/2001 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.888.531-** 22/01/2003 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 
Nutricionista 40 

***.888.531-** 08/06/2004 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.478.601-** 21/05/2007 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Técnico em 

Assuntos 

Educacionais 

40 

***.478.601-** 01/07/1993 

Secretaria de 

Estado de 

Educação 

03.507.415/0008-

10 

Órgão 

Público 

Estadual 

Professor de 

ensino médio 
40 

***.257.101-** 27/10/2003 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 

Técnico em 

enfermagem 
40 

***.257.101-** 03/05/2004 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.582.301-** 27/10/2003 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 

Técnico de 

Laboratório 
40 

***.582.301-** 03/06/2004 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.216.551-** 17/06/2004 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 

Técnico de 

Laboratório 
40 

***.216.551-** 01/09/2000 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.193.618-** 01/03/1982 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino superior 
40 

***.193.618-** 23/03/1980 

Procuradoria 

Geral de 

Justiça do 

Estado de 

Mato Grosso 

14.921.092/0001-

57 

Órgão 

Público 

Estadual 

Procurador do 

Estado 
40 

***.549.001-** 31/01/2006 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 

Técnico de 

Laboratório 
40 

***.549.001-** 25/06/2004 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.448.959-** 15/06/2010 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Técnico de 

Laboratório 
40 
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***.448.959-** 21/11/2003 

Prefeitura 

Municipal de 

Sinop 

15.024.003/0001-

32 

Órgão 

Público 

Municipal 

Técnico de 

Laboratório 
40 

***.681.391-** 30/10/2002 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 

Auxiliar de 

enfermagem 
40 

***.681.391-** 01/05/2011 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde de 

Cuiabá 

15.084.338/0001-

46 

Órgão 

Público 

Municipal 

Enfermeiro 40 

***.625.701-** 05/11/2002 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 
Médico 40 

***.625.701-** 30/12/2003 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.503.531-** 14/06/2004 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 
Farmacêutico 40 

***.503.531-** 30/08/2000 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.589.082-** 30/10/2002 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 
Enfermeiro 40 

***.589.082-** 08/11/2001 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.753.981-** 08/09/2004 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 

Técnico de 

Laboratório 
40 

***.753.981-** 15/06/2004 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.362.838-** 30/07/2008 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino superior 
40** 

***.362.838-** 04/04/2003 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Assistente 

administrativo   
40 

***.937.761-** 07/11/2002 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 
Enfermeiro 40 

***.937.761-** 24/03/2003 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.977.471-** 06/11/2002 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 

Técnico em 

enfermagem 
40 

***.977.471-** 18/06/2001 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.881.739-** 07/08/2009 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino superior 
40 

***.881.739-** 11/02/2000 

Prefeitura 

Municipal de 

Sinop 

15.024.003/0001-

32 

Órgão 

Público 

Municipal 

Enfermeiro 40 

***.263.573-** 31/03/1999 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 

Auxiliar de 

enfermagem 
40 
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***.263.573-** 14/07/1995 

Perícia 

Oficial e 

Identificação 

Técnica - 

Politec 

03.507.415/0030-

89 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.219.501-** 27/10/2003 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 

Técnico em 

enfermagem 
40 

***.219.501-** 12/12/2003 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.287.188-** 07/04/1997 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino superior 
40 

***.287.188-** 01/03/2005 

Tribunal de 

Justiça do 

Estado de 

Mato Grosso 

03.535.606/0001-

10 

Órgão 

Público 

do Poder 

Judiciário 

Estadual 

Serventuários 

da Justiça e 

Afins 

40 

***.903.120-** 31/10/2002 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 

Auxiliar de 

enfermagem 
40 

***.903.120-** 16/06/2008 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde de 

Cuiabá 

15.084.338/0001-

46 

Órgão 

Público 

Municipal 

Enfermeiro 40 

***.816.351-** 01/09/1983 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino superior 
40 

***.816.351-** 18/06/1990 

Tribunal de 

Contas do 

Estado de 

Mato Grosso 

15.024.128/0001-

62 

Órgão 

Público 

do Poder 

Legislativ

o 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.174.861-** 27/12/1989 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 

Auxiliar de 

enfermagem 
40 

***.174.861-** 30/03/2001 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.806.631-** 30/10/2002 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 

Técnico de 

Laboratório 
40 

***.806.631-** 31/08/2000 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.752.490-** 30/10/2003 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 
Nutricionista 40 

***.752.490-** 28/04/2004 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.500.521-** 20/01/1995 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Enfermeiro do 

trabalho 
40 

***.500.521-** 26/05/2004 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.125.582-** 30/10/2002 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 

Técnico em 

enfermagem 
40 
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***.125.582-** 14/02/2013 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde de 

Cuiabá 

15.084.338/0001-

46 

Órgão 

Público 

Municipal 

Enfermeiro 40 

***.926.101-** 27/10/2003 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 
Enfermeiro 40 

***.926.101-** 04/06/2001 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.973.198-** 20/10/2014 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Técnico de 

Laboratório 
40 

***.973.198-** 18/02/2008 

Prefeitura 

Municipal de 

Sinop 

15.024.003/0001-

32 

Órgão 

Público 

Municipal 

Biólogo 40 

***.419.088-** 27/11/2002 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 
Farmacêutico 40 

***.419.088-** 20/09/2005 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.216.361-** 16/11/2015 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino superior 
40** 

***.216.361-** 18/01/1993 

Tribunal 

Regional do 

Trabalho da 

23 Região 

37.115.425/0001-

56 

Órgão 

Público 

Poder 

Judiciário 

Federal 

Auxiliar de 

Judiciário 
40 

***.261.270-** 23/04/1984 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Assistente 

social 
40 

***.261.270-** 13/05/2005 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.439.751-** 31/10/2002 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 

Técnico em 

enfermagem 
40 

***.439.751-** 11/03/2004 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.436.391-** 30/10/2002 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 

Técnico em 

enfermagem 
40 

***.436.391-** 05/11/2001 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.749.931-** 25/04/2006 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino superior 
40 

***.749.931-** 21/05/1985 

Justiça 

Federal de 

Primeiro 

Grau em 

Mato Grosso 

05.437/178/0001-

18 

Órgão 

Público 

do Poder 

Judiciário 

Federal 

Juiz Federal 40 

***.270.891-** 01/11/2002 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 

Técnico em 

enfermagem 
40 
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***.270.891-** 11/05/2004 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.273.619-** 05/10/1987 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 
Farmacêutico 40 

***.273.619-** 30/08/1983 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.580.091-** 20/02/2013 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Técnico em 

enfermagem 
40 

***.580.091-** 28/03/2001 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.744.807-** 01/09/1986 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 
Farmacêutico 40 

***.744.807-** 25/07/1983 

Perícia 

Oficial e 

Identificação 

Técnica - 

Politec 

03.507.415/0030-

89 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.119.761-** 05/09/2006 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 

Auxiliar de 

enfermagem 
40 

***.119.761-** 03/12/2003 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.542.271-** 23/06/2004 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 
Médico 40 

***.542.271-** 04/09/2000 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.549.531-** 06/04/2015 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino superior 
40 

***.549.531-** 24/03/2014 

Fundação 

Universidade 

de Estado de 

Mato Grosso 

01.367.770/0001-

30 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.168.501-** 18/11/2003 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 

Técnico em 

enfermagem 
40 

***.168.501-** 27/03/2001 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.799.669-** 12/01/1995 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 
Farmacêutico 40 

***.799.669-** 06/07/2005 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.880.801-** 18/02/2014 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino superior 
40 

***.880.801-** 21/01/2013 
Município 

de Cuiabá 

03.533.064/0001-

46 

Órgão 

Público 

Municipal 

Administrador 40 
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***.950.891-** 23/01/1995 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 
Enfermeiro 40 

***.950.891-** 24/01/2001 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.713.381-** 17/01/1995 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 

Auxiliar 

Operacional 
40 

***.713.381-** 30/03/2001 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.596.407-** 27/12/1989 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 
Médico 40 

***.596.407-** 09/06/1988 

Perícia 

Oficial e 

Identificação 

Técnica - 

Politec 

03.507.415/0030-

89 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.454.438-** 17/01/1995 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 
Farmacêutico 40 

***.454.438-** 14/12/2004 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.896.421-** 04/03/1987 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Agente 

administrativo 
40 

***.896.421-** 01/07/1993 

Secretaria de 

Estado de 

Educação 

03.507.415/0008-

10 

Órgão 

Público 

Estadual 

Professor de 

ensino médio 
40 

***.524.941-** 28/05/2004 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 
Farmacêutico 40 

***.524.941-** 27/09/1995 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.808.961-** 28/05/2004 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 

Técnico de 

Laboratório 
40 

***.808.961-** 14/01/2002 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.143.631-** 20/02/1995 

Hospital 

Universitário 

Júlio Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 
Enfermeiro 40 

***.143.631-** 10/12/2004 

Secretaria de 

Estado de 

Saúde - SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.746.731-** 28/01/2013 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino superior 
40 

***.746.731-** 15/04/2014 

Perícia 

Oficial e 

Identificação 

Técnica - 

Politec 

03.507.415/0030-

89 

Órgão 

Público 

Estadual 

Agente 

administrativo 
40 

***.693.481-** 10/10/1994 

Fundação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Técnico em 

Assuntos 

Educacionais 

40 
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***.693.481-** 01/02/2000 

Secretaria de 

Estado de 

Educação 

03.507.415/0008-

10 

Órgão 

Público 

Estadual 

Professor de 

ensino médio 
40 

Fonte: Cruzamento do SIAPE e RAIS 2015. 

* Os dados da RAIS são do ano de 2015, podendo ocorrer a situação de acúmulo antes ou após o período 

avaliado. ** Regime de 40 horas com dedicação exclusiva 

Na Tabela 05 relacionou-se 20 servidores com acúmulo de dois ou mais cargos 

públicos, e, em alguns casos, acrescido de emprego na iniciativa privada, com jornadas 

de trabalho superiores ao total de 80 horas semanais. 

Tabela 05 - Servidores com acúmulo de cargos públicos e jornada superior a 80 horas 

semanais. 

CPF servidor 

Vínculos na RAIS* 

Data 

Admissão 
Órgão/Empresa CNPJ 

Natureza 

Jurídica 

Siape/Classifi

cação 

Brasileira de 

Ocupações 

Horas 

Seman

ais 

***.166.099-** 01/03/2010 

Fundação 

Universidade 

Federal de Mato 

Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino 

superior 

40 

***.166.099-** 30/03/2001 

Secretaria de 

Estado de Saúde - 

SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Assistente 

administrativo    
40 

***.166.099-** 01/04/2013 

Instituição 

Educacional 

Matogrossense - 

IEMAT 

02.485.183/0001-

08 

Associação 

Privada 

Professor de 

ensino 

superior 

20 

***.166.099-** 01/02/2012 
Iuni Unic 

Educacional Ltda 

33.005.265/0001-

31 

Sociedade 

Anônima 

Professor de 

ensino 

superior 

6 

***.166.099-** 09/02/2015 

Educare Gestão 

de Educação Ltda 

- ME 

05.306.381/0001-

55 

Sociedade 

Empresária 

Professor de 

ensino 

superior 

1 

***.698.531-** 27/10/2015 

Fundação 

Universidade 

Federal de Mato 

Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino 

superior 

40 

***.698.531-** 24/01/2011 

Secretaria de 

Estado de 

Educação 

03.507.415/0008-

10 

Órgão 

Público 

Estadual 

Professor de 

ensino médio 
40 

***.698.531-** 04/05/2015 

Associação 

Barragarcense de 

Educação e 

Cultura 

00.965.087/0001-

31 

Associação 

Privada 

Professor de 

Contabilidade 
44 

***.160.391-** 14/09/2011 

Fundação 

Universidade 

Federal de Mato 

Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino 

superior 

40 

***.160.391-** 01/06/2009 

Secretaria de 

Estado de Saúde - 

SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Dirigente do 

serviço 

público 

estadual 

40 

***.160.391-** 16/08/2012 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde de Cuiabá 

15.084.338/0001-

46 

Órgão 

Público 

Municipal 

Médico 20 

***.980.470-** 26/02/2013 

Fundação 

Universidade 

Federal de Mato 

Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino 

superior 

40 

***.980.470-** 20/04/2004 

Secretaria de 

Estado de Saúde - 

SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Assistente 

administrativo 
40 

***.980.470-** 13/02/2015 
Iuni Unic 

Educacional Ltda 

33.005.265/0001-

31 

Sociedade 

Anônima 

Coordenador 

pedagógico 
44 
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***.980.470-** 16/07/2001 
Iuni Unic 

Educacional Ltda 

33.005.265/0001-

31 

Sociedade 

Anônima 

Professor de 

ensino 

superior 

9 

***.700.600-** 12/07/2013 

Fundação 

Universidade 

Federal de Mato 

Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino 

superior 

40 

***.700.600-** 01/05/1997 

Assembléia 

Legislativa de 

Mato Grosso 

03.929.049/0001-

11 

Órgão 

Público do 

Poder 

Legislativo 

Estadual 

Assistente 

administrativo 
30 

***.700.600-** 13/02/2015 
Iuni Unic 

Educacional Ltda 

33.005.265/0001-

31 

Sociedade 

Anônima 

Coordenador 

pedagógico 
44 

***.700.600-** 01/02/2000 
Iuni Unic 

Educacional Ltda 

33.005.265/0001-

31 

Sociedade 

Anônima 

Professor de 

ensino 

superior 

9 

***.340.677-** 02/02/2015 

Fundação 

Universidade 

Federal de Mato 

Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino 

superior 

20 

***.340.677-** 23/06/2004 

Secretaria de 

Estado de Saúde - 

SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Assistente 

administrativo 
40 

***.340.677-** 70/4/1994 
Município de 

Rondonópolis 

03.347.101/0001-

21 

Órgão 

Público 

Municipal 

Médico 30 

***.433.339-** 09/02/2015 

Fundação 

Universidade 

Federal de Mato 

Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino 

superior 

20 

***.433.339-** 06/10/2004 

Secretaria de 

Estado de Saúde - 

SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Assistente 

administrativo 
40 

***.433.339-** 02/09/2002 

Prefeitura 

Municipal de 

Sinop 

15.024.003/0001-

32 

Órgão 

Público 

Municipal 

Médico 40 

***.844.241-** 11/04/2014 

Fundação 

Universidade 

Federal de Mato 

Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino 

superior 

40 

***.844.241-** 01/02/2013 
Comando da 

Aeronáutica 

00.394.429/0040-

17 

Órgão 

Público 

Federal 

Não 

identificado 
40 

***.844.241-** 14/05/2014 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde de Cuiabá 

15.084.338/0001-

46 

Órgão 

Público 

Municipal 

Médico 20 

***.805.609-** 09/05/2013 

Fundação 

Universidade 

Federal de Mato 

Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino 

superior 

40 

***.805.609-** 27/10/2015 

Secretaria de 

Estado de Saúde - 

SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Dirigente do 

serviço 

público 

estadual 

40 

***.805.609-** 01/07/2004 
Município de 

Várzea Grande 

03.507.548/0001-

10 

Órgão 

Público 

Municipal 

Médico 20 

***.805.609-** 03/11/2009 
Iuni Unic 

Educacional Ltda 

33.005.265/0001-

31 

Sociedade 

Anônima 

Professor de 

ensino 

superior 

11 

***.391.551-** 16/09/2013 

Fundação 

Universidade 

Federal de Mato 

Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino 

superior 

40 

***.391.551-** 01/03/2013 

Procuradoria 

Geral de Justiça 

do Estado de 

Mato Grosso 

14.921.092/0001-

57 

Órgão 

Público 

Estadual 

Engenheiro 

civil 
40 

***.391.551-** 17/06/2015 

Instituição 

Educacional 

Matogrossense - 

02.485.183/0001-

08 

Associação 

Privada 

Professor de 

ensino 

superior 

20 
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IEMAT 

***.025.488-** 08/04/2014 

Fundação 

Universidade 

Federal de Mato 

Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino 

superior 

20 

***.025.488-** 28/02/2012 

Município de 

Primavera do 

Leste 

01.974.088/0001-

05 

Órgão 

Público 

Municipal 

Médico 20 

***.025.488-** 04/11/2013 
Município de 

Rondonópolis 

03.347.101/0001-

21 

Órgão 

Público 

Municipal 

Médico de 

família e 

comunidade 

40 

***.025.488-** 03/05/2013 
Município de 

Rondonópolis 

03.347.101/0001-

21 

Órgão 

Público 

Municipal 

Médico 

infectologista 
20 

***.663.881-** 16/05/1984 

Hospital 

Universitário Júlio 

Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 
Farmacêutico 40 

***.663.881-** 01/03/1991 
Município de 

Várzea Grande 

03.507.548/0001-

10 

Órgão 

Público 

Municipal 

Farmacêutico 30 

***.663.881-** 01/07/1985 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde de Cuiabá 

15.084.338/0001-

46 

Órgão 

Público 

Municipal 

Agente de 

saúde pública 
30 

***.442.522-** 08/09/2015 

Fundação 

Universidade 

Federal de Mato 

Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino 

superior 

20 

***.442.522-** 24/01/2014 

Secretaria de 

Estado de Justiça 

e Direitos 

Humanos - 

SEJUDH 

03.507.415/0020-

07 

Órgão 

Público 

Estadual 

Assistente 

administrativo 
40 

***.442.522-** 04/08/2015 
Município de 

Rondonópolis 

03.347.101/0001-

21 

Órgão 

Público 

Municipal 

Médico de 

família e 

comunidade 

40 

***.363.401-** 31/03/2014 

Fundação 

Universidade 

Federal de Mato 

Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino 

superior 

20 

***.363.401-** 15/04/2014 

Perícia Oficial e 

Identificação 

Técnica - Politec 

03.507.415/0030-

89 

Órgão 

Público 

Estadual 

Assistente 

administrativo 
40 

***.363.401-** 03/05/2013 
Município de 

Rondonópolis 

03.347.101/0001-

21 

Órgão 

Público 

Municipal 

Médico 

hematologista 
20 

***.549.311-** 09/05/2014 

Fundação 

Universidade 

Federal de Mato 

Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino 

superior 

20 

***.549.311-** 30/10/2000 

Secretaria de 

Estado de Saúde - 

SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Assistente 

administrativo 
40 

***.549.311-** 13/09/2002 

Prefeitura 

Municipal de 

Sinop 

15.024.003/0001-

32 

Órgão 

Público 

Municipal 

Médico 40 

***.520.010-** 01/03/2010 

Fundação 

Universidade 

Federal de Mato 

Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino 

superior 

40 

***.520.010-** 18/09/2000 

Secretaria de 

Estado de Saúde - 

SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Assistente 

administrativo 
40 

***.520.010-** 01/04/2013 

Instituição 

Educacional 

Matogrossense - 

IEMAT 

02.485.183/0001-

08 

Associação 

Privada 

Professor de 

ensino 

superior 

20 

***.265.781-** 19/12/2011 

Fundação 

Universidade 

Federal de Mato 

Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino 

superior 

40 
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***.265.781-** 07/11/2003 

Secretaria de 

Estado de Saúde - 

SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Dirigente do 

serviço 

público 

estadual 

40 

***.265.781-** 03/08/2009 
Iuni Unic 

Educacional Ltda 

33.005.265/0001-

31 

Sociedade 

Anônima 

Professor de 

ensino 

superior 

18 

***.285.191-** 18/04/2008 

Fundação 

Universidade 

Federal de Mato 

Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 
Enfermeiro 40 

***.285.191-** 04/12/2003 

Secretaria de 

Estado de Saúde - 

SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Assistente 

administrativo 
40 

***.285.191-** 19/07/2004 
Município de 

Várzea Grande 

03.507.548/0001-

10 

Órgão 

Público 

Municipal 

Enfermeiro 40 

***.105.788-** 14/07/2008 

Fundação 

Universidade 

Federal de Mato 

Grosso 

33.004.540/0001-

00 

Fundação 

Federal 

Professor de 

ensino 

superior 

40 

***.105.788-** 07/05/2015 

Tribunal Regional 

do Trabalho da 23 

Região 

37.115.425/0001-

56 

Órgão 

Público 

Poder 

Judiciário 

Federal 

Auxiliar de 

judiciário 
40 

***.105.788-** 13/04/2015 

Fundação 

Universidade de 

Itaúna 

21.256.425/0001-

36 

Associação 

Privada 

Professor de 

ensino 

superior 

40 

***.874.201-** 27/10/2003 

Hospital 

Universitário Júlio 

Müller 

33.004.540/0002-

83 

Fundação 

Federal 
Enfermeiro 40 

***.874.201-** 10/06/2005 

Secretaria de 

Estado de Saúde - 

SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Assistente 

administrativo 
40 

***.874.201-** 08/06/2001 

Secretaria de 

Estado de Saúde - 

SES 

03.507.415/0002-

25 

Órgão 

Público 

Estadual 

Assistente 

administrativo 
40 

Fonte: Cruzamento do SIAPE e RAIS 2015. 

    * Os dados da RAIS são do ano de 2015, podendo ocorrer a situação de acúmulo antes ou após o 

período avaliado. 

Deve-se ressaltar que, as situações de acúmulos de três cargos públicos, por si só, 

configuram em ilegalidade, independentemente, da carga horária semanal exercida. 

Registre-se que os dados da RAIS são do ano de 2015, podendo ter cessada a situação 

de acúmulo, após o período avaliado. 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Deficiência nas rotinas, procedimentos e mecanismos capazes de prevenir, detectar e 

inibir casos de acumulação ilegal de cargos públicos. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 101/2017/GR/UFMT, de 28 de março de 2017, a Unidade assim 

se manifestou: 
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“Preliminarmente, informamos que alguns casos apontados já foram alvos de analise 

pela UFMT. Nos demais casos, serão feitos o procedimento padrão, já estabelecido 

institucionalmente, que garanta a ampla defesa e o contraditório ao servidor com 

indícios de irregularidades. 

Assim, colocamo-nos á disposição do órgão de Controle para demonstrar a evolução 

da apuração. Afinal, o prazo de 5 dias úteis não é suficiente para fazer todas as 

analises necessárias.” (SIC) 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

 A Unidade informa que realizará a apuração de cada caso, respeitando o contraditório e 

a ampla defesa. 

As situações apuradas já possuem posicionamento majoritário definido no âmbito da 

Advocacia Geral da União - AGU e também do Tribunal de Contas da União. 

Mesmo na hipótese de cargos acumuláveis, não se considera lícita a sujeição a regimes 

de trabalho que perfaçam o total de oitenta horas semanais, assim como, quando 

superior a essa carga, pois não se considera atendido o requisito de compatibilidade de 

horários. 

Quando há acúmulo de três cargos públicos independe da carga horária semanal 

exercida para ser considerado ilegal.   

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Apurar os casos apontados, observando os princípios do contraditório 

e da ampla defesa, com vistas à adoção de providências no sentido de cumprir o 

disposto no art. 133, da Lei 8.112/90 para os casos de acumulação ilegal de cargos, 

empregos ou funções públicas. 

 

Recomendação 2: Encaminhar em 10 dias do recebimento deste Relatório os casos já 

analisados pela UFMT, dentre os 142 relacionados, conforme informado por meio do 

Ofício nº 101/2017/GR/UFMT, de 28 de março de 2017. 

 

 

4.2.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Os Controles Internos Administrativos instituídos pela Fundação Universidade 

Federal de Mato Grosso - FUFMT não são suficientes e eficazes para identificar e 

tratar as acumulações ilegais de cargos. 

