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_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Senhor Superintendente da CGU-Regional/SP,  

 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201800617, 

apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de contas anual 

apresentada pela Universidade Federal de São Carlos. 

 

1. Introdução 

 
 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 9 a 20 de abril de 2018, por meio 

de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob 

exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade auditada, em estrita 

observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos Trabalhos, 

que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de Auditoria, que 

contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em subsídio ao 

julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da União – TCU. 

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

preliminarmente, em Programas e Ações Orçamentárias organizados em títulos e 

subtítulos, respectivamente, segundo os assuntos com os quais se relacionam diretamente. 

Posteriormente, apresentam-se as informações e as constatações que não estão 

diretamente relacionadas a Programas/Ações Orçamentários específicos. 
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2. Resultados dos trabalhos 

 
 

Em reunião realizada no dia 2 de fevereiro de 2018 entre a Secretaria de Educação, da 

Cultura e do Desporto – Secex Educação, do Tribunal de Contas da União – TCU e a 

Coordenação Geral de Auditoria da Área de Educação Superior do Ministério do 

Transparência e Controladoria-Geral da União – CGU, foi estipulado o escopo da 

auditoria, tendo sido firmada ata elencando os seguintes temas a serem analisados: 

1. Resultados quantitativos e qualitativos, com base em auditoria de 

acompanhamento sobre a gestão dos espaços físicos da UFSCar, realizada em fevereiro 

de 2018; 

2. Conformidade das peças da prestação de contas da gestão de 2017; 

3. Gestão de pessoas, contemplando, em especial, a observância da legislação sobre 

remuneração; a conformidade da concessão de adicional de retribuição por titulação; e a 

regularidade da concessão de flexibilização da jornada de trabalho de trinta horas 

semanais; e 

4. Estrutura, condições de funcionamento e desempenho da Auditoria Interna. 

Posteriormente, na ata decorrente de reunião realizada em 26 de fevereiro de 2018 entre 

a Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União no Estado de São Paulo 

– Secex-SP e a Controladoria-Geral da União no Estado de São Paulo - CGU/R-SP, foram 

previstas análises sobre: 

5. Ocorrências que ressalvaram as contas da gestão de 2014 da UFSCar: 

a) Falta de planos de combate a incêndios e Autos de Vistoria do Corpo de 

Bombeiros na UFSCar; 

b) Falta de “habite-se” para as edificações localizadas nos campi da UFSCar; 

c) Inexistência de normativos internos e identificação de processos de trabalho 

relativos à gestão de imóveis 

Adicionalmente, foram incluídos procedimentos para avaliar os seguintes itens: 

6. Monitoramento das recomendações da CGU; e 

7. Acompanhamento de determinações do TCU. 

 

 

2.1 Avaliação da Conformidade das Peças 

Verificou-se a conformidade do processo de contas da gestão 2017 da UFSCar em relação 

às normas e orientações pertinentes. Encontram-se devidamente registrados no Sistema 

e-Contas do TCU o Rol de Responsáveis, o Relatório de Gestão e os relatórios e pareceres 

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

gestão dos responsáveis pela Unidade. O Relatório de Gestão atende completamente ao 

demandado na Portaria TCU nº 321/2015. 

Em relação à disponibilização das informações a respeito da identificação dos atos 

formais de nomeação, designação ou exoneração dos dirigentes, com data de publicação 

em órgãos oficiais, no Rol de Responsáveis, prevista no Acórdão TCU 647/2017 – 1ª 

Câmara, cabe destacar que o Sistema e-Contas ainda não dispõe de campos disponíveis 

para tal. 

  
##/Fato## 
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2.2 Avaliação da Gestão de Pessoas 

Verificou-se que o setor responsável vem observando a legislação aplicável à 

remuneração, cessão e requisição de pessoal, assim como no que tange à admissão de 

pessoal, concessão de aposentadorias, e pensões. As ocorrências apontadas por meio do 

Sistema de Trilhas de Auditoria vêm sendo tratadas tempestivamente, não havendo 

situações pendentes de providências com prazo de resolução expirado. 

A Retribuição por Titulação (RT) tem sido concedida em conformidade com o disposto 

na Lei 12.772/2012: os pagamentos ocorrem somente após a apresentação do diploma de 

conclusão do curso e o valor pago a título de RT está de acordo com a titulação 

apresentada.  