 

Fato 
 

Entende-se por controles internos o conjunto de atividades, planos, métodos, 

indicadores e procedimentos interligados, utilizado com vistas a assegurar a 

conformidade dos atos de gestão e a concorrer para que os objetivos e metas 

estabelecidos para as Unidades Jurisdicionadas sejam alcançados (IN TCU nº 63/2010). 

A responsabilidade por conceber, implantar, manter e monitorar os controles internos 

para assegurar os objetivos mencionados é da administração do órgão ou entidade 

pública, cabendo à auditoria interna ou ao órgão de controle interno da entidade avaliar 

a qualidade desses processos. 
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Os trabalhos realizados na Unidade tiveram por objetivo avaliar se os procedimentos de 

controle na verificação de ocorrências de acúmulo de cargos estão efetivamente 

instituídos e se tem contribuído para o alcance dos objetivos estratégicos. 

Nesse sentido, encaminhou-se a Solicitação de Auditoria nº: 201700234/02, de 21 de 

fevereiro de 2017, tendo por resposta o Ofício n.° 062/2017/GR/UFMT, de 07 de março 

de 2017, por meio do qual a Unidade informou: 

“1 - Controles internos 

A UFMT não dispõe de ferramentas sistêmica que permita o cruzamento de dados com 

outras base (RAIS, Estado, Município e outros) verificando a existência de outros 

vínculos dos servidores em Dedicação Exclusiva. Normalmente esses cruzamentos são 

feitos pela SEGEP/MP ou pela própria CGU/MT ou TCU/Sefip ou Auditoria Interna, 

inclusive sendo os casos tratados via grupo de trabalho. A Secretaria de Gestão de 

Pessoas através da Secretaria de Tecnologia da Informação - STI desenvolveu a rotina 

de preenchimento obrigatório da Declaração de não acumulação de cargos quando da 

inclusão dos encargos do professor no PIA – Plano Individual de Atividade eletrônico a 

cada período letivo. 

2 - Medidas adotadas 

No que se refere às medidas adotadas, o tratamento é idêntico para os três casos 

descritos. Diante dos referidos indícios, a Secretaria de Gestão de Pessoas, através da 

Coordenação de Administração de Pessoal, efetiva a abertura de Processos 

Administrativos individuais, respeitando ao contraditório e a ampla defesa. De acordo 

com a apuração, a SGP busca resguardar o direito de opção do servidor e a sua 

regularização funcional, bem como o ressarcimento ao erário de acordo com o 

apurado no processo. Por fim, é feita a remessa das informações para os órgãos de 

controles internos e externos. Cumpre informar que a Comissão Permanente de 

Processos Administrativos (CPPAD-PROAD) é responsável pela instauração e 

apuração das situações não regularizadas no âmbito da Secretaria de Gestão de 

Pessoas. 

3 - Normativos internos 

Utilizamos normativos federais que regem o tema, em especial a Lei 8.112/90 e a Lei de 

Processos Administrativos, ademais é feita a consulta no CONLEGIS, do portal do 

www.planejamento.gov.br e também buscamos orientação à Coordenação de Geral de 

Gestão de Pessoas - MEC no que tange as orientações quanto à aplicabilidade da 

legislação vigente. 

4 - Estrutura de pessoal 

A Secretaria de Gestão de Pessoas possui, em sua estrutura organizacional, a 

Supervisão de Processos judiciais e Acumulação de Cargos, composta por três 

servidores, que tem entre suas atribuições, a instrução e acompanhamento dos indícios 

apontados pelos órgãos de controle, atuando nos moldes descritos acima.”(SIC) 

A auditoria realizada através do cruzamento de dados entre o cadastro de servidores no 

Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE, a Relação Anual 

de Informações Sociais – RAIS, e o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, 

propiciou a detecção de elevado quantitativo de ocorrências de 

impropriedades/irregularidades a serem apuradas quanto a: I) docentes em regime de 

dedicação exclusiva mantendo vínculos empregatícios com outras Entidades/Empresas; 

II) servidores do quadro permanente, além de, docentes em regime de dedicação 

exclusiva, participando de gerência ou administração de sociedade privada ou empresa 

individual; e, III) servidores com acúmulo indevido de cargos públicos. 

A sistemática utilizada pela Fundação consiste, basicamente, na exigência de 

preenchimento de declaração de não acúmulo no momento da posse do servidor, e, no 
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caso de inclusão do professor no Plano Individual de Atividade - PIA, a cada período 

letivo, via eletrônica, por meio da Secretaria de Gestão de Pessoas. 

Não foi informado se a Auditoria Interna da Fundação mantém alguma rotina definida 

de atuação nessa área. 

Dessa forma, não há um levantamento periódico, mesmo que por amostragem, para 

verificação de ocorrências de acumulações indevidas. A apuração dos casos é realizada 

quando identificados por órgãos de controle ou outros terceiros. 

Por outro lado, as ferramentas empregadas no cruzamento de dados nesta auditoria não 

estão disponíveis para a Instituição, o que impacta na identificação e tratamento das 

impropriedades e irregularidades já mencionadas. 

A instrução e acompanhamento dos casos identificados é realizada pela Supervisão de 

Processos Judiciais e Acumulação de Cargos, composta por três servidores. 

Deve-se mencionar, ainda, que não há manuais internos formalizados para orientar e 

estabelecer procedimentos, mecanismos e rotinas. 

Apesar das limitações operacionais para apuração dos casos, conclui-se que há 

fragilidades nos controles preventivos e detectivos, necessitando serem aprimorados. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Omissão do gestor na concepção, implantação, manutenção e monitoramento dos 

controles internos administrativos, resultando em fragilidades nos controles internos da 

Unidade Jurisdicionada (UJ) e da atividade de gestão de pessoas. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 101/2017/GR/UFMT, de 28 de março de 2017, a Unidade assim 

se manifestou: 

“No que pese às questões dos controles, a UFMT desenvolve os controles dentro das 

possibilidades, conforme o próprio relatório. Preventivamente é feito um termo de 

responsabilização em que o servidor deve assinar ao tomar posse na UFMT. O termo 

possui o caráter precípuo da conscientização do servidor. Ademais, via de regra, o 

servidor ao entrar passa por curso de iniciação ao serviço público, que também aborda 

questões éticas e comportamentais esperadas. Aliás, já solicitamos o acesso a esses 

sistemas, a fim de tentar criar uma sistemática de detecção, mas nunca houve 

manifestação positiva. 

Sobre os trabalhos de Auditoria Interna, não foi feita a manifestação pois os relatórios 

são enviados para a CGU, como por exemplo o Relatório de Auditoria Interna n. 

15/2015, que tratou exclusivamente sobre a dedicação exclusiva, e o Relatório de 

Auditoria Interna n. 01/2016, que tratou sobre os encargos didáticos e de forma 

indireta o cumprimento da jornada de trabalho. Esses e outros aspectos do pagamento 

dos servidores são analisados pela Auditoria Interna e a CGU-Regional/MT toma 

ciência dos Relatórios. Atualmente, por exemplo, estão em andamento a execução das 

auditorias sobre as horas extras, o cumprimento dos controles sobre os encargos 
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didáticos e o acompanhamento do Estágio Probatório de Docente. Vale lembrar que o 

Paint passa pela análise criteriosa da CGU-Regional/MT, que não fez menção para 

inserção dessa ação de auditoria. Por fim, lembra-se da sistematização das ações de 

controle. O TCU, no final do exercício de 2016, também fez o mesmo cruzamento da 

Rais e da Receita Federal. Diante disso, têm-se dois órgãos de controle (TCU e CGU) 

fazendo a mesma ação e a atuação da auditoria interna, nesse momento, não surtiria o 

efeito esperado.  

Por fim, entendemos que diante das limitações impostas ao desenvolvimento de 

controles dentro da instituição, o resultado é positivo. Isso, porque, embora 

nominalmente o número de indícios seja alto, considerando os casos que já foram 

apurados, há que se levar em consideração o número de servidores na instituição que, 

segundo último levantamento, é de aproximadamente 3.500 servidores.”(SIC) 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O Relatório de Auditoria Interna nº 012/2015, de 30 de novembro de 2015, apresenta os 

resultados dos trabalhos realizados para verificar a regularidade funcional dos 

servidores sob o regime de dedicação exclusiva, tendo por escopo os docentes 

ingressantes no ano de 2013 e 2014. A identificação dos vínculos empregatícios foi 

realizada a partir da RAIS, ano-base 2014, e também de verificação em Portais da 

Transparência, o que possibilitou encontrar três ocorrências, correspondendo a menos 

de 1% dos 343 servidores analisados, razão pela qual, o relatório concluiu que as ações 

desenvolvidas de controle são eficazes no sentido de mitigar o risco de professor sob 

regime de dedicação exclusiva atuar em outra função/cargo com vínculo. 

Na análise, observou-se que o docente de CPF ***.044.102-** permaneceu acumulando 

o regime de dedicação exclusiva com outro vínculo na Secretaria de Estado de Saúde – 

SES, na RAIS de 2015, contudo, consultando o seu histórico funcional, o regime de 

trabalho na FUFMT foi alterado para 40 horas semanais sem dedicação exclusiva, por 

meio da Portaria GR nº 359, de 18 de abril de 2016.  

Apesar da medida adotada, não houve informações sobre a efetivação do ressarcimento 

ao erário das parcelas de dedicação exclusiva pagas indevidamente no período 

comprovado de acumulação, ademais, o mesmo docente consta na RAIS de 2015 

acumulando dois cargos públicos com 40 horas semanais, totalizando 80 horas 

semanais, o que contraria o posicionamento majoritário no âmbito da Advocacia Geral 

da União - AGU e também do Tribunal de Contas da União, pois não se considera 

atendido o requisito de compatibilidade de horários. 

Deve-se ressaltar, que na auditoria realizada pela CGU-Regional-MT foram 

identificados nove casos na situação em comento, contemplando docentes com 

investidura anterior e posterior ao período de escopo da Auditoria Interna. 

O Relatório de Auditoria Interna nº 001/2016, de 20 de janeiro de 2016, aborda aspectos 

relevantes que podem estar afetando a carga horária semanal dos docentes, mas, por 

outro lado, não trata, especificamente, da identificação e tratamento dos acúmulos 

ilegais nas situações aqui expostas. 

Sobre a atuação, concomitante, da CGU e do TCU, temos que, por meio da Ata de 

definição de escopo firmada entre a Secex Educação, do Tribunal de Contas da União, e 

a Coordenação Geral de Auditoria de Educação Superior e Profissionalizante, do 
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Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, de 30 de 

novembro de 2016, ficou estabelecido que a CGU irá executar procedimentos para 

avaliação da qualidade do controle para identificar e tratar as acumulações ilegais de 

cargos, a ser contemplado no Relatório de Auditoria Anual de Contas da Unidade 

Prestadora de Contas. 

Dessa forma, o TCU tem ciência das ações a serem desenvolvidas pelo Controle 

Interno, além do que, a atuação conjunta desses órgãos, não invalida o desenvolvimento 

de medidas, pela Fundação, para o aprimoramento dos controles internos 

administrativos na área em questão, pelo contrário, propicia subsídios para uma busca 

conjunta de soluções.  

Vale ainda acrescentar, em razão da dinâmica das relações humanas, trabalhistas e 

empresariais, o monitoramento das tipologias apresentadas nesse relatório deve ser uma 

ação sistemática e periódica, a ser definido dentro da política de gerenciamento de 

riscos na área de gestão de pessoas, inclusive, podendo ser inserido no PAINT, 

conforme lembrado na manifestação da Unidade.   

Nesse sentido, considerando que foram constatados 288 servidores em 309 ocorrências, 

correspondendo a, aproximadamente, 08 % do quadro permanente da Fundação, e 

mesmo na hipótese de que parte desses registros não se confirmem numa apuração mais 

aprofundada, não se pode concordar que os controles preventivos e detectivos são 

suficientes e eficazes. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Aprimorar os controles internos administrativos, mediante elaboração 

de manual ou norma interna, com o fim de orientar e estabelecer procedimentos, 

mecanismos e rotinas. 

 

Recomendação 2: Implantar e aperfeiçoar rotinas e mecanismos de verificação periódica 

para detectar casos de acumulação indevida de cargos e de descumprimento do regime 

de dedicação exclusiva, utilizando-se também do planejamento e atuação da Auditoria 

Interna da Unidade. 
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Unidade Auditada: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 

GROSSO 

Exercício: 2015 

Processo:  

Município: Cuiabá - MT 

Relatório nº: 201505098 

UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO 

MATO GROSSO 

 

 
 

_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Senhor Chefe da CGU-Regional/MT,  

 
 

Por meio deste relatório, apresentam-se os resultados do trabalho de Avaliação dos 

Resultados da Gestão na Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT) 

realizado de acordo com os preceitos contidos na Ordem de Serviço n.º 201505098 e em 

atendimento ao inciso II do Art. 74, da Constituição Federal de 1988, de acordo com o 

qual cabe ao Sistema de Controle Interno: “comprovar a legalidade e avaliar os 

resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal”. 

 

 

1. Introdução 

 
 

O presente trabalho foi realizado em Cuiabá - MT, com o objetivo de avaliar a gestão da 

unidade. Para tanto, foi selecionado o macroprocesso denominado “Relacionamento 

entre a Universidade e sua Fundação de Apoio”, sobre o que dispõe a Lei nº 8.958/94 e 

seus regulamentos. O macroprocesso foi selecionado por estar estreitamente relacionado 

à missão institucional da unidade, qual seja “formar e qualificar profissionais nas 

diferentes áreas, produzir conhecimentos e inovações tecnológicas e científicas que 

contribuam significativamente para o desenvolvi mento regional e nacional”.  

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 10 a 18 de dezembro de 2015 e 

04 de janeiro a 05 de fevereiro de 2016, em estrita observância às normas de auditoria 

aplicáveis ao Serviço Público Federal.  
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Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

Cabe contextualizar que a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade 

Federal de Mato Grosso – Fundação Uniselva, cuja criação foi autorizada pela 

Resolução do Conselho Diretor da UFMT (CD) nº 135/1997 e cuja instituição foi 

realizada por meio de escritura pública em 17 de dezembro de 2001, é a única fundação 

atuante junto à UFMT.  

Na forma de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos e com autonomia 

administrativa, patrimonial e financeira, a Fundação Uniselva destina-se ao apoio e 

desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso, conforme finalidades 

definidas em estatuto. 

“Constituem objetivos gerais da Fundação Uniselva, juntamente com a 

promoção e o subsídio da Instituição de Ensino Superior (IFES) apoiada, a 

execução de programas de pesquisa, prestação de serviços técnicos, 

remunerados ou não, modernização de sistemas de gestão, exercício e 

divulgação de outras atividades que signifiquem contribuição para o 

desenvolvimento técnico, científico e assistencial, bem como a captação e 

alocação de recursos para o desenvolvimento de programas que coadunem 

com sua definição.” 

O relacionamento ente a Universidade Federal de Mato Grosso e a entidade de apoio, 

Fundação Uniselva, disciplinado pela Resolução CD nº 14/2011, deverá ser formalizado 

por meio de instrumentos como contratos, convênios, acordos ou ajustes 

individualizados, com objetivos específicos e por prazo determinado. 

 

 

2. Resultados dos trabalhos 

 
 

A abordagem adotada pela CGU objetivou responder às seguintes questões de auditoria, 

referentes ao relacionamento entre a Universidade Federal de Mato Grosso e sua 

fundação de apoio, Fundação Uniselva. 
  

 

2.1 Em que medida os normativos sobre o relacionamento entre ela e as fundações; 

sobre a participação de servidores nas atividades desenvolvidas pelas fundações no 

âmbito dos projetos; e sobre as bolsas a serem pagas pelas fundações aos 

servidores das IFES atendem aos dispositivos legais previstos na Lei nº 8.958/1994 

e Decreto nº 7.423/2010? 

O Conselho Diretor (CD) da UFMT disciplinou o relacionamento entre a universidade e 

a Fundação de Apoio e Desenvolvimentos da Universidade Federal de Mato Grosso 

(Fundação Uniselva) por meio da Resolução CD nº 14, de 26 de agosto de 2011, a qual 

apresenta um capítulo específico para tratar da concessão de bolsas (Capítulo IV – Da 

concessão de bolsas). 
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A participação dos servidores vinculados à UFMT nas atividades realizadas pelas 

fundações de apoio está prevista no artigo 9º da Resolução CD nº 14/2011, o qual 

relaciona essas atividades. Entretanto, a referida resolução não apresenta as 

condicionantes ou limitações para a participação. Também, não faz referência à possível 

existência de normativo interno que já trate do tema. 

Importa observar que os valores das bolsas são fixados por meio de Resolução do 

Conselho Diretor da Universidade. A última atualização da Tabela de Bolsas de 

Trabalhos Não Regulamentares foi por meio da Resolução CD nº 17/2014.   
##/Fato## 

 

 

2.2 A fundação de apoio contratada/convenente está registrada e credenciada no 

Ministério da Educação e no Ministério da Ciência e Tecnologia? Em caso positivo, 

está dentro da validade de dois anos? 

A Portaria Conjunta MEC/MCTI nº 33, de 03 de julho de 2013, credenciou, pelo 

período de dois anos, a contar de 08 de outubro de 2013, a Fundação Uniselva como 

fundação de apoio à UFMT. 

 

Cabe informar que o pedido de renovação do credenciamento da Fundação Uniselva 

junto aos Ministérios responsáveis observou o prazo definido pelo artigo 5º do Decreto 

nº 7.423/2010 e, portanto, a validade do credenciamento encontra-se prorrogada até a 

publicação da decisão final referente ao pedido de renovação.   
##/Fato## 

 

 

2.3 Em que medida os contratos/convênios são firmados a partir das diretrizes 

estabelecidas pela Lei nº 8.958/94, bem como nos seus regulamentos? 

Por meio da análise da documentação disponibilizada referente a cinco contratos e dois 

convênios selecionados por amostragem, constatou-se que os requisitos estabelecidos na 

Lei nº 8.958/1994 e seus regulamentos, por vezes, não foram atendidos em sua 

totalidade ou não foram definidos com clareza. 

 

Na análise, foram verificadas fragilidades principalmente na formalização dos planos de 

trabalho e na comprovação da aprovação dos projetos pelos órgãos acadêmicos. 

Identificou-se, ainda, ausência de rotinas que definam um fluxo padrão a ser adotado 

internamente para a celebração dos projetos, o acompanhamento da execução e a análise 

da prestação de contas, fragilizando o controle a respeito do cumprimento das diretrizes 

normativas.   
##/Fato## 

 

 

2.4 Os contratos e convênios são firmados a partir da existência prévia de projeto? 

A análise de cinco contratos e dois convênios da amostra evidenciou a existência de 

projetos. Contudo, alguns projetos apresentaram planos de trabalhos com informações 

incompletas ou inexistentes, destacando-se os seguintes achados: 

a. Ausência ou incompletude de cronograma de execução/atividades que 

contemple as etapas/fases envolvidas, metas, resultados e indicadores; 

b. Ausência de identificação dos participantes do projeto ou a descrição de como 

eles serão selecionados; 

c. Ausência de autorização para participação de servidor vinculado à universidade. 
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##/Fato## 

 

 

2.5 Há aprovação do projeto pelos órgãos acadêmicos da IFES relacionados? 

Em cinco processos de sete analisados, não foi possível comprovar a aprovação do 

órgão máximo da unidade administrativa, em razão da ausência de documento 

comprobatório, seja ata de reunião, seja documento emitido pela referida instância.   
##/Fato## 

 

 

2.6 Os contratos e convênios são por tempo determinado? 

Todos os contratos e convênios da amostra foram celebrados por prazo determinado, 

conforme artigo 1º da Lei nº 8.958/1994.   
##/Fato## 

 

 

2.7 Os contratos e convênios contêm clara descrição do projeto, recursos 

envolvidos e adequada definição quanto à repartição de receitas e despesas 

oriundas dos projetos e obrigações e responsabilidades de cada uma das partes? 

Todos os cinco contratos e os dois convênios analisados apresentavam a definição do 

objeto, a indicação dos recursos envolvidos, bem como cláusula sobre as obrigações e 

responsabilidades dos participantes.   
##/Fato## 

 

 

2.8 Os contratos e convênios possuem cláusula expressa sobre prestação de contas? 

Todos os contratos e convênios da amostra possuem cláusula expressa sobre a prestação 

de contas, a qual se refere à prestação de contas final, após o término do projeto. A 

cláusula contida nos contratos analisados relaciona os documentos que devem ser 

apresentados. Nos convênios, a cláusula define que a prestação de contas deverá ser 

constituída conforme o artigo 74 da Portaria Interministerial n° 507/2011.   
##/Fato## 

 

 

2.9 Há anuência expressa da IFES para que a fundação de apoio capte e receba 

diretamente recursos financeiros sem ingresso na Conta Única do Tesouro, com 

base nos artigos 1º-A e 1º-B da Lei nº 8.958/94? 

Por meio de análise a três convênios firmados pela Fundação Uniselva com a 

Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), não foram identificadas anuências 

expressas para a captação de recursos sem trânsito pela Conta Única do Tesouro. Em 

manifestação sobre o tema, a UFMT demonstrou entender como tácita a anuência por 

haver previsão no § 2º do artigo 1º da Resolução CD nº 14/2011 e pela tramitação do 

processo nos setores competentes. 

 

O § 2º do artigo 1º da Resolução CD nº 14/2011 possibilita a fundação de apoio 

“celebrar contratos, convênios, acordos e ajustes com outras entidades a que se propõe 

a apoiar, desde que compatíveis com as suas finalidades estatutárias e observada a 

legislação vigente, sem prejuízo das atividades dedicadas à FUFMT”. Entretanto, o 

referido normativo não contempla a autorização de cada projeto, que deve ser feita caso 

a caso, a partir da análise individual da conveniência pela Universidade.     
##/Fato## 
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2.10 Em que grau os elementos determinados pela Lei nº 8.958/94, bem como pelos 

seus regulamentos, no que tange à transparência, acompanhamento e controle dos 

contratos/convênios estão sendo seguidos tanto pela IFES quanto pelas fundações 

de apoio? 

Os controles da UFMT sobre a execução de projetos gerenciados pela Fundação 

Uniselva são insuficientes face à legislação vigente, sobretudo devido à ausência de 

mecanismos sistemáticos de gestão, controle e fiscalização dos contratos e convênios. 

Atualmente os controles se concentram na prestação de contas, isto é, em momento 

posterior à finalização da vigência do termo firmado. 

 

A Universidade também não estabeleceu mecanismos para assegurar a transparência 

plena dos projetos firmados com a fundação de apoio, uma vez que, no tocante às 

informações dos projetos, o seu site apenas redireciona para o site da fundação de apoio, 

sobre cujo conteúdo a UFMT não realiza controle.    
##/Fato## 

 

 

2.11 A IFES possui registro centralizado referente a todos os dados relativos aos 

projetos? Há ampla publicidade desses dados em boletins internos e na internet? 

A Gerência de Contratos e Convênios da Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) da 

UFMT mantém um registro de dados gerais dos projetos desenvolvidos juntamente com 

a fundação de apoio em sistema próprio da universidade, o Sistema de Gestão Contratos 

e Convênios (SIGCONV). Entretanto, por se tratar de um cadastro de dados gerais, o 

referido sistema não permite uma consulta detalhada de informações acerca dos 

projetos. 

Cabe informar que embora a consulta ao SIGCONV esteja disponível no site da UFMT, 

a possibilidade de acesso ao sistema não é divulgada e o caminho até o sistema no site 

não é simples. Ademais, não restou comprovada outro tipo de publicidade realizado pela 

universidade acerca dos dados dos projetos. 

  
##/Fato## 

 

 

2.12 A IFES possui controle no sentido de monitorar se as fundações de apoio 

divulgam em site próprio as informações constantes no art. 4º-A da Lei nº 

8.958/94? 