Quadro – Pagamento de Retribuição por Titulação no âmbito da UFSCar (RT): 

Vínculo funcional 

Quantidade de 

docentes que recebem 

a vantagem da 

Instituição 

Percentual em relação 

ao total de docentes 

da 

Instituição 

Total de registros 

examinados pela 

equipe de auditoria 

 

Ativos 1.276 94,24% 93 

Aposentados 372 93,47% 37 

Fontes: Planilha encaminhada pelo Órgão Central, resposta à Solicitação de Auditoria nº 201800617/02 e 

Extração do Siape-DW (Planilha Servidores UFSCar-Dez2017.xls) 

 

Quanto ao quesito flexibilização da jornada de trabalho para seis horas diárias, a UFSCar 

informou que havia 23 servidores gozando desta concessão. Verificou-se que três deles 

não tinham relação com a flexibilização estabelecida pelo Decreto nº. 1.590/1995, 

dezessete possuem o cargo de Vigilante, dois de Telefonista e um de Copeiro. Dentre os 

vigilantes, quatro possuem Função Gratificada e não gozam de flexibilização de jornada, 

tendo-se confirmado que trabalham oito horas por dia. Assim sendo, o universo de 

servidores que gozam de concessão de jornada de trabalho flexibilizada de seis horas 

diárias totaliza dezesseis servidores.  

Quanto aos servidores do Setor de Vigilância, em que pese não ter sido realizado estudo 

prévio à sua implantação, sua ausência não foi considerada como falha devido à natureza 

da atividade do setor, de caráter contínuo de regime de turnos ou escalas, em período 

superior a doze horas ininterruptas, com trabalho noturno. O controle do cumprimento da 

carga horária ocorre de forma adequada no Setor de Vigilância do Campus São Carlos. 

Constatou-se que há duas telefonistas e uma copeira que trabalham seis horas por dia em 

desacordo com a legislação vigente, conforme detalhado em item específico deste 

relatório.  
##/Fato## 

 

 

2.3 Estrutura e Atuação da Auditoria Interna 

A Unidade de Auditoria Interna da UFSCar tem estrutura, condições de funcionamento e 

desempenho adequados, em especial quanto ao posicionamento organizacional, 

articulação com instâncias superiores, formalização estatutária, recursos de trabalho, 

aprovação e eficácia do Paint, conforme detalhado no item 2.1.1.1 deste Relatório. 

 

  
##/Fato## 

 

 

2.4 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

Não houve determinações ou recomendações emanadas pelo Tribunal de Contas da União 

à UFSCar, pendentes de atendimento no exercício de 2017. 

  
##/Fato## 
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2.5 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

Verificou-se que, ainda que a UFSCar mantenha rotina de acompanhamento e 

atendimento das recomendações emanadas pela CGU, as dificuldades em sua 

implementação impactaram a gestão de imóveis no exercício de 2017, conforme 

detalhado em anexo deste relatório, que traz os resultados de auditoria de 

acompanhamento da gestão realizada em fevereiro de 2018.  

  
##/Fato## 

 

 

2.6 Avaliação da gestão do uso dos espaços físicos no âmbito das Universidades 

Federais 

Foi realizada, em fevereiro de 2018, auditoria de acompanhamento visando formar uma 

opinião sobre as questões elencadas a seguir: 

1. As decisões de investimento e locação de imóveis pela Universidade para 

atividades acadêmicas e de seu suporte são razoáveis e precedidas de estudos voltados à 

eficiência alocativa?  

2. Em que medida o processo de escolha dos outorgados é feito de maneira a não 

beneficiar determinado particular e com prevalência no interesse público?  

3. Em que medida os contratos de outorga de espaços físicos são formalizados de 

acordo com os ditames legais e possuem adequado controle quanto ao seu 

acompanhamento da execução? 

4. A Universidade está tomando as devidas providências com relação às ocupações 

irregulares de espaços físicos dos seus campi? 

Em relação às decisões de investimento, a análise dos imóveis que integraram o Programa 

de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – Reuni 

revelou que a ampliação da infraestrutura da Universidade, com execução das obras 

previstas, esteve, de forma geral, atrelada à previsão de aumento de vagas em cursos de 

graduação e pós-graduação, que se realizou posteriormente. Apenas o Centro de 

Convenções, ora em fase final de construção, não foi precedido de estudo de demanda e 

viabilidade.  