A Fundação de Apoio à UFMT (Fundação Uniselva) possibilita o acesso aos dados 

gerais dos contratos e convênios firmados com a Universidade, em seu site na internet. 

Contudo, os dados disponíveis não abrangem todos os incisos do artigo 4º-A da Lei nº 

8.958/1994. 

Em consulta aos cinco contratos e dois convênios da amostra, constatou-se que apenas 

os dados gerais e o plano de aplicação estão disponíveis em todos. A força de trabalho 

está preenchida nos dois convênios e em dois contratos com a listagem de pagamentos. 

Ressalta-se que os instrumentos jurídicos, os relatórios semestrais e as prestações de 

contas não estão disponíveis no site. 
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Importa informar, também, que a UFMT não possui um controle no sentido de 

monitorar se a fundação de apoio está cumprindo o estabelecido no referido artigo.   
##/Fato## 

 

 

2.13 O órgão colegiado superior da IFES possui sistemática de gestão, controle e 

fiscalização de convênios/contratos? 

O Conselho Diretor da UFMT ratifica a aprovação do relatório de atividades e as 

demonstrações contábeis da Fundação de Apoio no exercício. Contudo, não possui uma 

sistemática de gestão para o controle e fiscalização dos contratos e convênios firmados 

com a Fundação Uniselva.   
##/Fato## 

 

 

2.14 A IFES possui sistemática de acompanhamento no sentido de verificar se os 

recursos dos projetos são utilizados em finalidade diversa e se há subcontratação 

total do objeto ou subcontratação parcial que delegue a execução do objeto do 

contrato/convênio? 

Os contratos e convênios analisados apresentam cláusula que veda a utilização dos 

recursos em finalidade diversa da estabelecida no respectivo projeto. Contudo, não 

tratam sobre eventuais subcontratações que descaracterizem a fundação de apoio como 

executora do objeto pactuado. 

Ressalta-se que a UFMT informou que realiza o monitoramento dos convênios via 

sistema (SICONV) e que está implementando rotinas para designar fiscais para 

acompanhar a execução dos contratos. Ademais, acresceu que existem controles por 

meio da prestação de contas e da atuação de sua auditoria interna. 

Assim, cabe pontuar que os controles da UFMT se concentram em momento posterior à 

finalização da vigência do termo firmado, e, portanto, a universidade não possui uma 

sistemática de acompanhamento durante a execução do objeto dos contratos e convênios 

no sentido de realizar verificações que contemplem os requisitos previstos na Lei nº 

8.958/1994.    
##/Fato## 

 

 

2.15 A IFES verifica se a fundação abriu e realiza a movimentação dos recursos 

dos projetos em conta única e individual e se a movimentação de recursos ocorre 

conforme art. 4º-D da Lei nº 8.958/94? 

A movimentação de recursos por meio de conta corrente específica está prevista em 

cláusula contida nos contratos e convênios analisados. Nesse sentido, a UFMT informou 

que toda movimentação de recursos é realizada de forma eletrônica, comprovada nas 

prestações de contas encaminhadas pela fundação de apoio. 

 

Contudo, cabe informar que as prestações disponibilizadas para análise estavam 

incompletas e não apresentavam documentos bancários. Fato que inviabilizou a 

verificação da movimentação bancária.   
##/Fato## 
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2.16 A IFES verifica se a fundação de apoio adota controle contábil específico dos 

recursos aportados e utilizados em cada projeto para fins de ressarcimento à 

Universidade? 

A UFMT informou que a verificação do controle contábil dos recursos aportados e 

utilizados em cada contrato/convênio para fins de ressarcimento à Universidade, pela 

fundação de apoio, é realizada no momento da prestação de contas. 

Contudo, não foi possível verificar se a Fundação Uniselva possui um controle contábil 

específico dos recursos aportados e utilizados em cada projeto, visto que as prestações 

de contas analisadas não possibilitaram essa verificação em razão da incompletude dos 

documentos apresentados.   
##/Fato## 

 

 

2.17 A IFES recebe ressarcimento da fundação de apoio pelo uso de bens e serviços 

próprios da Universidade? 

A UFMT recebe ressarcimento trimestral da fundação de apoio pelo uso de bens e 

serviços próprios via Guia de Recolhimento da União, cujo pagamento é acompanhado 

pela Gerência de Contratos e Convênios da Pró-Reitoria de Planejamento. 

 

Ressalta-se que o inciso I do artigo 14 da Resolução CD da UFMT nº 14/2011 trata dos 

percentuais devidos a título de ressarcimento à universidade.   
##/Fato## 

 

 

2.18 Em que medida os controles ou rotinas utilizados pela IFES para análise das 

prestações de contas dos contratos/convênios são suficientes para certificar o 

cumprimento dos requisitos previstos nos §§ 1º e 2º do art. 11 do Decreto nº 

7.423/2010? 

As prestações de contas disponibilizadas para análise não possibilitam inferir se os 

gastos listados estão relacionados aos projetos em razão da ausência de documentos. 

Não apresentam, por exemplo, cópias de documentos fiscais, de documentos bancários, 

discriminação dos pagamentos realizados, de forma a facilitar a identificação dos 

beneficiários e cargas horárias. 

Portanto, cabe afirmar que as prestações de contas disponibilizadas para análise não 

compreendem todos os requisitos legais e não contribuem para a verificação da 

execução e cumprimento do que foi pactuado.   
##/Fato## 

 

 

2.19 A IFES tem elaborado relatório final de avaliação dos projetos, conforme 

estabelece o § 3º do art. 11 do Decreto nº 7.423/2010? 

As prestações de contas disponibilizadas para análise não compreendem todos os 

requisitos previsto no artigo 11 do Decreto nº 7.423/2010. 

Da análise da documentação apresentada não restou comprovado se a UFMT elabora 

relatório final de avaliação atestando a regularidade das despesas realizadas pela 
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fundação de apoio e o atendimento dos resultados esperados no plano de trabalho, em 

desacordo com o previsto no § 3º do artigo 11 do decreto citado.     
##/Fato## 

 

 

 

3. Conclusão 

 
 

Verificou-se, por meio do presente trabalho, aspectos positivos no relacionamento entre 

a Universidade e sua Fundação de Apoio, como: 

- Formalização das parcerias por meio de instrumentos como contratos e convênios, 

celebrados por prazo determinado e com objetos específicos;  

- Pagamento de ressarcimento, via Guia de Recolhimento da União, pela fundação de 

apoio em razão do uso de bens e serviços da Universidade. 

 

Por outro lado, restaram evidenciadas situações em desacordo com a legislação, as quais 

demandam medidas corretivas:  

- Inexistência de padronização nos procedimentos internos; 

- Planos de trabalhos com informações incompletas; 

- Documentação insuficiente nas prestações de contas; 

- Ausência de sistemática de gestão para o acompanhamento da execução de contratos e 

convênios; 

- Publicidade insuficiente dos projetos realizados. 

 

Nesse contexto, conclui-se que a UFMT necessita adotar medidas para o aprimoramento 

do controle e acompanhamento dos projetos gerenciados por sua fundação de apoio, tais 

como as recomendações registradas neste relatório, as quais serão acompanhadas por 

meio do Plano de Providências Permanente da Unidade. 
 

 

Cuiabá/MT, 13 de julho de 2016. 

 

 

Nome: LARISSA DE SOUZA ALVIM 

Cargo: TÉCNICA DE FINANÇAS E CONTROLE 

 

Assinatura:  
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_____________________________________________________________ 

Chefe da Controladoria Regional da União no Estado do Mato Grosso 
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_______________________________________________ 
Ordem de Serviço nº 201505098 

 

1 GESTÃO OPERACIONAL                            

1.1 Avaliação dos Resultados da Gestão  

1.1.1 Achados de Auditoria  

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Resolução que disciplina o relacionamento entre a universidade e a fundação de 

apoio não abrange com clareza todos os dispositivos dos artigos 6º e 7º do Decreto 

nº 7.423/2010. 

 

Fato 
 

A Lei nº 8.958, de 10 de dezembro de 1994, dispõe sobre a relação das Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES) e demais Instituições Científicas e Tecnológicas 

(ICTs) com as fundações de apoio, cuja finalidade é dar apoio a projetos de ensino, 

pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estimular à 

inovação. Para tanto, as IFES e ICTs devem estabelecer normas próprias aprovadas pelo 

órgão de direção superior competente. 

Nesse sentido, o Conselho Diretor (CD) da Universidade Federal de Mato Grosso 

(UFMT) disciplinou o relacionamento entre a universidade e a Fundação de Apoio e 

Desenvolvimentos da Universidade Federal de Mato Grosso (Fundação Uniselva) por 

meio da Resolução CD nº 14, de 26 de agosto de 2011, a qual apresenta capítulos 

específicos (III e IV) para tratar dos projetos e da concessão de bolsas, em complemento 

aos dispositivos contidos nos artigos 6º e 7º do Decreto nº 7.423/2010. 

Ressalta-se que a resolução supracitada não abrange o § 11 do artigo 6º do decreto 

citado, no sentido de garantir que as equipes dos projetos sejam compostas em 

observância às disposições do Decreto nº 7.203/2010, que trata do nepotismo. Além 

disso, não prevê sanção ao responsável pela eventual composição de equipe 

desconforme. 

Importa observar que a participação dos servidores vinculados à UFMT nas atividades 

realizadas pelas fundações de apoio está prevista no artigo 9º da Resolução CD nº 

14/2011, o qual relaciona essas atividades. Entretanto, a referida resolução não 

apresenta as condicionantes ou limitações para a participação. Também, não faz 

referência à possível existência de normativo interno que já trate do tema. 

Cabe acrescer que a Resolução CD nº 14/2011 também não estabelece os requisitos 

necessários para a conclusão dos projetos, tampouco, define sanção aos responsáveis 

pela não apresentação de um produto final pertinente ao objeto proposto. 

 
##/Fato## 

Causa 

 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
10 

Ausência de especificidade nos quesitos estabelecidos pela resolução que disciplina o 

relacionamento entre a universidade e a fundação de apoio. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 129/2016/GR/UFMT, de 11 de abril de 2016, a Reitora 

apresentou a seguinte manifestação: 

“No tocante à necessidade de se observar as disposições do Decreto nº 7.203 de 04 de 

junho de 2010 conforme preceitua o § 11 do art. 6º do Decreto 7.423/2010, informamos 

que estamos procedendo aos ajustes necessários no sentido de incluir no rol de 

documentos obrigatórios declaração de nepotismo. Ademais, entendemos que o Decreto 

Federal 7.423/2010 tem superioridade jurídica que precede a regulação dentro desta 

universidade e que a sua não observância já seria suficiente para acarretar nas 

sanções previstas. O Decreto 7.203, de 2010, que regula o nepotismo na Administração 

Pública Federal, abrange a universidade e suas relações, não havendo necessidade de 

repetir o dispositivo legal. 

No que concerne à participação dos servidores vinculados à UFMT nas atividades 

realizadas pelas fundações de apoio previstas no art. 9º da Resolução CD nº 14/2011, 

as condicionantes ou limitações para a participação dos referidos servidores estão 

presentes nas Resoluções Consepe nº 55,  de 02 de junho de 2014, que aprova as 

normas de funcionamento dos Cursos de Pós-graduação lato sensu, modalidade 

presencial e modalidade de educação a distância, da Universidade Federal de Mato 

Grosso; Resolução Consepe n.º 36, de 04 de abril de 2005 que dispõe sobre alterações 

à Resolução Consepe n° 57, de 14 de maio de 2001 que trata das atividades de extensão 

universitária. De acordo com o Regime Interno da Procev, referida Resolução é sujeita 

a normas complementares. Em 2016 destacamos o Edital nº 004/EXT/2016 que tem por 

objetivo regularizar – por fluxo contínuo – o desenvolvimento de ações de prestações 

de serviço sem ônus para a Universidade Federal de Mato Grosso. 

Com relação aos projetos de pesquisa a Instrução Normativa PROPeq nº 003/2014 de 

17 de julho de 2014 regulamenta as normas para registro e acompanhamento de 

projetos na Pró-Reitoria de Pesquisa. 

Ressalta-se que o art. 3º da Resolução CD nº 14/2011 traz em seu caput que ‘A FUFMT 

estabelecerá sua relação com a Fundação Uniselva por meio de formalização de 

instrumentos como contratos, convênios, acordos ou ajustes individualizados, com 

objetos específicos e por prazo determinado’.   

Nessa vertente o art. 4º da referida Resolução complementa  o art. anterior, quando 

dispõe que os  instrumentos jurídicos formalizados ‘deverão conter, no que couber a 

cada instrumento, sem o prejuízo de outras exigências legais’: descrição do projeto, 

recursos financeiros, obrigações e responsabilidades, indicação de coordenador, prazo 

das etapas de execução, com indicação dos períodos de início e término, previsão de 

ressarcimento à FUFMT; previsão de confidencialidade, preservação das orientações 

contidas nas normas de utilização de símbolos e marcas da instituição apoiada; 

estabelecimento de mecanismos de avaliação e indicadores de resultados; indicação de 

prestação de contas, casos de rescisão, entre outros.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
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Análise do Controle Interno 
 

A composição de equipes para a execução de projetos e a fiscalização da atuação dos 

respectivos coordenadores foram objetos de determinação do Tribunal de Contas da 

União no Acórdão nº 2.731/2008 - Plenário (item 9.2.10.). 

 

9.2.10. normatizem e fiscalizem a atuação de coordenadores de projetos, 

com vistas a evitar favorecimento, nas composições de equipes, para 

cônjuges e parentes de servidores da instituição, não integrantes dos 

quadros das IFES, bem como a contratação de empresas, pelas fundações 

de apoio, nas quais participem de alguma forma, ou ainda o 

direcionamento de bolsas em benefício dessas pessoas. 

 

Assim, a atuação de coordenadores de projetos deve ser normatizada e fiscalizada pela 

Universidade no sentido de garantir a imparcialidade na composição de equipes e a 

conclusão dos projetos com a apresentação de um produto final pertinente ao objeto 

proposto. 

   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Proceder ao aprimoramento da Resolução CD nº 14/2011, que 

disciplina o relacionamento entre a Universidade e sua Fundação de Apoio, no sentido 

de contemplar a determinação do TCU contida no item 9.2.10 do Acórdão nº 

2.731/2008 - Plenário. 

 

Recomendação 2: Proceder ao aprimoramento da Resolução CD nº 14/2011, que 

disciplina o relacionamento entre a Universidade e sua Fundação de Apoio, no sentido 

de estabelecer os requisitos necessários para a conclusão dos projetos, definindo sanções 

aos responsáveis pela não apresentação de um produto final pertinente ao objeto 

proposto. 

 

 

1.1.1.2 INFORMAÇÃO 
 

A Universidade Federal de Mato Grosso desenvolve projetos com fundação de 

apoio credenciada. 

 

Fato 
 

A caracterização das fundações como Fundação de Apoio a Instituições Federais de 

Ensino Superior está condicionada ao prévio registro e credenciamento, por ato 

conjunto dos Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia, renovável 

bienalmente. 

Nesse sentido, a Portaria Conjunta nº 33, de 03 de julho de 2013, credenciou, pelo 

período de dois anos, a contar de 08 de outubro de 2013, a Fundação de Apoio e 

Desenvolvimentos da Universidade Federal de Mato Grosso (Fundação Uniselva) como 

fundação de apoio à UFMT. 

Acrescenta-se que, em 2015, o Conselho Diretor da UFMT, por meio da Resolução CD 

nº 06/2015, aprovou o pedido de renovação de credenciamento da Fundação Uniselva 
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junto aos Ministérios responsáveis, o qual se encontra em andamento, em janeiro de 

2016. 

  
##/Fato## 

1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 

Inexistência de padronização nos procedimentos adotados internamente pela 

UFMT para a celebração de ajustes com sua Fundação de Apoio. 

 

Fato 
 

Com o objetivo de analisar a documentação contida nos processos da UFMT para a 

contratação da Fundação Uniselva, foram solicitados os processos referentes a cinco 

contratos e dois convênios firmados entre as instituições citadas, vigentes em 2015, 

conforme quadro seguinte. 

 

Quadro 01 – Contratos/Convênios selecionados por amostragem. 

Identificação Descrição 

Contrato nº 23/2012 Programa de Pós-Graduação em Residência Médica. 

Contrato nº 69/2013 Curso de especialização em Auditoria e Controladoria Empresarial. 

Contrato nº 102/2013 

Oferta do 1º e 2º semestres dos cursos de licenciatura em Letras: 

português/espanhol e português/inglês e do curso de especialização em 

informática na educação. 

Contrato nº 80/2014 
XV Encontro Mato-grossense dos Estudantes de Letras e XVI Encontro 

Regional dos Estudantes de Letras. 

Contrato nº 45/2015 Teatro universitário, o grande armazém da UFMT. 

Convênio nº 02/2013 Violência e preconceito na escola. 

Convênio nº 09/2013  Primeiros povos – Etapa I. 

Contextualizando, o artigo 1º da Lei nº 8.958/1994 possibilita que as Instituições 

Federais de Ensino Superior celebrem convênios e contratos com as fundações de apoio 

para a realização de projetos nas áreas de ensino, pesquisa, extensão, estímulo à 

inovação ou desenvolvimento científico, tecnológico e institucional. Para tanto, faz-se 

necessária a existência prévia de projeto que reúna as informações requeridas na 

legislação vigente. 

Na documentação disponibilizada, observou-se que não existe um rol de documentos 

básicos que devem estar presentes nos processos. Também, não há uma definição de 

ordem nos trâmites internos, o que impossibilitou identificar as etapas a serem seguidas 

internamente até a assinatura do instrumento jurídico (contrato ou convênio) com a 

fundação de apoio. 

Verificou-se, ainda, a repetição desmedida de documentos, a incompletude das 

informações exigidas na legislação específica, a ausência de clareza na atuação das 

instituições envolvidas. Essas ocorrências caracterizam a inexistência de padronização 

nos procedimentos adotados, o que dificulta sobremaneira a celeridade dos trâmites 

internos e o controle dos projetos em execução na universidade. 

##/Fato## 

Causa 
 

Inexistência de rotinas/procedimentos que definam um fluxo padrão a ser adotado 

internamente. 
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##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 129/2016/GR/UFMT, de 11 de abril de 2016, a Reitora 

apresentou a seguinte manifestação: 

“Preliminarmente, cumpre destacar que a divisão da universidade em áreas de ensino, 

pesquisa e extensão já demonstra a complexidade das relações próprias. Assim, devido 

à diversidade e a área que se inicia os possíveis projetos, que podem ser de ensino, 

pesquisa ou extensão, os processos tramitam com procedimentos próprios, mas sempre 

seguindo o fluxo mínimo estabelecido em cada Resolução Consepe consoante ao tipo de 

projeto, conforme explicitado no item anterior. A amostra eleita pela CGU-Regional foi 

vasta e envolveu projetos não similares, além de serem mais antigos, o que pode ter 

gerado a falsa impressão de falta de padronização. 

A participação da Fundação de Apoio como evidenciada neste tópico decorre da 

orientação prestada aos professores no encaminhamento e aprovação dos projetos nas 

instâncias acadêmicas competentes, sobretudo em função do auxílio para a superação 

de questões burocráticas concernentes aos procedimentos de agências de fomento e 

financiamento.  

Ressaltamos que a gestão de projetos pela Fundação Uniselva advindos de iniciativas 

de docentes e técnico-administrativos da instituição apoiada se faz a partir do 

cumprimento de exigências básicas para a consecução de tais projetos entre os quais, 

que sejam devidamente apreciados e aprovados pelas unidades onde as ações estão 

vinculadas, cabendo às Pró-Reitorias ou unidade proponente, no caso dos cursos de 

especialização, o encaminhamento formal do projeto aprovado à Fundação 

UNISELVA, para as providências no âmbito daquela fundação de apoio. Seguem 

exemplos de roteiros para contratação conforme o objeto. 

No entanto, devido a pertinência das constatações identificadas pela equipe técnica 

dessa Controladoria, a UFMT constituirá grupo de trabalho com representantes das 

áreas envolvidas para realizar, em primeira instância, a modelagem dos processos tal 

como se apresentam hoje, propor os ajustes devidos, padronizar os procedimentos, 

elaborar instrução normativa e divulgar entre as unidades para a competente 

implantação.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A seleção dos projetos para análise visou abranger diferentes áreas de atuação da 

universidade para se obter um panorama geral do tema. Os projetos selecionados na 

amostra estavam vigentes em 2015 e tiveram início em diferentes exercícios (2012 a 

2015). É importante pontuar que a não similaridade dos projetos evidenciou as 

diferenças entre as áreas de atuação e a complexidade do processo interno. 

 

Em razão da diversidade das áreas pelas quais pode se iniciar um projeto dentro da 

universidade, entende-se que a adoção de um roteiro básico, contemplando as etapas a 

serem seguidas internamente e os documentos essenciais exigidos pela legislação, 

facilitaria todo o processo envolvido na realização de projetos.  
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Considerando que a legislação que regulamenta a relação entre as IFES e as fundações 

de apoio é a mesma para as diversas áreas de atuação (pesquisa, ensino, extensão e 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico), então existe a viabilidade de se 

estabelecer um fluxo interno padrão, a ser complementado com as especificidades de 

cada área. 

 

Portanto, o aprimoramento proposto pela UFMT deve promover melhorias. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Estabelecer procedimento/roteiro que oriente sobre as fases existentes 

na realização de projetos, contemplando os trâmites e a documentação obrigatória para 

abertura, aprovação e conclusão do projeto. 

 

 

1.1.1.4 CONSTATAÇÃO 
 

Planos de trabalhos disponibilizados para análise não abrangem todos os 

requisitos exigidos pela legislação. 

 

Fato 
 

O desenvolvimento de projetos pelas Instituições Federais de Ensino Superior com a 

participação das fundações de apoio deve ser baseado em plano de trabalho que 

apresente os requisitos estabelecidos no § 1º do artigo 6º do Decreto nº 7.423/2010. No 

âmbito da UFMT, a realização desses projetos também deve observar a Resolução CD  

nº 14/2011. 

Por meio de análise da documentação disponibilizada referente a cinco contratos e dois 

convênios, selecionados na amostra, constatou-se que, por vezes, os requisitos 

estabelecidos na legislação não foram atendidos em sua totalidade ou não foram 

definidos de forma clara. Nem mesmo o modelo de plano de trabalho anexo à resolução 

citada é utilizado com frequência.  

As inconsistências mais observadas nos planos de trabalho analisados foram: 

a. Ausência ou incompletude de cronograma de execução/atividades que 

contemple as etapas/fases envolvidas, metas, resultados e indicadores (Contratos 

nº 23/2012, 102/2013 e 45/2015; e Convênio nº 09/2013). 

b. Ausência de identificação dos participantes do projeto ou a descrição de como 

eles serão selecionados (Contratos nº 23/2012, 102/2013 e 45/2015). 

c. Ausência de autorização para participação de servidor vinculado à universidade 

(Contratos nº 23/2012, 102/2013, 80/2014 e 45/2015; e Convênios nº 02/2013 e 

09/2013). 

Acrescenta-se, também, a ausência de documentação que comprove a aprovação do 

órgão máximo da unidade administrativa, seja ata de reunião, seja documento emitido 

pela referida instância (Contratos nº 23/12, 102/2013 80/2014 e 45/2015; e Convênio 

09/2013). 

Importa ressaltar que os contratos e convênios analisados foram firmados por prazo 

determinado, contendo a definição do objeto, a indicação dos valores envolvidos, 
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cláusula sobre as obrigações e responsabilidades dos participantes e cláusula expressa 

sobre a prestação de contas. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Inexistência de rotinas/procedimentos que definam um fluxo padrão a ser adotado 

internamente. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 129/2016/GR/UFMT, de 11 de abril de 2016, a Reitora 

apresentou a seguinte manifestação: 

“No tocante aos contratos e convênios analisados informamos que faz parte do rol de 

itens a serem observados o levantamento das inconsistências documentais identificadas 

na análise dos referidos contratos e convênios com vistas à elaboração das normativas 

da UFMT conforme a característica do tipo de projeto. 

Entendemos que os projetos tiveram melhoras significativas, embora seja necessário o 

aprimoramento contínuo.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A incompletude de informações e documentos relacionados na legislação federal e nos 

normativos internos da UFMT ressalta a fragilidade dos trâmites internos e a 

importância de um roteiro/procedimento orientativo que facilite o entendimento das 

etapas necessárias para a realização de um projeto, a depender da área vinculada. 

 

Portanto, o aprimoramento proposto pela UFMT deve promover melhorias. 

   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Adotar sistemática de gestão (procedimento, rotinas ou "check-list") 

para otimizar o processo de análise da documentação necessária para o início dos 

projetos, fase que antecede a contratação da fundação de apoio. 

 

 

1.1.1.5 INFORMAÇÃO 
 

Ausência de processo de dispensa formalizado no âmbito da universidade. 

 

Fato 
 

Por meio de análise do processo disponibilizado referente ao Contrato nº 023/2012 

firmado entre a UFMT e a Fundação Uniselva para a realização do processo seletivo do 

Programa de Pós-Graduação em Residência Médica, observou-se que se trata de um 

processo administrativo da fundação de apoio, Processo Uniselva nº 2012/000551. 
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Ressalta-se que o processo administrativo citado na Cláusula Primeira – Do Objeto – do 

Contrato nº 023/2012 é o Processo nº 2012/000551 formalizado pela Fundação 

Uniselva, o que caracteriza a ausência de processo instituído no âmbito da UFMT para a 

referida contratação. 

Nesse contexto, infere-se que os trâmites foram iniciados e propostos pela Fundação 

Uniselva. Contudo, entende-se que o processo deveria ser iniciado no âmbito interno da 

contratante (UFMT) e somente após vencidas as etapas internas para a contratação, o 

contrato deveria ser firmado com a fundação de apoio. 

Por meio do Ofício nº 129/2016/GR/UFMT, de 11 de abril de 2016, a UFMT informou 

que: 

“Primeiramente há que se fazer uma ressalva a respeito da amostra. Trata-

se de um contrato realizado em 2012 e entendemos que os procedimentos já 

estão aprimorados. Ademais, reforçamos que o contrato apontado na 

constatação trata-se de ação desenvolvida pela Uniselva como apoio 

institucional e que os recursos não passam pela conta da Universidade. A 

dispensa com a Uniselva encontra suporte nas regulamentações e 

legislações pertinentes.” 

 

Considerando que a legislação que regulamenta a relação entre as IFES e as fundações 

de apoio é a mesma para as diversas áreas de atuação (pesquisa, ensino, extensão e 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico), então pode-se inferir que o 

apoio para o desenvolvimento institucional não difere das demais e deve preencher os 

mesmos requisitos legais. 

 

Ademais, em que pese a afirmação de melhoria nos procedimentos internos, cabe a 

ressalva no sentido de que a contratante é que deve estabelecer os requisitos do objeto 

que deseja contratar, como define a Lei nº 8.666/1993. 

  
##/Fato## 

1.1.1.6 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de documentos exigidos pela legislação na prestação de contas efetuada 

pela fundação de apoio. 

 

Fato 
 

Com o objetivo de analisar a documentação contida nas prestações de contas realizadas 

pela Fundação Uniselva à UFMT, solicitou-se a prestação de contas de dois contratos 

finalizados em 2015, Contratos nº 023/2012 e 080/2014. 

A documentação disponibilizada para análise não estava formalizada como processo. 

Trata-se de planilhas que relacionam receitas e despesas, sem, no entanto, comprová-

las. Não apresentam, por exemplo, cópias de documentos fiscais, de documentos 

bancários e discriminação dos pagamentos realizados. Esse fato dificulta a identificação 

dos beneficiários e das cargas horárias pertinentes a cada projeto, bem como, a aferição 

da ocorrência dos gatos listados. 

Nesse sentido, destaca-se que as prestações de contas analisadas não reúnem todos os 

itens exigidos na Cláusula Oitava – Da Prestação de Contas – dos contratos 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
17 

supracitados, uma vez que ambas não contêm o Relatório técnico e a Relação de bens 

adquiridos, produzidos ou construídos. Igualmente, não abrangem o que determinam os 

§§ 1º e 2º do artigo 11 do Decreto nº 7.423/2010: 

“§ 1º A prestação de contas deverá abranger os aspectos contábeis, de 

legalidade, efetividade e economicidade de cada projeto, cabendo à instituição 

apoiada zelar pelo acompanhamento em tempo real da execução físico-

financeira da situação de cada projeto e respeitar a segregação de funções e 

responsabilidades entre fundação de apoio e instituição apoiada. 

§ 2º A prestação de contas deverá ser instruída com os demonstrativos de 

receitas e despesas, cópia dos documentos fiscais da fundação de apoio, relação 

de pagamentos discriminando, no caso de pagamentos, as respectivas cargas 

horárias de seus beneficiários, cópias de guias de recolhimentos e atas de 

licitação.” 

Importa acrescer que não restou comprovado se a UFMT elabora relatório final de 

avaliação atestando a regularidade das despesas realizadas pela fundação de apoio e o 

atendimento dos resultados esperados no plano de trabalho, conforme previsto no § 3º 

do artigo 11.  

Cabe afirmar, portanto, que as prestações de contas disponibilizadas para análise não 

compreendem os requisitos legais e não contribuem para a verificação da execução e 

cumprimento do que foi pactuado. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Inexistência de rotinas/procedimentos que definam um fluxo padrão a ser adotado 

internamente. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 129/2016/GR/UFMT, de 11 de abril de 2016, a Reitora 

apresentou a seguinte manifestação: 

“Em discussão com a Fundação de Apoio, foi possível verificar que são necessários 

aprimoramentos, mas sem tornar o processo engessado ou com características de 

disfunção burocrática. Por exemplo, a anexação de todos os documentos fiscais torna o 

processo menos prático, ainda mais porque está à disposição para análise. 

Assim, será necessária a atuação de um grupo de trabalho para resolver a situação de 

forma a atender à legislação e à demanda interna.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Os Contratos nº 023/2012 e 080/2014 possuem em sua cláusula oitava (da prestação de 

contas) um rol de documentos a serem apresentados no término do projeto. Contudo, as 

prestações de contas disponibilizadas para análise não contemplam a totalidade dos 

documentos exigidos nos contratos. 
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Por oportuno, destaca-se que a apresentação da prestação de contas não é uma disfunção 

burocrática. Trata-se de uma exigência legal e uma etapa imprescindível para a 

verificação da aplicação dos recursos e do cumprimento/atingimento do que se foi 

pactuado. Portanto, a prestação de contas deve ser apresentada à contratante no prazo 

pactuado em contrato, contendo toda a documentação exigida, seja em meio físico, meio 

magnético ou via sistemas. 

 

Acrescenta-se que a temática da prestação de contas foi objeto de determinação do 

Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 2.731/2008 - Plenário (item 9.2.1.4.). 

 

9.2.1.4. obrigatoriedade (art. 3º, inc. II, da Lei 8.958/1994) de que a 

prestação de contas seja formalmente analisada no âmbito da IFES, com a 

devida segregação de funções entre coordenadores e avaliadores de 

projetos, mediante a produção de um laudo de avaliação que ateste a 

regularidade de todas as despesas arroladas, em conformidade com a 

legislação aplicável, confira o alcance de todas as metas quantitativas e 

qualitativas constantes do plano de trabalho, bem como assegure o 

tombamento tempestivo dos bens adquiridos no projeto, além de delimitar e 

personalizar a responsabilidade na liquidação, conforme art. 58 da Lei 

4.320/1964; 

 

O Acórdão nº 3.559/2014 - Plenário ratifica a determinação transcrita e alerta quanto a 

ocorrência de fragilidades que envolve o tema em análise, determinando a adoção de 

providências (item 9.6.2.). 

 

9.6.2. alerte as Instituições Federais de Ensino Superior – IFES da 

ocorrência das seguintes fragilidades, falhas ou irregularidades 

verificadas, orientando-as, quando cabível, à adoção de providências de 

suas competências para a solução dos problemas: 

(...) 9.6.2.2. os fiscais dos ajustes não vêm sendo designados ou, quando o 

são, não há anotações formais que comprovem a sua atuação (art. 12, § 1º, 

II, do Decreto 7.423/2010); 

9.6.2.3. a segregação de funções na designação de coordenadores e fiscais 

de ajustes não vem sendo observada (art. 12, § 1º, IV, do Decreto 

7.423/2010); 

(...) 9.6.2.11. os conteúdos de pareceres de análise de prestações de contas 

são insuficientes (art. 11 do Decreto 7.423/2010); (...) 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Estabelecer a documentação obrigatória e suficiente para compor os 

processos de prestação de contas dos projetos gerenciados pela fundação de apoio e a 

respectiva forma de apresentação (meio físico, magnético ou via sistemas). 

 

 

1.1.1.7 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de sistemática de gestão que auxilie no acompanhamento da execução dos 

contratos e convênios firmados entre a universidade e a fundação de apoio. 

 

Fato 
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Em razão da execução de contratos e convênios firmados pelas Instituições Federais de 

Ensino Superior com as fundações de apoio, envolvendo a aplicação de recursos 

públicos, as fundações de apoio ficaram submetidas ao controle finalístico e de gestão 

do órgão colegiado superior da instituição apoiada. Para tanto, o § 1º do artigo 12 do 

Decreto nº 7.423/2010 relaciona algumas ações que o referido colegiado deverá 

abranger. 

Por meio do Ofício nº 493/2015/GR/UFMT, de 10 de dezembro de 2015, a UFMT 

informou que “o órgão Colegiado Superior da FUFMT ratifica a aprovação do 

relatório de Atividades e as demonstrações contábeis da Fundação de Apoio no 

exercício”. Contudo, não especificou a sistemática de gestão adotada para o controle e 

fiscalização individualizado dos contratos e convênios firmados com a Fundação 

Uniselva. 

A UFMT informou, também, que “o monitoramento da execução dos convênios via 

SICONV é realizado pelo fiscal designado pela PROPLAN” e se trata de um 

monitoramento via sistema. Para os contratos, destacou que está “implementando a 

rotina de se designar um fiscal, além da coordenação do projeto, para acompanhar a 

execução do mesmo”. Em complemento, no Ofício nº 495/2015/GR/UFMT, de 11 de 

dezembro de 2015, a UFMT acrescentou que “os controles são realizados via prestação 

de contas dos projetos”. 

Cabe pontuar que foram analisadas as prestações de contas de dois contratos finalizados 

em 2015 (Contratos nº 023/2012 e 080/2014), as quais não atendem todos os requisitos 

das cláusulas de prestação de contas dos respectivos contratos, tampouco o que 

determina o artigo 11 do Decreto nº 7.423/2010.  

Assim, considerando que os controles são realizados via prestação de contas, o que 

ocorre em momento posterior à finalização da vigência do termo firmado, restou 

caracterizado que a UFMT não possui sistemática de acompanhamento durante a 

execução dos contratos firmados com a Fundação Uniselva, no sentido de realizar as 

verificações contidas na Lei nº 8.958/1994, tais como: 

a) se os recursos dos projetos são utilizados para o fim que se propõe, sem que haja 

desvio de finalidade; 

b) se há subcontratação total ou parcial que delegue a terceiros a execução do 

objeto; 

c) se a fundação abre e realiza movimentação de recursos dos projetos em conta 

única e individual; 

d) se a movimentação dos recursos é realizada exclusivamente por meio eletrônico. 

Por oportuno, acrescenta-se que os dados relativos ao acompanhamento de metas e 

avaliação, planos de trabalho e concessão de bolsas, dentre outros, de cada projeto em 

andamento desenvolvido juntamente com as fundações de apoio, devem ser objeto de 

registro centralizado, conforme estabelecido no § 2º do artigo 12 do Decreto nº 

7.423/2010. 

Nesse sentido, por meio do Ofício nº 493/2015/GR/UFMT, de 10 de dezembro de 2015, 

a UFMT informou que “os documentos firmados pela FUFMT com a Fundação 

Uniselva são registrados de forma centralizada na Gerência de Contratos e 

Convênios/PROPLAN, em sistemas próprios (...)”. 
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Ressalta-se que o registro realizado pela Gerência de Contratos e Convênios da Pró-

Reitoria de Planejamento (PROPLAN) é apenas um cadastro de dados gerais, como 

objeto, vigência, valores, coordenador, unidade executora, número do processo e o 

arquivo digitalizado do contrato firmado, no Sistema de Gestão Contratos e Convênios 

(SIGCONV) mantido pela UFMT.  

Ante o exposto, constatou-se que o referido sistema não permite uma consulta detalhada 

de informações acerca dos projetos. Portanto, algumas verificações como, por exemplo, 

o cumprimento de fases/etapas, metas e resultados pactuados, o controle da participação 

dos servidores vinculados à universidade, o controle da concessão de bolsas 

(participantes, quantidades e valores), ficam prejudicadas, o que compromete o controle 

e acompanhamento dos projetos. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Inexistência de rotinas/procedimentos que definam um fluxo padrão a ser adotado 

internamente. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 129/2016/GR/UFMT, de 11 de abril de 2016, a Reitora 

apresentou a seguinte manifestação: 

“A gerência de Contratos e Convênios da Proplan comporá grupo de trabalho para a 

elaboração de documento que regule os Procedimentos e Rotinas entre a Fundação 

Universidade Federal de Mato Grosso e a Fundação de Apoio UNISELVA, que incluirá 

discussões das outras constatações.” 

No que se refere ao registro centralizado adicionou a seguinte informação: 

“Conforme explicitado por esse órgão de controle interno o Sigconv disponibiliza as 

seguintes informações; ‘o registro realizado pela Gerência de Contratos e Convênios 

da Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) é, apenas, um cadastro de dados gerais, 

como objeto, vigência, valores, coordenador, unidade executora, número do processo e 

o arquivo digitalizado do contrato firmado, no Sistema de Gestão Contratos e 

Convênios (SIGCONV) da UFMT’. 

Assim, entendemos que as referidas informações são suficientes para o público em 

geral. Ademais, os processos não têm caráter sigiloso, estando disponíveis para 

aqueles que os requererem, nos moldes da Lei de Acesso à Informação. Maiores 

detalhamentos seriam desnecessários, principalmente se considerarmos o número de 

servidores e o fim a que se destina a publicidade de tais informações. E no caso dos 

convênios seria até um retrabalho, uma vez que estão descriminados na página no 

governo federal. 

O site da Fundação Uniselva está em processo contínuo de reformulação, orientando-

se pelo usado em outras fundações de apoio. A Fundação Uniselva informou que estão 

previstas alterações até o próximo bimestre.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
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Análise do Controle Interno 
 

A elaboração de documento que regule os procedimentos e rotinas nas parcerias 

firmadas entre a UFMT e a Fundação Uniselva deve promover melhorias que orientem 

o acompanhamento e controle que cabem às instâncias superiores e administrativas da 

Universidade. 

 

Importa destacar que o Acórdão nº 3.559/2014 - Plenário alerta quanto à ocorrência de 

fragilidades a respeito do tema em análise, determinando à adoção de providências 

(item 9.6.2.). 

 

9.6.2. alerte as Instituições Federais de Ensino Superior – IFES da 

ocorrência das seguintes fragilidades, falhas ou irregularidades 

verificadas, orientando-as, quando cabível, à adoção de providências de 

suas competências para a solução dos problemas: 

(..) 9.6.2.4. não há procedimentos estruturados e sistemáticos para analisar 

as licitações e a execução dos contratos realizados pelas Fundações de 

Apoio (art. 12, caput, do Decreto 7.423/2010); 

9.6.2.5. não há checagem de contratações no âmbito dos projetos, de forma 

a evitar o favorecimento de partes relacionadas das entidades ou seus 

parentes (art. 6º, § 11, do Decreto 7.423/2010); 

9.6.2.6. nos casos de contratos, há ocorrências de pagamentos antecipados, 

e não vem sendo realizada a medição de parcelas do objeto ajustado como 

critério para liquidação e desembolso (arts. 62 e 63, § 2º, da Lei 

4.320/1964); 

9.6.2.7. não há rotinas de fiscalização estabelecidas sobre a execução de 

projetos; (...) 

 

No que tange ao registro centralizado dos dados dos projetos desenvolvidos juntamente 

com as fundações de apoio, cabe pontuar que o registro efetuado no SIGCONV, 

atualmente, é limitado e não contribui de forma efetiva para o acompanhamento da 

execução dos projetos. 

   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Adotar sistemática de gestão (procedimento, rotinas ou "check-list") 

que estabeleça quais as verificações mínimas devem ser realizadas para o adequado 

acompanhamento da execução dos projetos realizados junto com a fundação de apoio. 

 

Recomendação 2: Promover o aprimoramento do sistema da universidade, SIGCONV, 

utilizado para o registro de dados dos projetos realizados junto com a fundação de apoio 

visando a obtenção de uma ferramenta que contribua para o acompanhamento e controle 

dos projetos. Ou seja, uma ferramenta que possibilite a inserção de dados 

complementares/adicionais dos projetos, a realização de consultas e emissão de 

relatórios. 

 

 

1.1.1.8 INFORMAÇÃO 
 

Rotinas ou procedimentos adotados para controle e verificação dos ressarcimentos 

efetuados pela fundação de apoio à universidade. 

 

Fato 
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O artigo 6º da Lei nº 8.958/1994 possibilita que as fundações de apoio utilizem os bens 

e serviços das universidades apoiadas para a elaboração e execução do projeto mediante 

ressarcimento. Para tanto, desde o advento da Lei nº 12.863/2013, “as fundações de 

apoio deverão garantir o controle contábil específico dos recursos aportados e 

utilizados em cada projeto, de forma a garantir o ressarcimento às IFES”. 

Por meio do Ofício nº 493/2015/GR/UFMT, de 10 de dezembro de 2015, a UFMT 

informou que “a PROPLAN, trimestralmente, envia oficio à Fundação Uniselva 

ratificando essa obrigatoriedade e a entidade envia a planilha respectiva acompanhada 

do comprovante de depósito do ressarcimento”. Em complemento, no Ofício nº 

035/2016/GR/UFMT, de 29 de janeiro de 2016, a UFMT acrescentou que “a 

verificação do controle contábil dos recursos aportados e utilizados em cada contrato 

pela Fundação Uniselva é realizada no momento da prestação de contas pelo 

responsável no setor de Supervisão da Seção de Analise e Liquidação de Despesas – 

Coordenação Financeira/PROAD. Quanto aos convênios, o controle é realizado pela 

Gerência de Contratos e Convênios/PROPLAN via sistema SICONV”. 

Nesse sentido, observou-se que a Gerência de Contratos e Convênios da Pró-Reitoria de 

Planejamento (PROPLAN) acompanha os ressarcimentos trimestrais efetuados pela 

Fundação Uniselva via Guia de Recolhimento da União. Contudo, não foi possível 

verificar se a Fundação Uniselva possui um controle contábil específico dos recursos 

aportados e utilizados em cada projeto, visto que as prestações de contas analisadas 

(Contratos nº 023/2012 e 080/2014) não possibilitaram essa verificação em razão da 

incompletude dos documentos apresentados. 

  
##/Fato## 

1.1.1.9 CONSTATAÇÃO 
 

Publicidade insuficiente dos projetos realizados pela universidade com a fundação 

de apoio. 

 

Fato 
 

Conforme determina o artigo 4º-A da Lei nº 8.958/1994, a fundação de apoio, por meio 

da internet, deverá efetuar a divulgação, na íntegra, dos instrumentos contratuais, dos 

relatórios semestrais de execução, da relação dos pagamentos efetuados e das prestações 

de contas relacionados aos projetos realizados com base na referida lei. 

Nesse sentido, por meio do Ofício nº 493/2015/GR/UFMT, de 10 de dezembro de 2015, 

a UFMT informou que através da Resolução CD n° 09, de 18 de setembro de 2015, 

“normatizou que cabe à Fundação Uniselva a divulgação dos contratos firmados e 

mantidos por ela, relatórios de execução de contratos, relação de pagamentos e 

prestações de contas dos instrumentos contratuais na Internet. De forma geral a 

publicidade dos atos da Fundação está contida no sítio 

<http://www.fundacaouniselva.org.br/index.asp# >" 

Por meio de visita ao site da Fundação Uniselva (www.fundacaouniselva.org.br), em 26 

de janeiro de 2016, verificou-se a possibilidade de acesso aos dados gerais dos projetos 
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realizados pela fundação através do item transparência no menu superior da página 

principal.  

Em consulta aos cinco contratos e dois convênios da amostra, constatou-se que apenas 

os dados gerais e o plano de aplicação estão disponíveis em todos. A força de trabalho 

está preenchida nos dois convênios e em dois contratos com a listagem de pagamentos. 

Ressalta-se que os instrumentos jurídicos, os relatórios semestrais e as prestações de 

contas não estão disponíveis no site. 

Importa acrescer que o § 2º do artigo 12 do Decreto nº 7.423/2010 prevê que a 

publicidade também deve ser efetuada pela instituição apoiada, tanto em seu boletim 

interno quanto pela internet. Para tanto, a UFMT informou que disponibiliza, no site da 

universidade, um hiperlink para o site da Uniselva. 

Assim, observou-se que a publicidade promovida na internet pelas duas instituições, 

UFMT e Fundação Uniselva, não abrange todos os dados requeridos na legislação 

citada. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Ausência de acompanhamento/controle realizado pela UFMT que garanta a publicidade 

adequada por parte da Fundação Uniselva, bem como a inexistência de publicidade 

produzida pela universidade. 

   
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 129/2016/GR/UFMT, de 11 de abril de 2016, a Reitora 

apresentou a seguinte manifestação: 

“Conforme explicitado por esse órgão de controle interno o Sigconv disponibiliza as 

seguintes informações; ‘o registro realizado pela Gerência de Contratos e Convênios 

da Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) é, apenas, um cadastro de dados gerais, 

como objeto, vigência, valores, coordenador, unidade executora, número do processo e 

o arquivo digitalizado do contrato firmado, no Sistema de Gestão Contratos e 

Convênios (SIGCONV) da UFMT’. 

Assim, entendemos que as referidas informações são suficientes para o público em 

geral. Ademais, os processos não têm caráter sigiloso, estando disponíveis para 

aqueles que os requererem, nos moldes da Lei de Acesso à Informação. Maiores 

detalhamentos seriam desnecessários, principalmente se considerarmos o número de 

servidores e o fim a que se destina a publicidade de tais informações. E no caso dos 

convênios seria até um retrabalho, uma vez que estão descriminados na página no 

governo federal. 

O site da Fundação Uniselva está em processo contínuo de reformulação, orientando-

se pelo usado em outras fundações de apoio. A Fundação Uniselva informou que estão 

previstas alterações até o próximo bimestre.” 

##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
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Para um efetivo acompanhamento do controle social, os dados do serviço público 

devem estar disponíveis sempre que a divulgação desses dados não comprometer o 

resultado das ações as quais se vinculam. Nesse sentido, a Lei nº 8.958/1994, que dispõe 

sobre as relações entre as IFES e suas fundações de apoio, estabelece no artigo 4º-A um 

rol de documentos que devem ser divulgados, na íntegra, na internet. 

 

Portanto, a publicidade nas parcerias firmadas entre a universidade e sua fundação de 

apoio se trata de uma determinação legal, além de contribuir com o controle social 

efetuado a partir da transparência dos dados públicos. A Lei nº 12.527/2011 ratifica o 

direito fundamental de acesso à informação e estabelece diretrizes nesse sentido, como a 

prevista no inciso II do artigo 3º, qual seja a “divulgação de informações de interesse 

público, independentemente de solicitações”. 

 

Acrescenta-se, ainda, que a temática da publicidade foi objeto de determinação do 

Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 2.731/2008 - Plenário (item 9.2.1.5.). 

 

9.2.1.5. publicidade de todos os projetos, planos de trabalho e seleções 

para concessão de bolsas (inclusive seus resultados e valores), por todos os 

meios disponíveis, especialmente o Boletim Interno e o portal da IFES, para 

que a comunidade acadêmica tome conhecimento dessas atividades e os 

interessados em participar delas possam se habilitar em observância ao 

disposto no art. 37, caput, da Constituição Federal, respeitadas eventuais 

exigências específicas acordadas com financiadores externos por meio de 

instrumentos formalizadores. 

 

O Acórdão nº 3.559/2014 - Plenário ratifica a determinação transcrita e alerta quanto à 

ocorrência de fragilidades a respeito do tema em análise, determinando a adoção de 

providências (item 9.6.2.). 

 

9.6.2. alerte as Instituições Federais de Ensino Superior – IFES da 

ocorrência das seguintes fragilidades, falhas ou irregularidades 

verificadas, orientando-as, quando cabível, à adoção de providências de 

suas competências para a solução dos problemas: 

9.6.2.1. as informações sobre projetos apoiados ou não vêm sendo 

publicadas nos sítios oficiais das IFES, na internet, ou não são de fácil 

acesso ao público em geral (art. 12, § 1º, V, do Decreto 7.423/2010);(...) 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Orientar e fiscalizar a fundação de apoio quanto à necessidade de 

complementar os dados publicados em seu "site" na internet, em atendimento aos 

incisos do artigo 4-A da Lei nº 8.958/1994. 

 

Recomendação 2: Promover a divulgação dos projetos na internet ("site" da 

universidade) e nos boletins internos. 
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1.1.1.10 CONSTATAÇÃO 
 

Não comprovação da anuência expressa da universidade para a fundação de apoio 

captar e receber diretamente recursos financeiros sem ingresso na Conta Única do 

Tesouro Nacional. 

 

Fato 
 

O artigo 1º-A da Lei nº 8.958/1994 possibilita que as fundações de apoio celebrem 

contratos ou convênios diretamente com entidades financiadoras de projetos, com a 

finalidade de dar apoio às IFES, mediante a anuência expressa das instituições apoiadas. 

Nesse sentido, por meio do Ofício nº 053/2016/GR/UFMT, de 16 de fevereiro de 2016, 

a UFMT informou que “o gerenciamento de projetos se dá mediante propostas 

previamente aprovadas nas instâncias internas da Universidade [colegiado e 

congregação] e Pró-Reitoria competente, sendo necessária manifestação do 

interessado solicitando o apoio da Fundação para a gestão do(s) referido(s) projeto(s). 

As atas de aprovação do projeto e respectivo plano de trabalho devem compor o 

processo”. Ademais, acresceu que a relação entre a UFMT e a Fundação Uniselva é 

regida pelas Resoluções do Conselho Diretor nº 14/2011; 01/2014; 16/2014 e 17/2014. 

Em consulta à Resolução CD nº 14/2011 da UFMT, verificou-se, no § 2º do artigo 1º, a 

possibilidade de a entidade de apoio celebrar contratos e convênios com outras 

entidades a que se propõe a apoiar, desde que compatíveis com as suas finalidades 

estatutárias e sem prejuízo das atividades dedicadas à FUFMT. Entretanto, trata-se de 

autorização genérica que não abrange o que determina o § 1º do artigo 3º da Lei nº 

8.958/1994. 

Com o objetivo de analisar a documentação contida nos processos referentes aos 

convênios firmados pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e a Fundação 

Uniselva, foram solicitados os processos referentes a três convênios, conforme quadro 

seguinte. 

 

Quadro 02 – Convênios (Finep) selecionados por amostragem. 

Convênio Descrição 

01.12.0280.00 
Petróleo, biocombustíveis, ambiente e desenvolvimento sustentável em 

Mato Grosso via educação em ciências. 

01.09.0531.00 
Implantação de infraestrutura de pesquisa cientifica e tecnológica nos 

campi do interior da UFMT. 

01.10.0687.00 
Apoio estratégico aos grupos de pesquisa que dão sustentação aos 

programas de pós-graduação da UFMT. 

Por meio do Ofício nº 097/2016/GR/UFMT, de 21 de março de 2016, a UFMT 

encaminhou cópias dos termos das chamadas públicas dos convênios relacionados no 

quadro anterior. Cabe acrescer que a documentação disponibilizada para análise não 

estava formalizada como processo e se tratava, apenas, do termo firmado entre a Finep, 

Fundação Uniselva e UFMT. Portanto, não foi efetuada análise processual dos 

convênios citados e nem comprovada a existência de eventuais processos. 

Ante ao exposto, não restou comprovado se a Fundação Uniselva possui a anuência 

expressa da UFMT para captar e receber diretamente recursos financeiros necessários à 
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formação e à execução dos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, sem 

ingresso na Conta Única do Tesouro Nacional, conforme exigência do § 1º do artigo 3º 

da Lei nº 8.958/1994. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Inexistência de rotinas/procedimentos que definam um fluxo padrão a ser adotado 

internamente. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 129/2016/GR/UFMT, de 11 de abril de 2016, a Reitora 

apresentou a seguinte manifestação: 

“A anuência expressa da universidade existe dentro da Resolução que regula relação 

entre UFMT e Fundação Uniselva e a partir do momento que os trâmites são 

aprovados dentro das unidades. Entendemos desnecessário adicionar mais um passo só 

para reforçar o que já foi feito, mas colocamo-nos à disposição se a CGU assim 

entender necessário.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O § 2º do artigo 1º da Resolução CD nº 14/2011 da UFMT, que disciplina o 

relacionamento entre a FUFMT e Fundação Uniselva, possibilita o relacionamento da 

fundação de apoio com outras entidades, nestes termos: “a entidade de apoio poderá 

celebrar contratos, convênios, acordos e ajustes com entidades outras a que se propõe 

a apoiar, desde que compatíveis com as suas finalidades estatutárias e observada a 

legislação vigente, sem prejuízo das atividades dedicadas à FUFMT”. Contudo, 

destaca-se que o referido normativo não contempla expressamente autorização para que 

a fundação de apoio capte e receba diretamente recursos financeiros, sem ingresso na 

Conta Única do Tesouro.  

Considerando que cada contrato/convênio é único, pois trata de projeto específico, 

entende-se que a anuência expressa a que se refere o § 1º do artigo 3º da Lei nº 

8.958/1994 deve ser feita caso a caso, a partir da análise individual da conveniência pela 

Universidade. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Estabelecer a forma da anuência expressa para a captação de recursos 

diretos pela fundação de apoio, nos casos previstos pelos artigos 1º-A e 1º-B da Lei nº 

8.958/1994. 
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Unidade Auditada: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 

GROSSO 

Exercício: 2015 

Processo:  

Município: Cuiabá - MT 

Relatório nº: 201505036 

UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO 

MATO GROSSO 

 

 
 

_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Senhor Chefe da CGU-Regional/MT,  

 
 

Por meio deste relatório, apresentam-se os resultados do trabalho de Avaliação dos 

Resultados da Gestão na Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT) 

realizado de acordo com os preceitos contidos na Ordem de Serviço nº 201505036 e em 

atendimento ao inciso II do Art. 74, da Constituição Federal de 1988, de acordo com o 

qual cabe ao Sistema de Controle Interno: “comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 

quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos 

e entidades da administração federal”. 

 

1. Introdução 

 
 

O presente trabalho foi realizado em Cuiabá/MT, com o objetivo de avaliar a gestão da 

Unidade. Para tanto, foi selecionado o macroprocesso relacionado à execução do 

Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes). O macroprocesso foi selecionado 

por estar estreitamente relacionado à missão institucional da Unidade, qual seja: “Formar 

e qualificar profissionais nas diferentes áreas, produzir conhecimentos e inovações 

tecnológicas e científicas que contribuam significativamente para o desenvolvimento 

regional e nacional.”                                                  

                                                                                                                                    

O Programa de Assistência Estudantil é regulamentado pelo Decreto nº 7.234, de 19 de 

julho de 2010. Consoante o disposto nos artigos 1º e 3º do citado Decreto, o Pnaes tem 
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como finalidade “ampliar as condições de permanência dos jovens na educação superior 

pública federal” e visa ao “atendimento de estudantes regularmente matriculados em 

cursos de graduação presencial das instituições federais de ensino superior”. Por outro 

lado, o § 2º do art. 3º estabelece que cabe à instituição federal de ensino superior definir 

os critérios e a metodologia de seleção dos alunos de graduação a serem beneficiados. 

 

Cabe destacar, ainda, os objetivos do Pnaes, conforme consta do art. 2º do Decreto nº 

7.234/2010: 

 

“I – democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública 

federal; 

 

II - minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e 

conclusão da educação superior; 

 

III - reduzir as taxas de retenção e evasão; e 

 

IV - contribuir para a promoção da inclusão social pela educação.” 

 

A Política de Assistência Estudantil está prevista no Plano de Desenvolvimento 

Institucional 2013-2018 da FUFMT (Política Estruturante 2, Objetivo 6, Meta 3).  

 

A Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, determina, em seu art. 1º, que as instituições 

federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação deverão reservar no 

mínimo 50% (cinquenta por cento) das vagas dos cursos de graduação para estudantes 

que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Desses 50%, 50% 

deverão ser reservados aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 

1,5 salário-mínimo per capita. Além disso, as vagas de que trata o art. 1o da citada Lei 

deverão ser preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas 

(art. 3º).  

 

Nesse contexto e com a implantação do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a demanda 

por ações de assistência estudantil tem aumentado significativamente nas instituições 

federais de educação superior.  

 

Nesse sentido, este trabalho teve como principal objetivo avaliar se o Programa Nacional 

de Assistência Estudantil, no âmbito da FUFMT, tem atingido a finalidade de contribuir 

para a permanência dos estudantes de graduação presencial, especialmente aqueles que 

se apresentem mais vulneráveis. Para a avaliação, realizou-se levantamento junto aos 

setores e às equipes responsáveis pela gestão do Programa Nacional de Assistência 

Estudantil no âmbito da Universidade.  

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 11 a 21 de janeiro de 2016 e 15 de 

fevereiro a 21 de março de 2016, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis 

ao Serviço Público Federal.  

        

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 
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2. Resultados dos trabalhos 

 
 

A abordagem adotada pela CGU objetivou responder às seguintes questões de auditoria, 

referentes à avaliação do Programa de Assistência Estudantil: 

1. Os mecanismos de controles internos administrativos nas fases de planejamento, 

execução, controle e avaliação, no âmbito do setor responsável pela gestão do Pnaes, 

estão adequados? 

1.1 O setor responsável pela execução da política pública no âmbito da Instituição Federal 

de Ensino Superior (Ifes) está devidamente estruturado, com estabelecimento de normas, 

de responsabilidades e de qualificação para as atividades inerentes? 

1.2 Os controles administrativos relativos à seleção dos alunos e sobre os pagamentos 

efetuados no âmbito do Pnaes são eficientes? 

2. A escolha das áreas de atuação e aplicação dos recursos do Pnaes está de acordo com 

as modalidades previstas no Decreto nº 7.234/2010 e foram fundamentadas em estudos e 

análises relativas à demanda social? 

3. A divulgação do programa é eficiente, atingindo o público-alvo da política? 

4. Os critérios de seleção estão adequados, atendendo aos princípios estabelecidos no 

Decreto nº 7.234/2010, em particular quanto ao critério renda? 

5. A Ifes realiza avaliação quanto ao resultado do programa? 

6. Existem critérios de contrapartida, estabelecidos pela Ifes, para a manutenção do 

benefício (exemplo: desempenho acadêmico mínimo, frequência mínima)?   

Apresentam-se, a seguir, os resultados dos trabalhos decorrentes da realização dos 

procedimentos de auditoria. 

  

2.1 Os mecanismos de controles internos administrativos nas fases de planejamento, 

execução, controle e avaliação, no âmbito do setor responsável pela gestão do Pnaes, 

estão adequados? 

De modo geral, os mecanismos de controles internos administrativos nas fases de 

planejamento e execução são adequados à gestão do Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (Pnaes) no âmbito da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). 

Contudo, identificaram-se fragilidades nos controles internos relativos à execução de 

alguns auxílios, a exemplo do auxílio evento e do Programa de Apoio à Inclusão, assim 

como a inexistência de normas para outros auxílios concedidos, tais como o auxílio 

emergencial e o apoio pedagógico, o que inviabiliza a implementação de controles 

efetivos na execução e no acompanhamento dos mesmos.    
##/Fato## 

 

 

2.2 O setor responsável pela execução da política pública no âmbito da IFES está 

devidamente estruturado, com estabelecimento de normas, de responsabilidades e 

de qualificação para as atividades inerentes? 
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A execução do Programa de Assistência Estudantil (Pnaes) no âmbito da UFMT está sob 

a responsabilidade da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Prae), a qual foi criada por 

meio da Resolução do Conselho Diretor (CD) nº 11, de 19 de outubro de 2012. Essa 

resolução dispõe sobre a estrutura administrativa e acadêmica e o quadro distributivo dos 

cargos de direção e funções gratificadas da UFMT.  

 

De acordo com informações prestadas por meio do Ofício nº 498/2015/GR/UFMT, de 14 

de dezembro de 2015, de janeiro/2015 a outubro/2015, foram executados R$ 

14.610.625,00 do Pnaes.   

 

A Prae possui três coordenações em sua estrutura, quais sejam: Coordenação de 

Assistência Social (CAS), Coordenação de Articulação Intercampus e Moradia 

(CARIM), Coordenação de Políticas Acadêmicas e de Ações Afirmativas (CPAAF), além 

do Conselho de Políticas de Ações Afirmativas da Prae. Por sua vez, as Coordenações 

contam com as gerências, estando efetivamente dispostas da seguinte forma: 

 

Coordenação de Assistência Social (CAS) 

        - Gerência de Bolsas e Auxílios 

Coordenação de Articulação Intercampus e Moradia (CARIM) 

        - Gerência de Acolhimento Institucional 

Coordenação de Políticas Acadêmicas e de Ações Afirmativas (CPAAF) 

        - Gerência de Políticas de permanência e de Ações Afirmativas 

        - Gerência de acompanhamento acadêmico e de ações afirmativas 

 

Nos Campi do interior, existem as Supervisões de Assistência Estudantil (SAEs) que 

representam o Programa de Assistência Estudantil, vinculadas às respectivas Pró-

Reitorias: 

 

- SAE Rondonópolis 

- SAE Araguaia 

- SAE Sinop 

- SAE Várzea Grande 

 

Na avaliação da Unidade (Ofício nº 498/2015/GR/UFMT), o Campus Cuiabá conta com 

um bom quadro de recursos humanos para a execução do Pnaes, ao passo que, nos Campi 

do interior, o quadro ainda é insuficiente para a execução do Programa de forma ideal. 

 

Face ao exposto, verificou-se que a UFMT possui uma estrutura instituída para a 

execução do Pnaes. Entretanto, as atribuições, as responsabilidades e a qualificação dos 

agentes envolvidos na operacionalização do Programa ainda não foram normatizadas. 

Ademais, a norma geral de regulamentação da assistência estudantil no âmbito da 

instituição encontra-se desatualizada. 

 

Por outro lado, verificou-se que os agentes envolvidos possuem qualificação compatível 

com as demandas do Programa.   
##/Fato## 

 

 

2.3 Os controles administrativos relativos à seleção de alunos e sobre os pagamentos 

efetuados no âmbito do Pnaes são eficientes? 
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Os principais benefícios concedidos com recursos do Pnaes pela UFMT são os seguintes: 

auxílio permanência, auxílio alimentação, auxílio moradia, auxílio evento, auxílio 

emergencial, Programa de Acolhimento Imediato e Programa de Bolsa de Apoio à 

Inclusão. Além disso, o programa relacionado à moradia conta com a gestão das Casas 

do Estudante Universitário. 

 

No que se refere à gestão dos benefícios, constataram-se fragilidades nos controles 

internos relativos ao auxílio evento, à prestação de contas pelos bolsistas do Programa de 

Apoio à Inclusão e à organização da documentação de concessão e de renovação dos 

auxílios permanência, alimentação, moradia, acolhimento imediato, auxílio emergencial 

e casa do estudante universitário. 

 

No que tange aos recursos tecnológicos, a Unidade utiliza o Sistema de Assistência 

Estudantil e o Sistema de Gerenciamento de Bolsas (SGB), os quais necessitam de 

aprimoramento para a execução adequada do Programa.  

 

O fluxo de pagamentos dos auxílios envolve a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil 

(Prae) e a Pró-Reitoria Administrativa (Proad). Nesse sentido, a Prae elabora a folha de 

pagamento, ao passo que a Proad, por meio da Coordenação Financeira, efetua os 

pagamentos.   

 

Sobre esse assunto, constatou-se que o sistema utilizado para a elaboração da folha de 

pagamento não abrange todos os auxílios sob a gestão da Prae, sendo necessária a 

utilização de planilhas, como ocorre com o pagamento do auxílio evento e do recurso 

relativo ao Programa de Apoio à Inclusão.   
##/Fato## 

 

 

2.4 A escolha das áreas de atuação e aplicação dos recursos do Pnaes está de acordo 

com as modalidades previstas no Decreto nº 7.234/2010 e foram fundamentadas em 

estudos e análises relativas à demanda social? 

Por meio do Ofício nº 498/2015/GR/UFMT, de 14 de dezembro de 2015, a UFMT 

apresentou, em anexo, dados extraídos do Sistema de Registro Acadêmico da 

Universidade Federal de Mato Grosso (SIGA/UFMT), que são disponibilizados à Prae 

pela Secretaria de Tecnologia da Informação Aplicada à Educação da UFMT 

(STIE/UFMT). Esses dados se referem à evasão e ao perfil dos estudantes ingressantes 

na UFMT, por ampla concorrência e por meio de ações afirmativas. 

 

No que tange à utilização desses dados na política de assistência estudantil, a UFMT 

informou o seguinte: 

 

“Com relação à renda, é expressivo o número de ingressantes por ações afirmativas que 

no momento da matrícula declaram não possuir nenhuma renda, o que se aplica a todos 

os câmpus da UFMT, com exceção do Campus Araguaia, o que tem muitas implicações 

diretas para as políticas de permanência e assistência estudantil, desde instrumentos e 

critérios de seleção, até definição de áreas e prioridades na alocação de recursos 

destinados para tais fins.” 

 

As análises do perfil dos ingressantes da UFMT em 2015 podem ser comparadas aos 

perfis dos anos anteriores para obter um panorama mais amplo, análises de perspectivas 
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para os próximos anos, bem como fundamentar reflexões mais detidas a respeito das 

características dos universitários da UFMT que possam fundamentar ações e políticas 

de ações afirmativas e assistência estudantil na universidade.” 

 

Ainda sobre as áreas das ações de assistência estudantil do Pnaes no âmbito da UFMT, 

verificou-se que a Prae realizou o I Fórum de Assistência Estudantil em março de 2013 e 

o II Fórum de Assistência Estudantil em maio de 2014, nos quais foi discutida a demanda 

do corpo discente por assistência estudantil na Universidade, inclusive os orçamentos 

anuais. No II Fórum, foram aprovados os valores atuais do auxílio moradia e do auxílio 

alimentação e o Regimento Geral da Moradia Estudantil, o qual seria apreciado pelo 

Conselho Universitário da UFMT. 

 

Face ao exposto e à análise de auxílios decorrentes do Pnaes, verificou-se que os 

programas de assistência estudantil desenvolvidos no âmbito da UFMT estão em 

conformidade com as áreas previstas no § 1º do art. 3º do Decreto nº 7.234/2010. Contudo, 

cabe ressaltar que, para o exercício de 2015, não houve a realização do Fórum de 

Assistência Estudantil, o que pode contribuir para a falta de atualização das necessidades 

prioritárias de assistência estudantil do público alvo do Programa no âmbito da UFMT. 

  
##/Fato## 

 

 

2.5 A divulgação do programa é eficiente, atingindo o público alvo da política? 

A fim de avaliar a efetividade da divulgação dos benefícios ofertados com recursos do 

Pnaes junto ao público durante o exercício de 2015 no âmbito da UFMT, solicitaram-se 

informações a respeito dos meios de divulgação do Programa. 

 

Por meio do Ofício nº 498/2015/GR/UFMT, de 14 de dezembro de 2015, a UFMT 

informou que, por meio da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil “emprega diversas 

estratégias para divulgar aos estudantes suas ações, programas e projetos”, anexando 

os documentos de divulgação utilizados. Informou, ainda, que considera a divulgação 

adequada “por utilizar os diversos meios de comunicação para que a mensagem chegue 

aos estudantes, especialmente os calouros. A cada semestre a PRAE tem buscado 

aprimorar as suas estratégias de comunicação com os estudantes. Para o ano de 2016, 

além dos meios atuais de comunicação, a PRAE realizará palestras informativas sobre 

os editais de seleção, em vários horários, para permitir a participação de todos os 

estudantes.” 

 

Além disso, a Prae mantém uma página numa rede social, na qual são divulgadas ações 

da Pró-Reitoria e da Universidade. 

 

Em análise dos documentos apresentados por meio de ofício e em visita à sede da Prae, 

bem como em consulta ao sítio da UFMT na internet, verificou-se que são utilizados 

folders (físicos e virtuais), calendário acadêmico, guia para alunos ingressantes na 

Universidade para a divulgação dos auxílios/benefícios decorrentes do Pnaes.  

 

Nesse contexto, considera-se que as formas de divulgação utilizadas pela Prae permitem 

o atingimento do público alvo do Programa. 

  
##/Fato## 
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2.6 Os critérios de seleção estão adequados, atendendo aos princípios estabelecidos 

no Decreto nº 7.234/2010, em particular quanto ao critério renda? 

De modo geral, considera-se que os critérios de seleção adotados para as diversas 

modalidades de benefícios instituídos pela UFMT estão em consonância com os objetivos 

do Pnaes dispostos no art. 3º Decreto nº 7.234/2010 e com o público alvo prioritário de 

estudantes oriundos da rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita 

de até um salário mínimo e meio, conforme disposto no art. 5º do mesmo Decreto.  

 

Por outro lado, deve-se registrar o grande número de solicitações de auxílios deferidos 

após a apresentação de recursos contra o indeferimento inicial nos processos de seleção 

dos auxílios permanência, moradia, alimentação e casa do estudante, conforme consta do 

Ofício nº 072/2016/GR/UFMT, de 08 de março de 2016. 

  
##/Fato## 

 

 

2.7 A IFES realiza avaliação quanto ao resultado do Programa? 

A UFMT não implementou instrumentos de avaliação dos resultados do Pnaes, de modo 

a verificar se os objetivos dispostos no art. 2º do Decreto nº 7.234/2010 estão sendo 

atingidos ou se existe a necessidade de revisão de suas ações.  De acordo com o disposto 

no art. 2º do citado Decreto, os objetivos do Programa são estes: 

 

“I – democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública 

federal; 

 

II - minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e 

conclusão da educação superior; 

 

III - reduzir as taxas de retenção e evasão; e 

 

IV - contribuir para a promoção da inclusão social pela educação.”   
##/Fato## 

 

 

2.8 Existem critérios de contrapartida, estabelecidos pela IFES, para a manutenção 

do benefício (exemplo: desempenho acadêmico mínimo, frequência mínima)? 

Com o objetivo de verificar se a Universidade estabelece critérios de contrapartida para 

a manutenção dos benefícios no âmbito do Pnaes, solicitou-se que informasse os critérios 

utilizados. 

 

Por meio do Ofício nº 498/2015/GR/UFMT, de 14 de dezembro de 2015, a UFMT 

informou que a principal contrapartida do estudante é o desempenho acadêmico, cujos 

critérios são os seguintes: 

 

– aprovação num total de 70% do número médio de componentes curriculares 

(disciplinas/módulos/créditos/outros), por semestre/ano letivo; 

 

- matrícula semestral/anual em número de disciplinas que permita o término do curso 

dentro do período previsto, salvo plano de estudos aprovado pelo Colegiado de Curso; 
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– ausência de reprovação por falta, exceto em casos de força maior, devidamente 

justificada e deferida pela Prae. 

 

Ao estudante com deficiência serão flexibilizadas as exigências quanto ao seu 

desempenho acadêmico que deverá considerar suas peculiaridades. 

 

As exigências para a renovação dos auxílios regulamentados pela UFMT encontram-se 

previstas nos seguintes normativos: 

 

- Auxílio permanência: art. 11 da Resolução Consuni nº 25/2013; 

 

- Auxílio alimentação: art. 10, §§ 3º e 4º, da Resolução Consuni nº 04/2007; 

 

- Auxílio moradia: art. 8º, § 3º, da Portaria GR nº 631/2010; 

 

- Casa do estudante universitário: art. 10 da Resolução Consuni nº 10/2015. 

 

Além de estarem previstas nos normativos da UFMT, as citadas exigências também 

constam dos editais de renovação dos auxílios. 

 

Considerando as análises efetuadas e os auxílios regulamentados, não se identificaram 

critérios que possam impactar negativamente o objetivo principal do Programa, qual seja: 

contribuir para a permanência dos estudantes de baixa renda na universidade. 

  
##/Fato## 

 

 

 

3. Conclusão 

 
 

Verificou-se, por meio do presente trabalho, que o macroprocesso finalístico relacionado 

à execução do Programa Nacional de Assistência Estudantil apresenta os seguintes 

aspectos que contribuem para o alcance da missão da Unidade:  

 

- existência de setores responsáveis pela gestão do programa;  

 

- divulgação do programa; 

 

- definição de critérios de contrapartida.                                                           

 

Por outro lado, verificou-se que os seguintes aspectos constituem obstáculos para o      

atingimento da sua missão:  

 

- concessão de benefícios sem a devida normatização; 

 

- sistema de gerenciamento do programa ineficiente; 

 

- inexistência de instrumentos de avaliação do programa; 

 

- fragilidades na organização da documentação arquivada dos estudantes. 
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Nesse contexto, conclui-se que, para que a Unidade cumpra adequadamente a sua missão 

institucional, é necessário: 

 

- instituir normas para os todos os benefícios concedidos, assim como rever as normas 

desatualizadas; 

 

- implementar instrumentos de avaliação do Pnaes, de modo a verificar se o programa 

está atingindo seu objetivo na Universidade, bem como as taxas de retenção e de evasão 

dos estudantes beneficiados com recursos do programa; 

 

- aprimorar o sistema utilizado na gestão do programa; 

 

- providenciar a adequada organização e guarda da documentação apresentada pelos 

estudantes.                                                                                    

 

As recomendações registradas neste relatório serão acompanhadas por meio do Plano de 

Providências Permanente da Unidade.   

 

Cuiabá/MT, 07 de junho de 2016. 

 

 

Nome: Suélia Inácio de Jesus 

Cargo: Analista de Finanças e Controle 

 

Assinatura: _______________________________________ 

 

 

 

Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 

Chefe da Controladoria Regional da União no Estado do Mato Grosso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
10 

_______________________________________________ 
Ordem de Serviço nº 201505036 

 

1 GESTÃO OPERACIONAL                            

1.1 Avaliação dos Resultados da Gestão  

1.1.1 Achados de Auditoria  

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Auxílios e benefícios concedidos pelo Programa de Assistência Estudantil no âmbito 

da Universidade Federal de Mato Grosso. 

 

Fato 
 

Por meio do Ofício nº 498/2015/GR/UFMT, de 14 de dezembro de 2015, a UFMT 

apresentou uma síntese dos auxílios e dos programas de assistência estudantil sob a gestão 

da Prae, conforme descrito a seguir. 

“- Auxílio Permanência - Consiste em auxílio financeiro que tem por finalidade 

minimizar as desigualdades sociais e contribuir para a permanência e a diplomação dos 

estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

  

- Auxílio Alimentação: Auxílio destinado a apoiar a permanência dos estudantes de baixa 

renda na Universidade por meio de repasse mensal do valor correspondente ao almoço 

e ao jantar no Restaurante Universitário.  

 

- Auxílio Moradia - Consiste no pagamento/transferência de recurso financeiro que 

deverá ser utilizado exclusivamente com despesas de moradia. Ao final de cada semestre 

letivo, o estudante deve apresentar os comprovantes de pagamento de aluguel junto à 

Gerência de Bolsas e Auxílios / Coordenação de Assistência Social (CAS) para a 

renovação do benefício.  

 

- Moradia Estudantil (Casa do Estudante Universitário – CEU) - Programa destinado a 

oferecer moradia a estudantes.  

 

- Programa de Acolhimento Imediato/PAI - Consiste no acolhimento do estudante de 

baixa renda de outros municípios que necessita de alimentação e apoio moradia em 

caráter imediato e emergencial.  

 

- Auxílio evento - Auxílio destinado a apoiar os estudantes para a apresentação de seus 

trabalhos em eventos acadêmicos de qualquer natureza no Brasil.  

 

- Programa de Apoio à Inclusão - Programa que destina bolsa a estudantes da UFMT 

que se propõem a auxiliar, individualmente ou em grupo, estudantes que necessitam de 

auxílio para melhorar o seu desempenho acadêmico ou em outras ações de interesse da 

inclusão, da permanência acadêmica ou das ações afirmativas.  

 

- Programa de Bolsa Permanência do MEC/PBP - ação do Governo Federal de 

concessão de auxílio financeiro a estudantes matriculados em instituições federais de 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
11 

ensino superior em situação de vulnerabilidade socioeconômica de cursos integrais 

(mínimo de 5 horas-aulas diárias) e para estudantes indígenas e quilombolas.  

 

- Programa de Estudantes Convênio de Graduação/PEC-G - é uma atividade de 

cooperação, cujo objetivo é a formação de recursos humanos, a fim de possibilitar aos 

cidadãos de países em desenvolvimento com os quais o Brasil mantém acordos 

educacionais ou culturais realizarem estudos universitários no país, em nível de 

graduação, nas Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras participantes do PEC-

G.  

 

- Programa de Inclusão Indígena PROIND - programa de ação afirmativa que tem a 

finalidade de promover o acesso dos estudantes indígenas das diferentes etnias do Estado 

de Mato Grosso nos cursos de graduação da Universidade Federal de Mato Grosso.  

 

- Programa INCLUIR de Acessibilidade no Ensino Superior – tem como principal 

objetivo fomentar a criação e a consolidação de núcleos de acessibilidade, os quais 

respondem pela organização de ações institucionais que garantam a integração de 

pessoas com deficiência à vida acadêmica, eliminando barreiras comportamentais, 

pedagógicas, arquitetônicas e de comunicação.” 

 

Além dos auxílios e programas supracitados, verificou-se, ainda, que são aplicados 

recursos do Pnaes para o “programa de apoio pedagógico” e “auxílio emergencial”. 

 

Nesse contexto, analisou-se a documentação de seleção de beneficiários dos seguintes 

auxílios e programas: permanência, alimentação, moradia, evento, apoio pedagógico, 

acolhimento imediato, auxílio emergencial, apoio à inclusão e casa do estudante 

universitário.  

No que tange à normatização, constatou-se que os auxílios relativos ao apoio pedagógico 

e emergencial não estão regulamentados pela UFMT, inexistindo, portanto, critérios de 

seleção definidos. Constatou-se, ainda, a falta de atualização ou insuficiência de normas 

relativas ao Programa de Acolhimento Imediato e ao Programa de Apoio à Inclusão.  

Dessa forma, as normas e os regulamentos desses auxílios inexistem ou não se encontram 

suficientemente detalhadas para defini-los, assim como para definir os critérios de 

seleção, as etapas necessárias para a execução e as responsabilidades dos agentes 

envolvidos na operacionalização. 

Por outro lado, os auxílios permanência, alimentação, moradia, evento e casa do estudante 

universitário se encontram normatizados da seguinte forma: 

 

- Auxílio permanência: Valor mensal de R$ 400,00. Regido pela Resolução Consuni nº 

25/2013 e pela Resolução CD nº 25/2013. 

 

- Auxílio alimentação: Valor mensal de R$ 100,00 e R$ 40,00 de forma complementar. 

Regido pelas Resoluções Consuni nºs 04/2007 e 06/2007. 

 

- Auxílio moradia: Valor mensal de R$ 400,00. Regido pela Portaria GR nº 631/2010. 

 

- Auxílio evento: Valor variável de acordo com da passagem de ida e volta. Regido pela 

Resolução Consepe nº 51/2007. 
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- Casa do estudante universitário: Resolução Consuni nº 10/2015. 

 

Cabe registrar que, embora tenham sido definidos no II Fórum de Assistência Estudantil, 

os auxílios alimentação e moradia não possuem norma interna que contemple tais valores.  

  
##/Fato## 

1.1.1.2 INFORMAÇÃO 
 

Critérios e formas de seleção por tipo de benefício e fluxo de pagamento. 

 

Fato 
 

A seleção dos beneficiários dos auxílios permanência, moradia e alimentação, assim 

como das vagas para as casas de estudante universitário, é feita por meio de edital no 

início do semestre letivo, cujas etapas são as descritas a seguir. A renovação dos auxílios 

também é feita no início de semestre letivo. Nesse contexto, procedeu-se à análise do 

Edital Prae nº 01/2015 (renovação) e do Edital Prae nº 02/2015 (seleção). 

 

Quadro - Etapas da seleção dos beneficiários do auxílio permanência, moradia, 

alimentação e das casas de estudante. 
Sequência Etapa 

01 Publicação do Edital da PRAE.  

02 Inscrição online do formulário de estudo socioeconômico pelo site da UFMT.  

03 Publicação da lista dos/das estudantes que solicitaram inscrição no Programa de 

Assistência Estudantil.  

04 Publicação do resultado da 1ª etapa - estudantes classificados para apresentação de 

documentação de acordo com Anexo I.  

05 Entrega de documentação na Secretaria da PRAE e SAE pelos/as estudantes convocados 

na 1ª etapa com assinatura de lista. 

06 A Secretaria da PRAE entrega à equipe CAS os processos e a lista de assinatura.  

07 Publicação da lista de estudantes convocados em 1º etapa que entregaram ou não a 

documentação.  

08 As assistentes Sociais da PRAE/CAS/SAE’s fazem a análise socioeconômica e emitem 

parecer dos processos entregues.  Momento em que se busca verificar o alegado pelos 

pleiteantes às bolsas. 

09 Publicação do resultado da 2ª etapa – relação dos/das candidatos/as deferidos e indeferidos 

para o Programa de Assistência Estudantil.  

10 Entrega do Termo de Compromisso e dados bancários na Secretaria da PRAE/SAE 

referente aos estudantes deferidos no resultado da 2ª etapa.  

11 Elaboração da folha de pagamento aos estudantes que obtiveram o processo deferido.  

12 Entrega de recurso na Secretaria da PRAE e SAE’s, em que todos os estudantes inscritos 

no processo podem realizar a solicitação, inclusive aqueles não classificados na 1º Etapa, 

para entrega de documentação socioeconômica, com assinatura de lista.  

13 A Secretaria da PRAE entrega à equipe CAS os processos de recurso e a lista de assinatura.  

14 As assistentes Sociais da PRAE/CAS/SAE’s fazem a análise socioeconômica e emitem 

parecer dos processos de recurso.  

15 Publicação do resultado final.  

16 Entrega do Termo de Compromisso e dados bancários na Secretaria da PRAE/SAE 

referente ao resultado do recurso.  

  Fonte: Ofício nº 498/2015/GR/UFMT, de 14 de dezembro de 2015. 

 

 

Os principais critérios de seleção para a concessão dos auxílios aos estudantes são: 

 

I - regularmente matriculado em cursos de graduação da UFMT, modalidade presencial; 
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II - em situação de vulnerabilidade socioeconômica; 

III - dentro do período máximo de integralização do curso (não se aplica aos estudantes 

com deficiência). 

 

Para fins de avaliação do grau de vulnerabilidade socioeconômica do estudante, são 

considerados, prioritariamente, os seguintes aspectos: 

- Renda per capita não superior a 1,5 (um e meio) salário mínimo; 

- Não possuir vínculo empregatício; 

- Ensino médio em escola pública; 

- Raça/cor/etnia, considerando como ordem decrescente de vulnerabilidade: 

pretos/quilombolas/indígenas, pardos, brancos/amarelos. 

- Primeira geração da família no ensino superior; 

- Domicílio de origem fora da cidade do campus do curso; 

- Cursando sua primeira e única graduação. 

 

A seleção inicial e a renovação dos auxílios constam do calendário acadêmico da UFMT 

e são feitas por meio de sistema on line no sítio da instituição na internet. 

A avaliação do grau de vulnerabilidade é realizada por meio de um “Formulário de Estudo 

Socioeconômico”, quando da inscrição, do qual resulta um índice de vulnerabilidade 

socioeconômica calculado pelo sistema. 

O auxílio evento é destinado à apresentação de trabalhos em eventos científicos, 

artísticos, culturais e participação em eventos político-estudantis, no Brasil. De acordo 

com informações da Prae (Ofício nº 498/2015/GR/UFMT), o fluxo do auxílio evento é o 

seguinte: 

 

“(...) as solicitações para participação no processo seletivo de Auxílio Evento se dá 

através do encaminhamento, via protocolo, conforme estabelecido no calendário 

acadêmico, da solicitação com a devida ciência da Coordenação de Ensino e do Centro 

Acadêmico correspondente, acompanhada dos seguintes documentos: Requerimento 

para Solicitação de Auxílio Financeiro para Participação em Eventos; Cópia do artigo 

ou resumo a ser apresentado, para eventos científicos; Informações detalhadas sobre o 

evento, incluindo programação; Cópia da planilha atualizada do discente; Cópia do 

histórico escolar do discente; Carta de aceite do trabalho ou resumo (poderá ser 

encaminhada à PRAE até 15 dias úteis antes do início do evento). 

- O estudante entrega a solicitação na Secretaria da PRAE/SAE; 

- A Secretaria da PRAE/SAE encaminha para a Coordenação de Assistência Estudantil; 

- A CAS/SAE realiza a avaliação das solicitações, levando-se em consideração os 

critérios enumerados e valorados por matriz comparativa de mérito, de acordo com a 

pontuação estabelecida no Anexo I da Resolução Consepe nº 51/2007.” 

 

O programa de acolhimento imediato tem o seguinte fluxo: 

 

Quadro – Etapas da concessão do acolhimento imediato. 
Sequência Etapas 

1 O/A estudante se inscreve na secretaria da PRAE/SAE e agenda entrevista com a 

assistente social;  

2 A Secretaria alimenta planilha on line com os dados coletados no formulário 

preenchido pelo estudante;  

3 A Secretaria Encaminha o/a estudante à CAS para entrevista com a assistente social;  
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4 O/A estudante é entrevistado e orientado pela Assistente Social e apresenta 

documentação básica: RG, CPF, CTPS e extratos bancários do estudante.  

5  A da assistente social emite parecer: deferido para atendimento com:( descreve-se o 

atendimento) ou indeferido e a CAS encaminha para a Secretaria;  

6 A Secretaria da PRAE/SAE informa o estudante do parecer  

7 Caso o parecer seja deferido para atendimento em hospedagem, o/a estudante é 

encaminhado para a CARIM;  

8 A CARIM encaminha o estudante para hospedagem;  

9 Caso o parecer seja para atendimento com auxílio moradia e alimentação, 

encaminham-se nomes e dados pessoais e bancários para a Secretaria da PRAE fazer 

a folha de pagamento;  

  Fonte: Ofício nº 498/2015/GR/UFMT, de 14 de dezembro de 2015. 

A seleção dos beneficiários do Programa Apoio à Inclusão é realizada por meio da 

Coordenação de Políticas Acadêmicas e de Ações Afirmativas/Gerência de 

Acompanhamento Acadêmico, de acordo com necessidades específicas. 

 

Realiza-se por meio de entrevista com os estudantes candidatos a apoiadores e diálogo 

com os estudantes a serem apoiados. 

 

Os estudantes bolsistas elaboram um plano de trabalho de acordo com a necessidade 

apontada, com a orientação da Gerência de Acompanhamento Acadêmico (em geral por 

semestre) e apresentam, ao final do período, um relatório das atividades desenvolvidas. 

De modo geral, considera-se que os critérios de seleção adotados para as diversas 

modalidades de benefícios instituídos pela UFMT estão em consonância com os objetivos 

do Pnaes dispostos no art. 3º Decreto nº 7.234/2010 e com o público alvo prioritário de 

estudantes oriundos da rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita 

de até um salário mínimo e meio, conforme disposto no art. 5º do mesmo Decreto, exceto 

quanto ao auxílio evento.  

 

Orçamento do Pnaes 

 

Conforme informações da UFMT, a execução do Pnaes até outubro de 2015 era a 

seguinte: 

 

Tabela – Execução do Pnaes até outubro/2015. 

Fonte Pnaes 

Auxílios Assistência (Permanência, Moradia, Alimentação, adicional 

alimentação)  
12.432.468,00  

Auxilio Evento  742.557,00  

Bolsa Apoio à Inclusão  179.600,00  

Recurso PNAES destinado à PROCEV:  

Vivência + PBEXT-AF  

(600.000,00) + 656.000,00  

1.256.000,0  

Outras Fontes 

Promissaes (PEC-G)  24.258,00  

Programa Incluir 147.811,00 

  Fonte: Ofício nº 498/2015/GR/UFMT, de 14 de dezembro de 2015. 

 

Segundo a UFMT, os recursos do Pnaes repassados à Pró-Reitoria de Cultura, Extensão 

e Vivência (PROCEV) são destinados para ações de inclusão digital, cultura e esporte, 

destacando-se “o Programa Bolsa Extensão AF, que se destina a apoiar com bolsas 
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projetos de extensão que tenham como linha de ação temas de interesse da inclusão e 

das ações afirmativas. As bolsas nessa modalidade são destinadas prioritariamente para 

estudantes ingressos por ações afirmativas.” 

 

Pagamento dos auxílios 

O fluxo de pagamentos dos auxílios envolve a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil 

(Prae) e a Pró-Reitoria Administrativa (Proad). Nesse sentido, a Prae elabora a folha de 

pagamento, a qual inclui o nome dos beneficiários, o valor, o banco e a conta corrente, e 

encaminha para a Proad. Na Proad, os pagamentos são efetuados pela Coordenação 

Financeira.   

 

Sobre esse assunto, constatou-se que o sistema utilizado para a elaboração da folha de 

pagamento não abrange todos os auxílios sob a gestão da Prae, sendo necessária a 

utilização de planilhas, como ocorre com o pagamento do auxílio evento e do recurso 

relativo ao Programa de Apoio à Inclusão.  

  
##/Fato## 

 

1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de normatização das atribuições e responsabilidades dos setores 

responsáveis pela gestão do Programa de Assistência Estudantil (Pnaes) no âmbito 

da UFMT.  

 

Fato 
 

Por meio do Ofício nº 498/2015/GR/UFMT, de 14 de dezembro de 2015, a UFMT 

informou que o Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) é gerenciado pela 

Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Prae), a qual iniciou suas atividades a partir de 

dezembro de 2012. 

A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil foi criada por meio da Resolução do Conselho 

Diretor (CD) nº 11, de 19 de outubro de 2012, a qual aprova a estrutura administrativa e 

acadêmica e o quadro distributivo dos cargos de direção e de funções gratificadas da 

Universidade Federal de Mato Grosso. 

Conforme informado pelo Ofício nº 498/2015/GR/UFMT, a Prae tem a seguinte estrutura:  

 

Pró-Reitora 

- Assistente de Gabinete 

- Secretaria da Pró-Reitoria 

Conselho de Políticas de Ações Afirmativas da PRAE 

 

Coordenações: 

Coordenação de Assistência Social (CAS) 

- Gerência de Bolsas e Auxílios  

 

Coordenação de Articulação Intercampus e Moradia (CARIM) 

- Gerência de Acolhimento Institucional 
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Coordenação de Políticas Acadêmicas e de Ações Afirmativas (CPAAF) 

- Gerência de Políticas de permanência e de Ações Afirmativas 

- Gerência de acompanhamento acadêmico e de Ações Afirmativas 

 

Os demais Campi (Rondonópolis, Araguaia, Sinop e Várzea Grande) contam com uma 

Supervisão de Assistência Estudantil (SAE) que gerencia o Programa de Assistência 

Estudantil. 

Ainda por meio do Ofício nº 498/2015/GR/UFMT, foram informadas as atribuições dos 

diversos setores responsáveis pelo Pnaes, não tendo sido apresentada norma/regulamento 

que contemplasse tais atribuições. 

Considerando o exposto, verificou-se que as atribuições e as responsabilidades dos 

setores responsáveis pela gestão do Pnaes não se encontram normatizadas nem estão 

contempladas em manuais no âmbito da UFMT. 

Por fim, registra-se que a estrutura atual da Prae, informada por meio do Ofício nº 

498/2015/GR/UFMT e constatada por meio de visita “in loco” no dia 07 de março de 

2016, apresenta diferenças daquela contida na Resolução CD nº 11/2012 quanto à posição 

da Gerência de Acolhimento Institucional, à inclusão do Conselho de Políticas de Ações 

Afirmativas e das Ações Afirmativas.  

  
##/Fato## 

Causa 
 

A UFMT não normatizou as atribuições e as responsabilidades dos setores, especialmente 

da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, que gerenciam o Programa de Assistência 

Estudantil, assim como não atualizou a estrutura da Prae contida na Resolução CD nº 

11/2012. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 120/2016/GR/UFMT, de 01 de abril de 2016, a Reitora apresentou 

a seguinte manifestação: 

“Informamos que está em curso na PRAE o processo de normatização e manualização 

das atribuições e responsabilidades dos setores responsáveis pela gestão da Assistência 

Estudantil. 

 

Conforme informado por meio do Ofício nº 498/2015/GR/UFMT, de 14 de dezembro de 

2015, a PRAE conta com um documento base que constam as atribuições gerais de cada 

um dos cargos.  

 

No entanto, consideramos que a definição mais detalhada das atribuições e 

responsabilidades de cada um dos segmentos que compõem a PRAE somente poderiam 

ser melhor descritas a partir do desenvolvimento das atividades no cotidiano do trabalho. 

Ou seja, é no desenvolvimento das atividades que as atribuições e responsabilidades 

tornam-se mais claras e com possibilidade de serem sistematizadas, o que a PRAE está 

realizando no momento.” 
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##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação, a Unidade informa que está em curso a normatização das 

atribuições e das responsabilidades dos setores e dos agentes responsáveis pela gestão da 

assistência estudantil no âmbito da UFMT. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Instituir normativos internos que contemplem as atribuições e as 

responsabilidades dos setores e dos agentes envolvidos na gestão do Programa de 

Assistência Estudantil. 

 

 

1.1.1.4 CONSTATAÇÃO 
 

Falta de atualização da Resolução que aprovou a Política de Assistência Estudantil 

no âmbito da Universidade Federal de Mato Grosso e do percentual mínimo de 

aprovação para a renovação dos auxílios. 

 

Fato 

A Resolução nº 09, de 21 de agosto de 2008, do Conselho Universitário (Consuni) da 

UFMT aprovou a Política de Assistência Estudantil da Universidade Federal de Mato 

Grosso. De acordo com o art. 7º da citada Resolução, a Política de Assistência Estudantil 

será implementada através da Pró-Reitoria de Vivência Acadêmica e Social – 

PROVIVAS. Além disso, o art. 6º dispõe que a Política de Assistência Estudantil na 

UFMT é composta, prioritariamente, pelos seguintes programas: Bolsa Permanência, 

Bolsa Moradia, Bolsa Evento e Auxílio Alimentação. 

Considerando a atual estrutrura responsável pela gestão do Pnaes, os auxílios concedidos 

e os objetivos do Programa, verifica-se que a norma que regulamenta o Pnaes no âmbito 

da UFMT (Resolução Consuni nº 09/2008) se encontra desatualizada. 

Cabe registrar, ainda, que o desempenho acadêmico (85%) exigido para renovação do 

auxílio moradia e do auxílio alimentação constante da Portaria GR nº 631/2010 e da 

Resolução Consuni nº 04/2007, respectivamente, é diferente daquele exigido nos editais 

de renovação dos auxílios (70%). Dessa forma, verifica-se que os citados normativos 

também estão desatualizados.  

  
##/Fato## 

Causa 
 

A UFMT não atualizou as normas internas relativas à assistência estudantil à medida que 

foram criados ou revistos os benefícios concedidos pelo Pnaes, bem como os critérios de 

seleção.  

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 120/2016/GR/UFMT, de 01 de abril de 2016, a Reitora apresentou 

a seguinte manifestação: 
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“Concordamos com a constatação 002, sendo que esta já havia sido objeto de 

consideração pela Auditoria Interna da UFMT, e já estão em curso ações para a 

atualização de tais normativas.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação da Unidade confirma a falta de atualização da norma que regulamenta o 

Pnaes no âmbito da instituição e informa que já estão sendo adotadas medidas para 

atualizá-la. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Proceder à atualização da Resolução Consuni nº 09/2008, que trata da 

Política de Assistência Estudantil, assim como da Resolução Consuni nº 04/2007 e da 

Portaria GR nº 631/2010 no que tange ao percentual do desempenho acadêmico 

efetivamente exigido na renovação dos auxílios. 

 

 

1.1.1.5 CONSTATAÇÃO 
 

Sistema ineficiente utilizado para o acompanhamento e o monitoramento do 

Programa pela Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, assim como para o 

pagamento dos auxílios. 

 

Fato 
 

Por meio do Ofício nº 498/2015/GR/UFMT, de 14 de dezembro de 2015, a Prae informou 

que utiliza o Sistema de Assistência Estudantil, desenvolvido pela Secretaria de 

Tecnologia da Informação (STI/UFMT), o qual contempla a inscrição para seleção de 

novos estudantes de graduação presencial para o Programa de Assistência Estudantil 

(permanência, alimentação, moradia e Casa do Estudante Universitário), bem como para 

a renovação de auxílios.  

Informou, ainda, que utiliza o Sistema de Gerenciamento de Bolsas (SGB), que tem como 

objetivo acompanhar todo o processo de disponibilização de bolsas pela UFMT.  

No caso da Prae, a STI dá permissão à interface específica para a o Programa de 

Assistência Estudantil, permitindo acesso à gestão do pagamento dos seguintes auxílios: 

Permanência, Alimentação, Moradia e adicional de alimentação para estudantes da Casa 

do Estudante e Auxílio Moradia. 

A fim de testar os sistemas, realizou-se visita “in loco” à Coordenação de Assistência 

Social no dia 22 de fevereiro de 2016, tendo sido constatado que a equipe da Prae não 

tem perfil para gerar relatórios gerenciais do sistema, tais como: quantidade de discentes 

beneficiados por tipo de auxílio em determinado semestre; tipos de auxílios recebidos por 

discente; informações sobre as demandas, tais como discentes inscritos, auxílios 

deferidos, variação de um semestre para o outro; informações sobre o perfil do discente 

(cotista, não cotista etc); informações sobre o total de auxílios concedidos por campus, o 

que cada campus representa do total; informações sobre alunos pendentes de prestação 

de contas. 
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Constatou-se, ainda, que os sistemas utilizados pela Prae não disponibilizam informações 

sobre o desempenho acadêmico dos alunos e o período máximo de integralização do curso 

dos alunos beneficiados.  

Conforme informado pela Prae, as informações necessárias ao acompanhamento e à 

gestão dos auxílios concedidos são solicitadas à Secretaria de Tecnologia da Informação 

da UFMT, quando necessário. Informou-se, ainda, que “a PRAE realizou demanda à STI 

para o aprimoramento do sistema, de modo que o mesmo agregue as ferramentas 

necessárias para a gestão de todos os processos relacionados à assistência estudantil: 

seleção, pagamento dos auxílios, acompanhamento acadêmico, comunicação com os 

estudantes assistidos e monitoramento”, assim como se considera necessário o 

aperfeiçoamento do Sistema de Assistência Estudantil e do Sistema de Gerenciamento de 

Bolsas (SGB) para a execução adequada do Programa, conforme consta do Ofício nº 

498/2015/GR/UFMT. 

Por fim, constatou-se que o sistema apresenta erros eventuais quando da inscrição dos 

alunos, visto que se verificou, nos processos analisados, justificativa de que o sistema não 

permitiu o registro de alguma informação, o que foi confirmado pela equipe da Prae 

quando da visita “in loco”. 

No que tange aos pagamentos, constatou-se que o Sistema de Gerenciamento de Bolsas 

não é utilizado para o pagamento do auxílio evento e do recurso relativo ao Programa de 

Apoio à Inclusão. Nesses casos, a equipe da Prae utiliza planilhas na elaboração da folha 

de pagamento.  

A equipe da Prae também relatou dificuldades para efetuar a exclusão (tornar inativos) de 

alunos que não têm mais direito aos auxílios, qualquer que seja o motivo. Nesse caso, a 

alternativa é deixar o campo do valor do benefício com informação de valor “zero”. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

A UFMT não aprimorou o sistema utilizado pela Prae de modo a contemplar todos os 

auxílios concedidos e a serem geradas informações mais abrangentes, consolidadas e 

gerenciais. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 120/2016/GR/UFMT, de 01 de abril de 2016, a Reitora apresentou 

a seguinte manifestação: 

“Sobre a constatação 003, concordamos com a síntese da auditoria da CGU-MT. No 

entanto é importante considerar que o Sistema SGB é uma inovação tecnológica 

desenvolvida recentemente pela UFMT, sendo produto de uma parceria entre a STI e a 

PRAE.  

Sendo um produto tecnológico recente, somente o seu uso permitirá o seu aprimoramento 

mediante a identificação das suas potências e também as fragilidades as quais necessitam 

adequações.  
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Nesse aspecto, uma importante vantagem do SGB é a sua possibilidade de cruzamento 

de informações dos estudantes com aquelas constantes no SIGA (Sistema de Informações 

de Gestão Acadêmica) o que impede, por exemplo, que estudantes em condição 

acadêmica irregular (matrícula trancada, em afastamento temporário, formado) sejam 

inseridos na folha de pagamento.  

Quanto aos pontos frágeis, vários aperfeiçoamentos já foram realizados no sistema e 

outros estão em curso, como: 

1. Inclusão de todos os auxílios e bolsas da PRAE no SGB: 

- Auxílio alimentação 

- Auxílio permanência 

- Auxílio Moradia 

- Auxilio evento  

- Bolsa apoio à inclusão 

- Auxílio Emergencial (a ser regulamentado) 

- Auxílio pedagógico (a ser regulamentado) 

Esse procedimento oferecerá maior segurança para o uso do recurso público, de modo 

a reduzir, ao máximo, a possibilidade de que estudante em situação irregular receba 

recursos da assistência estudantil. 

2. Permissões diferenciadas para edição (inclusão/ exclusão) por campus.  

3. Novos campos a serem inseridos no sistema, como: espaço para a identificação do 

servidor que inseriu o estudante no sistema, espaço para informar a que edital e/ou 

resolução se refere o auxílio, etc.. 

4. Integração do sistema considerando todo o processo (com interfaces para a inscrição, 

seleção, pagamento, acompanhamento acadêmico, comunicação com os estudantes e 

geração de relatórios).”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação da UFMT aponta as necessidades de se aprimorar o sistema utilizado na 

gestão da assistência estudantil, de modo a torná-lo mais gerencial, e informa que já foram 

adotadas algumas medidas e que outras estão em andamento. Nesse sentido, o 

aprimoramento do sistema é fundamental para mitigar as fragilidades na execução dos 

auxílios concedidos e para monitorar e avaliar a assistência estudantil na UFMT.  

  

 

 
##/AnaliseControleInterno## 
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Recomendações: 

Recomendação 1: Aprimorar o sistema utilizado na gestão do Pnaes, de modo que sejam 

contemplados todos os auxílios concedidos, a elaboração da folha de pagamento e as 

funcionalidades que permitam a extração de informações gerenciais. 

 

 

1.1.1.6 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de normatização do auxílio destinado ao apoio pedagógico e material 

didático. 

 

Fato 
 

Em análise das informações fornecidas pela Pró-Reitoria de Assistência Estudantil 

relativas aos pagamentos dos benefícios/auxílios durante o exercício de 2015, verificou-

se que houve pagamento destinado à aquisição de material didático e apoio pedagógico 

no montante de R$ 119.198,00 até outubro/2015. 

Considerando as normas relativas à Política de Assistência Estudantil no âmbito da 

FUFMT disponibilizadas, constatou-se que não existe normatização do auxílio destinado 

ao apoio pedagógico, o que está em desacordo com § 2º do art. 2º do Decreto nº 

7.234/2010. Consoante o disposto no citado parágrafo, cabe à instituição federal de ensino 

superior definir os critérios e a metodologia de seleção dos alunos de graduação a serem 

beneficiados.  

Nesse sentido, por meio da Solicitação de Auditoria nº 03-201505036, de 28 de dezembro 

de 2015, solicitou-se à Prae que informasse em que consistia o apoio pedagógico, os 

critérios de seleção e a definição dos valores repassados aos assistidos. 

Por meio do Ofício nº 005/2015/GR/UFMT, de 11 de dezembro de 2015, apresentou as 

seguintes informações: 

“O Apoio Pedagógico visa atender as demandas acadêmicas e pedagógicas dos 

estudantes, garantindo sua permanência na universidade e seu respectivo progresso. Por 

ser de suma importância para garantir a igualdade nas condições de ensino e suprir as 

necessidades dos estudantes, o Apoio Pedagógico é sempre discutido nos Fóruns para 

encontrar meios de ampliá-lo e melhorá-lo. 

A seleção inicia no momento em que o estudante protocola o processo mostrando 

interesse no benefício. O processo é analisado pela PRAE, que pode realizar entrevista 

e/ou visita domiciliar e acadêmica. A equipe da PRAE ainda, a fim de identificar as 

necessidades dos alunos, busca visitar unidades acadêmicas e manter contato com os 

professores e estudantes. No caso de compra de materiais para cursos do Instituto de 

Linguagem, a seleção inicia com a inscrição realizada na PRAE no curso pretendido. 

Os atendimentos aos estudantes ocorrem de forma financeira ou não financeira. 

Os estudantes que necessitam de um atendimento financeiro tem esse recurso transferido 

para sua conta. Esse estudante, após o recebimento, deve prestar contas através de 

processo que apresenta as notas fiscais. 
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Ademais, o serviço de psicologia da PRAE conta com dois psicólogos e exerce funções 

relacionadas à saúde mental e ao acompanhamento acadêmico dos estudantes. Para tal 

são efetuadas ações de: 1) acompanhamento psicopedagógico; 2) acolhimento e 

acompanhamento psicológico de caráter breve e emergencial; 3) orientações e 

encaminhamentos para serviços de saúde em geral e saúde mensal; 4) acompanhamento 

de acadêmicos em mobilidade internacional; 5) atendimento de demandas dos estudantes 

indígenas; 6) entrevistas vinculadas a editais a fim de renovação de auxílios; 7) 

acompanhamento mensal  dos estudantes que apresentarem dificuldades em seu 

desempenho acadêmico e que assim o demandam através de relatórios mensais enviados 

pelos estudantes. 

Para se ter uma ideia, no semestre letivo de 2015/1, foram realizadas 106 entrevistas de 

acompanhamento acadêmico pelos psicólogos para fins de renovação, 77 atendimentos 

com finalidade de apoio acadêmico e 83 atendimentos com finalidade de apoio 

psicológico. 

A PRAE conta com ações articuladas com institutos, coordenações redes de atendimento 

aos cidadãos e a prefeitura do campus para dar um maior apoio, de forma não financeira, 

aos estudantes.” 

Face ao exposto, constatou-se a inexistência de normas para a aplicação de recursos do 

Pnaes em auxílio destinado ao apoio pedagógico dos discentes. Além disso, constatou-se 

ausência de definição dos valores repassados aos alunos.  

Registre-se, ainda, que foi solicitada a documentação relativa à concessão e ao pagamento 

de auxílio destinado a apoio pedagógico a dez alunos. Da análise, constatou-se que a 

documentação consistia em lista de cursos, com a indicação de nomes de alunos. Dessa 

forma, não se verificaram documentos dos alunos selecionados, justificativa dos valores 

concedidos, qual o tipo de apoio pedagógico em que o auxílio deveria ser utilizado.  

  
##/Fato## 

Causa 
 

A UFMT está destinando recursos do Pnaes ao apoio pedagógico e a material didático 

sem a instituição de normas de concessão e de prestação de contas.  

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 120/2016/GR/UFMT, de 01 de abril de 2016, a Reitora apresentou 

a seguinte manifestação: 

“A respeito da constatação 004, esta também já havia sido objeto de consideração pela 

Auditoria Interna da UFMT, e já estão em curso ações para a regulamentação de 

normativas e procedimentos específicos para esse tipo de apoio.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação, a UFMT informa que já tinha conhecimento do fato apontado e que 

está adotando medidas para normatizar o auxílio destinado ao apoio pedagógico e a 

material didático.   ##/AnaliseControleInterno## 
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Recomendações: 

Recomendação 1: Instituir normas para a execução dos auxílios destinados ao apoio 

pedagógico e a material didático em consonância com os objetivos do Programa de 

Assistência Estudantil, estabelecendo critérios e forma de seleção, valor, documentação 

necessária, prestação de contas, entre outros.  

 

 

1.1.1.7 CONSTATAÇÃO 
 

Normatização insuficiente do Programa de Acolhimento Imediato.  

 

Fato 
 

Por meio do Ofício nº 498/2015/GR/UFMT, de 14 de dezembro de 2015, a UFMT 

informou que o Programa de Acolhimento imediato (PAI) “consiste no acolhimento do 

estudante de baixa renda de outros municípios que necessita de alimentação e apoio 

moradia em caráter imediato e emergencial” e é gerenciado pela Pró-Reitoria de 

Assistência Estudantil.  

O PAI foi instituído pela Portaria nº 001/PROCEV/2012, da Pró-Reitoria de Cultura, 

Extensão e Vivência, de 13 de março de 2012. Consoante o disposto no art. 1º da citada 

Portaria, o PAI destina-se aos estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso que 

sejam oriundos de outros municípios e de outros estados da Federação. Ainda segundo 

artigo 3º, o número de vagas ofertadas está condicionado ao número de vagas disponíveis 

no programa “Casa do Estudante Universitário”. 

A fim de avaliar a concessão do Programa de Acolhimento Imediato, solicitou-se a 

documentação de quinze alunos beneficiados durante o exercício de 2015. Da análise, 

verificou-se a existência somente do requerimento denominado “Informações 

Preliminares para o Programa de Acolhimento Imediato”, com parecer da assistente social 

no final do documento. 

Conforme consta dos pareceres, foram concedidos auxílios que incluíam alimentação, 

hotel e ocupação provisória na casa do estudante universitário. 

Considerando a documentação analisada e as informações contidas no Ofício nº 

498/2015/GR/UFMT, conclui-se que o Programa de Acolhimento Imediato não está 

sendo desenvolvido nos moldes definidos na Portaria nº 001/PROCEV/2012, assim como 

não está mais sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência.  

Nesse contexto, verifica-se que o PAI necessita de atualização das normas de modo a 

definir os critérios/requisitos, forma de seleção e concessão, documentos necessários, 

assim como a definição da responsabilidade por sua gestão.  

  
##/Fato## 

Causa 
 

A Unidade não instituiu normas suficientes para a execução do Programa de Acolhimento 

Imediato.  

  
##/Causa## 
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Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 120/2016/GR/UFMT, de 01 de abril de 2016, a Reitora apresentou 

a seguinte manifestação: 

“A respeito da constatação 005, esta também já havia sido objeto de consideração pela 

Auditoria Interna da UFMT, e já estão em curso ações para a atualização de tais 

normativas e procedimentos. Estamos considerando que o PAI poderá ser uma 

modalidade de Auxílio Emergencial, sendo que a proposta é que, ambos, estejam 

contidos numa mesma normativa/ regulamentação.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação, a UFMT informa que já tinha conhecimento do fato apontado e que 

está adotando medidas para atualizar a norma do Programa de Acolhimento Imediato.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Instituir normas para a execução do Programa de Acolhimento 

Imediato em consonância com os objetivos do Programa de Assistência Estudantil, 

estabelecendo critérios e forma de seleção/concessão, documentação necessária, valor, 

prestação de contas, entre outros, bem como o setor responsável pela gestão.  

 

 

1.1.1.8 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de normatização do auxílio emergencial.  

 

Fato 
 

Por meio do Ofício nº 498/2015/GR/UFMT, de 14 de dezembro de 2015, a UFMT 

apresentou uma planilha contendo os auxílios concedidos pela Prae em 2015 da qual 

consta uma relação de discentes beneficiados por um “auxílio emergencial”. 

Sobre esse auxílio, por meio do mesmo Ofício, informou-se que “(...) Eventualmente, a 

PRAE realiza a inclusão de estudantes no Programa em situações consideradas 

emergenciais, sob avaliação com assistente social. É um auxílio considerado 

emergencial e transitório, sendo que para a sua continuidade o estudante precisa se 

submeter aos editais de seleção. Temos utilizado o termo AUXÍLIO EMERGENCIAL, no 

entanto essa modalidade ainda não está regulamentada. Pretende-se regulamentá-la no 

início de 2016. 

Dessa forma, verifica-se que o denominado “auxílio emergencial” não se encontra 

regulamentado no âmbito da UFMT. 

Nesse contexto, analisou-se a documentação relativa à concessão do auxílio emergencial 

a dez discentes. Da análise, constatou-se que a concessão do citado auxílio emergencial 
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ocorreu devido ao indeferimento de solicitação de outros auxílios, tais como o de 

permanência, alimentação e moradia, tanto na seleção quanto na renovação, 

principalmente por falta de apresentação de algum documento. 

Constatou-se, ainda, que, em alguns processos, o despacho de concessão não informa o 

valor e o tempo de recebimento do auxílio. Além disso, verificou-se a existência de 

processo contendo unicamente o formulário de solicitação, sem documentação alguma do 

discente. 

Face ao exposto, conclui-se que o auxílio emergencial necessita de 

regulamentação/normatização de forma a definir os critérios/requisitos de seleção e 

concessão, documentos necessários, assim como a definição da responsabilidade por sua 

gestão.  

  
##/Fato## 

Causa 
 

A UFMT não instituiu normas de concessão do auxílio emergencial. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 120/2016/GR/UFMT, de 01 de abril de 2016, a Reitora apresentou 

a seguinte manifestação: 

“A respeito da constatação 006, esta também já havia sido objeto de consideração pela 

Auditoria Interna da UFMT, e já estão em curso ações para a regulamentação de  

normativas e procedimentos específicos para esse tipo de auxílio.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação, a UFMT informa que já tinha conhecimento do fato apontado e que 

está adotando medidas para normatizar o auxílio emergencial. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Instituir normas para a execução do auxílio emergencial em 

consonância com os objetivos do Programa de Assistência Estudantil, estabelecendo 

critérios e forma de seleção/concessão, documentação necessária, valor, prestação de 

contas, entre outros, assim como o setor responsável pela gestão.  

 

 

1.1.1.9 CONSTATAÇÃO 
 

Normatização insuficiente do Programa de Bolsa de Apoio à Inclusão. Fragilidades 

nos controles internos relativos à prestação de contas pelos bolsistas. 

 

Fato 

A Resolução nº 37, de 24 de maio de 2010, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(Consepe), dispõe sobre a normatização do Programa de Bolsa de Apoio à Inclusão no 

âmbito da UFMT.  
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Segundo o disposto no § único do art. 1º da citada Resolução, “entende-se por Programa 

de Apoio à Inclusão no âmbito da UFMT a implementação e desenvolvimento de 

atividades de gestão e acompanhamento das Ações Afirmativas na política educacional 

na Universidade Federal de Mato Grosso.” 

Por meio do Ofício nº 498/2015/GR/UFMT, de 14 de dezembro de 2015, a UFMT 

informou que o Programa de Bolsa de Apoio à Inclusão está sob a responsabilidade da 

Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. Sobre o funcionamento do Programa, foram 

apresentadas as seguintes informações: 

“É de fluxo contínuo e a seleção é realizada por meio da Coordenação de Políticas 

Acadêmicas e de Ações afirmativas/Gerência de Acompanhamento Acadêmico, de 

acordo com necessidades específicas. 

Realiza-se por meio de entrevista com os estudantes candidatos a apoiadores e diálogo 

com os estudantes a serem apoiados. 

Os estudantes bolsistas elaboram um plano de trabalho de acordo com a necessidade 

apontada, com a orientação da Gerência de Acompanhamento Acadêmico (em geral por 

semestre) e apresentar, ao final do período, um relatório das atividades desenvolvidas.” 

A fim de avaliar o Programa de Apoio à Inclusão, analisou-se a documentação relativa à 

concessão da bolsa a dez discentes. Da análise, constatou-se que a documentação 

consistia, em sua maior parte, em apenas um plano de trabalho, não sendo possível 

verificar os critérios de seleção dos bolsistas, da identificação dos discentes que seriam 

apoiados e em que consistiam as áreas de ensino, pesquisa, apoio e gestão relativas às 

atividades desenvolvidas pelos bolsistas, assim como os documentos necessários para a 

concessão.  

Nesse contexto, foram solicitadas informações a respeito da forma de seleção dos 

bolsistas, das áreas de atuação constantes dos planos de trabalho (ensino, pesquisa, apoio 

e gestão), do acompanhamento dos bolsistas e da identificação/seleção dos discentes 

apoiados. As informações foram disponibilizadas por meio do Ofício nº 

095/2016/GR/UFMT, de 21 de março de 2016, das quais são destacadas as seguintes: 

“O programa foi criado, inicialmente, para atender a uma necessidade dos estudantes 

indígenas ingressantes pelo PROIND. Posteriormente, o programa foi estendido à 

comunidade universitária ampla, cujas necessidades de apoio em suas atividades 

acadêmicas não sejam supridas por outros programas já existentes na universidade, 

como as monitorias, tutorias e os projetos de extensão. Na distribuição das bolsas, 

condicionada pela disponibilidade orçamentária, são priorizados, entre os discentes que 

buscam o apoio, aqueles que possuem deficiência; discentes que tenham necessidade do 

apoio nessa modalidade e ingressaram na universidade por meio de ações afirmativas 

como reserva de vagas ou vagas suplementares para estudantes indígenas e quilombolas; 

ou qualquer discente interessado, quando o plano de trabalho do bolsista é do interesse 

da implementação das ações afirmativas ou de inclusão e tenham condições de atingir a 

um público maior.” 

Considerando a documentação analisada e as informações contidas no Ofício nº 

095/2016/GR/UFMT, de 21 de março de 2016, conclui-se que o Programa de Bolsa de 

Apoio à Inclusão não está suficientemente normatizado pela Resolução Consepe nº 

37/2010, tanto quanto à concessão como à forma de prestação de contas das atividades 

desenvolvidas pelos bolsistas. Além disso, a citada Resolução estabelece a Pró-Reitoria 
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de Ensino de Graduação (PROEG) como responsável pelo Programa, sendo que tal 

função é exercida pela Prae atualmente.  

No que tange à prestação de contas dos bolsistas, constatou-se que duas alunas não 

apresentaram o relatório final das atividades desenvolvidas, o que demonstra fragilidades 

nos controles internos no acompanhamento dos alunos beneficiados. Sobre esse assunto, 

a Prae informou que “as estudantes têm sido contactadas com frequência pela equipe e 

que as atividades do programa são certificadas e que os estudantes que não entregam a 

documentação exigida não recebem a certificação.” 

  
##/Fato## 

Causa 
 

A Unidade não instituiu normas suficientes para a execução do Programa de Bolsa de 

Apoio à Inclusão. 

Fragilidades nos controles internos relativos à gestão do Programa de Bolsa de Apoio à 

Inclusão. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 120/2016/GR/UFMT, de 01 de abril de 2016, a Reitora apresentou 

a seguinte manifestação: 

“Com relação à normatização e regulamentação do programa, uma proposta para a 

atualização da Resolução Consepe nº 37/2010 já está em fase de construção e será 

apresentada à equipe para sugestões, críticas e contribuições.  

As constatações expostas pela auditoria tornaram ainda mais evidente a necessidade de 

que essa proposta seja apreciada pela equipe e que pontos como os critérios e métodos 

de seleção, bem como os métodos de prestação de contas sejam modificados e reforçados 

por meio de documentos oficiais, para tornar possível maior controle e transparência. 

Nesse sentido, foram esquematizadas possíveis ações, sendo que algumas já foram 

efetuadas, como a inclusão dos prazos para entrega de documentos relativos ao 

Programa Bolsa Apoio à Inclusão no Calendário Acadêmico e o agendamento de uma 

reunião com a STI/UFMT para a inclusão do programa em um sistema que possibilite 

melhora do gerenciamento.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em síntese, a UFMT reconhece a necessidade de aperfeiçoar a normatização do Programa 

de Bolsa de Apoio à Inclusão e informa que algumas ações já estão sendo adotadas e que 

outras serão implementadas. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Instituir normas para a execução do Programa de Bolsa de Apoio à 

Inclusão em consonância com os objetivos do Programa de Assistência Estudantil, 

estabelecendo critérios e forma de seleção, documentação necessária, prestação de contas, 

sanções em caso de não prestação de contas, bem como o setor responsável pela gestão.  
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1.1.1.10 CONSTATAÇÃO 
 

Fragilidades nos controles internos relativos à gestão do auxílio evento. Concessão 

de auxílio evento, com recursos do Pnaes, a alunos da pós-graduação. 

 

Fato 
 

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) da Universidade Federal de Mato 

Grosso, por meio da Resolução nº 51, de 14 de maio de 2007, instituiu o auxílio para 

apresentação de trabalhos em eventos científicos/artísticos nacionais e regionais e para a 

participação em eventos político-estudantis e esportivos aos discentes dos cursos de 

graduação e pós-graduação da UFMT.  

De acordo com as informações contidas no Ofício nº 498/2015/GR/UFMT, de 14 de 

dezembro de 2015, tal auxílio é um dos que estão sob a gestão da Pró-Reitoria de 

Assistência Estudantil, sendo denominado “auxílio evento”. 

A Resolução Consepe nº 51/2007 regulamenta os critérios de seleção, concessão e 

prestação de contas do auxílio. Nesse contexto, o art. 2º dispõe que o auxílio concedido 

será no valor de uma passagem terrestre ida e volta à cidade de realização do evento. 

Além disso, o art. 8° determina que o participante deve entregar a cópia do certificado ou 

atestado de apresentação do trabalho, em até 15 (quinze) dias após o evento, bem como o 

relatório de viagem devidamente preenchido, juntamente com o canhoto da passagem.  

Em análise de vinte processos de concessão de auxílio, constatou-se a ausência de 

documento que justificasse o valor pago do auxílio, tal como o orçamento de passagens 

e hospedagem. Constatou-se, ainda, que quinze beneficiários não haviam prestado contas, 

embora os prazos já se encontrassem expirados. 

Face ao exposto, verificou-se que os controles adotados pela Prae na concessão do auxílio 

evento devem ser aprimorados no que tange à transparência dos valores concedidos e à 

prestação de contas pelos assistidos.  

Concessão de auxílio evento, com recursos do Pnaes, a alunos da pós-graduação. 

Dos vinte processos analisados, constatou-se que cinco estudantes de cursos de pós-

graduação foram beneficiados com recursos do Pnaes, conforme detalhado a seguir. 

Quadro – Estudantes de pós-graduação beneficiados com recursos do Pnaes por meio 

do auxílio evento. 
Estudante Campus Valor (R$) Mês do 

pagamento 

Número do processo 

***.702.461-** Cuiabá 730,00 Junho/2015 23108.100788/2015-45 

***.678.931-** Cuiabá 990,00 Julho/2015 23108.103846/2015-92 

***.068.786-** Cuiabá 600,00 Agosto/2015 23108.106567/2015-81 

***.339.611-** Cuiabá 480,00 Setembro/2015 23108.109530/2015-12 

***.952.471-** Sinop 840,00 Outubro/2015 23108.112788/2015-98 

 

A aplicação de recursos do Pnaes para beneficiar alunos da pós-graduação está em 

desacordo com o Decreto nº 7.234/2010, o qual estabelece, em seu art. 3º, que o Programa 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
29 

visa ao atendimento de estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação 

presencial.  

Embora a Resolução Consuni nº 51, de 14 de maio de 2007, estabeleça que o auxílio 

evento seja destinado aos discentes dos cursos de graduação e pós-graduação, deve-se 

registrar que o Pnaes tem como público alvo os alunos de cursos de graduação presencial, 

prioritariamente aqueles oriundos da rede pública de educação básica ou com renda 

familiar per capita de até um salário mínimo e meio, consoante o disposto no art. 5º do 

Decreto nº 7.234/2010. 

Por meio do Ofício nº 072/2016/GR/UFMT, de 08 de março de 2016, a UFMT apresentou 

as seguintes informações sobre a aplicação de recursos do Programa para alunos de pós-

graduação:  

 

“Os recursos da pós-graduação, moradia e alimentação são oriundos do custeio da 

UFMT. O único auxílio para o qual foram utilizados recursos do PNAES em 2015 para 

a pós-graduação foi o auxílio evento.  

 

No ano de 2015, 561 estudantes foram atendidos com auxílio evento nos cinco campi. 

Destes, 134 foram estudantes de pós-graduação.  

 

Em 2016 esse procedimento foi corrigido, sendo que orientamos a separar as folhas de 

pagamento de auxílio evento de estudantes de Pós-graduação indicando como fonte de 

recursos o custeio da UFMT. Assim, em 2016, 100% dos recursos do PNAES deverão ser 

destinados à graduação.”  

  
##/Fato## 

Causa 
 

Fragilidades nos controles internos relativos à gestão do auxílio evento, bem como a falta 

de definição de rotinas para o acompanhamento da prestação de contas.  

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 120/2016/GR/UFMT, de 01 de abril de 2016, a Reitora apresentou 

a seguinte manifestação: 

“Sobre a constatação 008, a reconhecemos como pertinente e informamos que já estão 

em curso ações para o seu saneamento, a saber: 

- Atualização da normativa para a concessão do Auxílio Evento; 

- Demanda à STI para a adequação do SGB para que o auxílio evento seja 

também inserido no sistema; 

- Publicização das concessões de auxílio evento no site da PRAE, de modo a 

dar transparência ao processo; 
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- Comunicação com os estudantes inadimplentes com a prestação de contas; 

- Estabelecimento de mecanismos mais efetivos para a sua disciplinarização, 

os quais deverão estar contidos na atualização da sua normativa.” 

 

Por meio do Ofício nº 142/2016/GR/UFMT, de 19 de abril de 2016, a Unidade 

acrescentou as seguintes informaçãoes: 

“Reforçamos que a fragilidade apontada na constatação já havia sido detectada por esta 

IFES. Destaca-se que para 2016 já não há previsão da utilização de recursos do Pnaes 

com alunos de pós-graduação. Assim, uma vez que já não estamos utilizando recurso do 

Pnaes com pós-qraduação. compreendemos que a constatação referenciada na SA 015-

2015.147124/2016-21 não terá efeitos se constar no Relatório que será consolidado, pois 

não retratará a atual atuação da gestão sobre o assunto.”     
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação, a Unidade reconhece as fragilidades dos controles internos 

relativos à execução do auxílio evento e informa que está adotando medidas para mitigá-

las. 

 

Quanto à concessão de auxílio evento para a pós-graduação, embora a FUFMT informe 

que já corrigiu a situação no exercício de 2016, ainda há necessidade de atualizar a 

Resolução que normatiza esse auxílio de acordo com os objetivos do Pnaes.     
##/AnaliseControleInterno## 

 

Recomendações: 

Recomendação 1: Rever a norma que regulamenta o auxílio evento em consonância com 

os objetivos do Programa de Assistência Estudantil, de modo a contemplar apenas alunos 

da graduação quando for utilizado recurso do Pnaes e estabelecer sanções nos casos de 

não apresentação da prestação de contas. 

 

Recomendação 2: Demonstrar no processo de concessão do auxílio evento em que se 

baseia o valor concedido, anexando documentos comprobatórios. 

 

Recomendação 3: Implementar mecanismos de controle da prestação de contas dos 

beneficiários de auxílio evento. 

 

 

1.1.1.11 CONSTATAÇÃO 
 

Fragilidades na organização da documentação de concessão e de renovação dos 

auxílios. 

 

Fato 
 

Analisou-se a documentação relativa a trinta e quatro alunos beneficiados com auxílio 

permanência, alimentação e/ou moradia durante o exercício de 2015, incluindo seleção 

inicial e renovação.  

 

Da análise, foram identificadas as fragilidades descritas a seguir:  
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- Parecer da assistente social sem assinatura e data; 

- Despacho de concessão dos auxílios sem assinatura; 

- Ausência de despacho ou parecer sobre o deferimento do auxílio; 

- Ausência de documento que comprovasse a ocupação ou locação de imóvel para o 

recebimento de auxílio moradia; 

- Ausência de informação se o auxílio havia sido concedido na seleção inicial, por meio 

de recurso ou após entrevista;  

- Ausência de comprovante de matrícula; 

- Ausência de check list de verificação de existência de todos os documentos exigidos 

para a concessão do auxílio. 

No que se refere à casa do estudante, analisou-se a documentação relativa a quatorze 

estudantes, tendo sido identificada ausência de termo de ocupação em dez processos, o 

que está em desacordo com artigo 13, “d”, e artigo 17 da Resolução nº 10, de 11 de 

novembro de 2015, do Conselho Universitário (Consuni). Além disso, verificou-se a 

ausência de assinatura em parecer de deferimento e processo sem despacho/documento 

de deferimento. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Falhas nas rotinas relativas à organização dos documentos apresentados pelos estudantes 

para a concessão e a renovação dos auxílios. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 120/2016/GR/UFMT, de 01 de abril de 2016, a Reitora apresentou 

a seguinte manifestação: 

“A respeito da constatação 009, reconhecemos as fragilidades apontadas, as quais 

também foram objeto de observações da Auditoria Interna, sendo que estão em curso 

ações para o seu saneamento.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação, a UFMT informa que já tinha conhecimento das fragilidades na 

organização da documentação e que está adotando medidas para saná-las. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Aprimorar as rotinas e os procedimentos de organização, arquivamento 

e conferência dos documentos apresentados pelos estudantes quando da concessão ou da 

renovação dos auxílios. 
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1.1.1.12 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de avaliação dos resultados do Programa Nacional de Assistência 

Estudantil no âmbito da UFMT e de controle das taxas de evasão e de retenção dos 

beneficiários. 

 

Fato 
 

Conforme determina o inciso II do parágrafo único do art. 5º do Decreto nº 7.234/2010, 

as instituições federais de ensino superior deverão fixar mecanismos de acompanhamento 

e avaliação do Pnaes.  

 

Nesse sentido, por meio da Solicitação de Auditoria nº 01-201505036, de 02 de dezembro 

de 2015, foram solicitadas as seguintes informações: 

 

a) Realização de avaliação dos resultados do Pnaes; 

 

b) Existência de indicadores e metas específicas da Universidade ou definidas pelo MEC 

para o acompanhamento do Programa.  

 

c) Existência de controle das taxas de evasão e retenção dos beneficiários do Pnaes.  

 

d) Existência de dados sobre melhorias nas taxas de evasão e retenção de alunos com 

vulnerabilidade socioeconômica ocasionadas por ações do Pnaes.  

 

Por meio do Ofício nº 498/2015/GR/UFMT, de 14 de dezembro de 2015, a FUFMT 

apresentou as seguintes informações: 

 

Item “a”: 

 

(...) a PRAE realiza avaliação dos resultados por meio de relatórios anuais, tanto o 

anualmente enviado para o TCU quanto o de âmbito interno. Os relatórios seguem em 

anexo no CD. Segue link do relatório de gestão 2014-2015:  

<http://www.ufmt.br/cuiaba/arquivos/e5c37b0778fc3f80130b021609763e77.pdf>. 

 

Itens “b” e “d”: 

Como definição do MEC, o PNAES tem como finalidade “ampliar as condições de 

permanência dos jovens na educação superior pública federal”. No âmbito da 

instituição, a UFMT, em seu Plano de Desenvolvimento Institucional/ PDI 2013-2018, 

dispõe na sua Política Estruturante II, Objetivo 6, meta 3: 

 

Para tanto, o PDI propõe as seguintes ações: 

 

- Proposição e acompanhamento das políticas de ação afirmativa com o intuito de 

garantir a democratização do acesso ao ensino superior. 

- Redução da evasão e da retenção dos estudantes por meio da articulação de programas 

acadêmicos de ensino, pesquisa e extensão, esporte, cultura e vivência institucional. 

- Instituição de medidas de acolhimento institucional enquanto possibilidade de afiliação 

à vida universitária. 

- Desenvolvimento de programas que visem o apoio pedagógico e psicossocial como 

estratégia de inclusão social. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
33 

- Acompanhamento do desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes ingressantes 

por meio de programas de ação afirmativa. 

 

Considerando o exposto, a PRAE tem buscado aprimorar seus mecanismos de gestão 

realizando avaliações semestrais sobre a abrangência do programa e de suas ações, com 

destaque para o desempenho acadêmico dos estudantes assistidos. A PRAE conta com a 

parceria com a assessoria de gestão de dados da UFMT (Profa. T. V., do programa de 

Pós-graduação em Educação) que tem criando metodologias de análise das informações 

como taxas de conclusão, evasão, etc, ainda em execução. 

 

Em relação ao acesso aos benefícios, o principal indicador tem sido o número de 

estudantes beneficiados, no entanto consideramos que são insuficientes para a avaliação 

adequada do Programa. 

 

Reconhecemos como necessário definir indicadores que vêm sendo discutidos no âmbito 

do PNAES, tais como: 

 

- Abrangência do Programa (se tem atendido todos os potenciais beneficiários e para os 

benefícios para os quais esses são elegíveis). 

- Acessibilidade aos benefícios (tempo médio que o estudante em situação de 

vulnerabilidade leva para ter acesso aos auxílios depois do seu ingresso na 

universidade). 

- Tempo de execução dos editais. 

- Atendimentos por dia/servidor. 

- Taxa de sucesso entre os beneficiários. 

- Tempo médio de conclusão de seus cursos em relação ao tempo padrão de cada curso. 

 

O FONAPRACE - fórum assessor da ANDIFES relacionados aos assuntos estudantis - 

tem promovido a realização de pesquisas para avaliação das questões relacionadas á 

assistência estudantil, como forma de subsidiar as IFES na melhor execução do 

Programa. Como exemplo, temos a pesquisa PERFIL NACIONAL DOS GRADUANDOS, 

em andamento. A UFMT participou da pesquisa disponibilizando o formulário de 

pesquisa para os estudantes por via online (http://guiaufmt.wix.com/home). 

 

Também realizou em 2015 a pesquisa Pesquisa Perfil Institucional Observatório 

Fonaprace, coordenado pela Universidade Federal de São Carlos/ UFSCAR, que está 

em fase de análise. 

 

Item “c”: 

 

Semestralmente, como colocado no item anterior, a Gerência de Acompanhamento 

Acadêmico realiza a avaliação do desempenho de estudantes assistidos para a renovação 

dos benefícios, os quais precisam ter aproveitamento igual ou superior a 70% e a 

ausência de reprovação por faltas para ter direito à continuidade dos mesmos.  

Em análise das informações apresentadas, constatou-se que a instituição não realiza 

avaliações específicas sobre o Programa, uma vez que os dados apresentados se 

restringem a informar se os discentes atingiram o percentual previsto de aprovação para 

renovação dos auxílios, o que foi reforçado pela resposta encaminhada por meio do Ofício 

nº 072/2016/GR/UFMT, de 08 de março de 2016. Ademais, a avaliação realizada limita-
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se às informações registradas no relatório de gestão da UFMT apresentado anualmente 

ao Tribunal de Contas da União. 

No que tange à existência de controle das taxas de evasão e retenção dos beneficiários do 

Pnaes e de dados sobre melhorias nas taxas de evasão e retenção de alunos com 

vulnerabilidade socioeconômica ocasionadas por ações do Pnaes, a própria Unidade 

informa que as metodologias de análise das informações se encontram em andamento.  
 

Sobre as situações de retenção e evasão, o parágrafo único do art. 4º do Decreto nº 

7.234/2010 dispõe que as ações de assistência estudantil devem, entre outros objetivos, 

“agir, preventivamente, nas situações de retenção e evasão decorrentes da insuficiência 

de condições financeiras”. 

 

Quanto aos indicadores, cabe registrar que a UFMT apresentou onze indicadores relativos 

à assistência estudantil no relatório de gestão do exercício de 2014.  

  
##/Fato## 

Causa 
 

A UFMT não implementou instrumentos de avaliação dos resultados do Programa de 

Assistência Estudantil, assim como não realizou análise das melhorias nas taxas de evasão 

e retenção de alunos com vulnerabilidade socioeconômica e dos demais beneficiários 

ocasionadas por ações do Pnaes. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 120/2016/GR/UFMT, de 01 de abril de 2016, a Reitora apresentou 

a seguinte manifestação: 

“Com relação a estudos sobre evasão e retenção, bem como sobre indicadores de 

melhorias nessas taxas entre os estudantes atendidos pelos programas de assistência 

estudantil, a necessidade de aprimorar a análise desses dados também foi apontada pela 

Auditoria Interna.  

Os processos de seleção, renovação e acompanhamento têm gerado uma quantidade 

significativa de dados que após analisados quantitativa e qualitativamente podem ser 

convertidos em importantes informações e indicadores válidos para a avaliação dos 

resultados da Política de Assistência Estudantil e, por conseguinte, dos recursos do 

PNAES. 

Nesse sentido, a PRAE tem buscado uma aproximação com outros setores da 

universidade para auxiliar na sistematização desses dados e criação de metodologias 

mais eficientes para analisá-los com maior precisão, validade e fidedignidade.  

O diálogo com a Assessoria de Gestão de Dados da UFMT têm se intensificado cada vez 

mais e outras articulações estão em curso dentro da própria instituição, por meio de 

grupos de pesquisa (como exemplo o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Políticas da 

Educação Superior do Instituto de Educação), tendo em vista o crescente interesse da 

comunidade universitária pela análise das políticas de assistência estudantil.” 
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##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação, a UFMT informa que já tinha conhecimento do fato apontado e 

que, em síntese, está buscando parcerias com outros setores da instituição para 

implementar metodologias e instrumentos para avaliar os resultados da assistência 

estudantil quanto ao atingimento dos seus objetivos.  

 

Nesse sentido, deve-se destacar que o Programa de Assistência Estudantil tem como 

finalidade ampliar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública 

federal, conforme disposto no art. 1º do Decreto nº 7.234/2010.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Implementar mecanismos de avaliação dos resultados do Pnaes no 

âmbito da instituição. 

 

Recomendação 2: Implementar mecanismos de controle das taxas de evasão e de retenção 

dos beneficiários do Pnaes. 

 

 

1.1.1.13 INFORMAÇÃO 
 

Casas do Estudante Universitário (CEU). 

 

Fato 
 

Por meio do Ofício nº 005/2015/GR/UFMT, de 11 de dezembro de 2015, o vice-reitor 

informou que a FUFMT possui três imóveis destinados à moradia estudantil 

(denominados “Casas do Estudante Universitário – CEU), distribuídos da seguinte forma: 

um imóvel dentro do Campus Cuiabá com capacidade para 64 vagas (32 femininas e 32 

masculinas), um imóvel no Bairro Jardim Itália em Cuiabá/MT com capacidade para 36 

vagas (todas masculinas) e um imóvel no munícipio de Rondonópolis/MT com 

capacidade de 24 vagas (12 femininas e 12 masculinas). Dessa forma, tem-se o total de 

124 vagas em casas de estudante, sendo 100 para o Campus Cuiabá e 24 para o Campus 

Rondonópolis. Disponibilizou-se, ainda, a relação dos estudantes selecionados para as 

vagas. 

A seleção dos estudantes para as vagas existentes ocorre por meio de edital de seleção 

do Programa de Assistência Estudantil no início de cada semestre letivo, assim como a 

renovação. A Resolução Consuni nº 10, de 11 de novembro de 2015, aprovou o 

Regimento Geral da Moradia Estudantil da Universidade Federal de Mato Grosso, 

revogando-se a Resolução Consuni nº 06, de 04 de maio de 2005. O gerenciamento da 

moradia estudantil é de responsabilidade da Coordenação de Articulação Intercâmpus e 

Moradia Estudantil, junto à Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, conforme disposto 

no § 1º do art. 3º da Resolução Consuni nº 10/2015. 

A fim de verificar as condições da infraestrutura, o estado das instalações prediais e o 

conforto por elas proporcionado aos estudantes residentes, realizou-se, no dia 29 de 
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fevereiro de 2016, visita às duas Casas do Estudante Universitário destinadas aos alunos 

do Campus Cuiabá. No que tange à CEU localizada no Bairro Jardim Itália em 

Cuiabá/MT, verificou-se a necessidade de alguns reparos e reformas.   

Nesse contexto, por meio do Ofício nº 120/2016/GR/UFMT, de 01 de abril de 2016, a 

Reitora apresentou a seguinte informação: 

 

“A Coordenação de Articulação Intercampus e de Moradia, responsável pelo 

gerenciamento da Moradia Estudantil, está em contato com a Prefeitura do câmpus para 

averiguação dos reparos necessários e atendimento das demandas de manutenção 

interna e externa da casa localizada no Bairro Jardim Itália.”  

  
##/Fato## 
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