No que tange aos serviços a serem oferecidos por terceiros à comunidade acadêmica, os 

gestores limitaram-se a apresentar diagnóstico das ocupações ora existentes, sem 

comprovar a existência de estudo de demandas. Os contratos analisados possuem as 

cláusulas essenciais legais e passam por aprovação da assessoria jurídica, mas foram 

constatadas ocupações cujos ajustes estavam expirados desde 2016, com a ocorrência de 

ausência de pagamento dos aluguéis dessas ocupações. Também para as ocupações 

regulares foram verificadas falhas nos ressarcimentos das despesas efetuadas com energia 

elétrica.  

A UFSCar ainda conta com espaços físicos ocupados sem respaldo formal, ou por meio 

de cessão não onerosa. A regularização vem sendo acompanhada pelo Ministério Público 

Federal em São Carlos e pela Auditoria Interna da Universidade.  

Em função das falhas verificadas, foi recomendado aos gestores que: 

- Elaborassem estudos de demanda na realização de novos projetos de aquisição, 

construção e reformas de imóveis; 

- Implementassem estudo de demanda em relação às necessidades de serviços de terceiros 

por parte da comunidade acadêmica, dos quatro campi da Universidade; 

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


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
5 

- Providenciassem a desocupação dos imóveis com contratos expirados, com a devida 

cobrança de aluguéis e ressarcimento pela utilização de energia elétrica dos períodos 

pendentes; 

- Promovessem a estruturação do setor responsável pela gestão dos imóveis outorgados, com 

o objetivo de estabelecer as rotinas de controle que evitem novas irregularidades; 

- Avaliassem, a partir da realização de estudo de demandas por serviços junto à comunidade 

acadêmica, a conveniência e oportunidade de instaurar novos certames para ocupar os 

imóveis ociosos. 

No que tange à desocupação dos imóveis com contratos expirados, após o término dos 

trabalhos da auditoria de acompanhamento, os responsáveis apresentaram notificações de 

desocupação, boletins internos de ocorrência e solicitação da chefia de gabinete da 

UFSCar de ações de reintegração de posse à Procuradoria Federal. Também foram 

iniciados os procedimentos para o ressarcimento das despesas de energia elétrica. 

  
##/Fato## 

 

 

 

2. 7 Ocorrências com dano ou prejuízo  

 

Entre as constatações identificadas pela equipe, aquelas nas quais foi estimada ocorrência 

de dano ao erário são as seguintes:  

 

3.1.1.1 

 

Ausência de comprovação de ressarcimento de despesas de energia elétrica por 

cessionários. Constatação migrada do Relatório nº 201702652. 

 

3.1.1.2 

 

Utilização de espaços por terceiros com contratos expirados, sem remuneração.  

Constatação migrada do Relatório nº 201702652. 

 

 

 

3. Conclusão 

 
 

As providências corretivas a serem adotadas serão incluídas no Plano de Providências 

Permanente ajustado com a UJ e monitorado pelo Controle Interno. Tendo sido abordados 

os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o presente relatório à 

consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de 

Auditoria. 

 

 

São Paulo/SP. 

 

 

 

Relatório supervisionado e aprovado por:  
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_____________________________________________________________ 

 

Superintendente da CGU-Regional/SP 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201800617 

 

1 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                    

1.1 REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS            

1.1.1 CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS                     

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Análise da Folha de Pagamentos. 

 

Fato 
 

Por meio do item 5 da Solicitação de Auditoria - SA nº 201800617/02, em 28 de março 

de 2018, solicitou-se aos gestores que justificassem, diretamente no Sistema de Trilhas 

de Auditoria, as ocorrências apontadas no Relatório de Inconsistências, extraído na 

mesma data para as situações “justificativas em andamento” e “justificativas pendentes”, 

e sistematizado a seguir: 

Quadro: Ocorrência com justificativas em andamento: 

Ocorrência 
Nº de 

servidores 

Pagamento de Grat. Natalina/13 Salário (1 Ano Anterior). 1 

Fonte: Sistema de Trilhas de Auditoria, em 28 de março de 2018. 

Quadro: Ocorrências com justificativas pendentes: 

Ocorrência 
Nº de 

servidores 

Pagamento de Grat. Natalina/13 Salário (1 Ano Anterior). Servidores com Auxílio 

Transporte superior a R$ 800,00 e que residem no mesmo município do trabalho. 
3 

Servidores c/ Aux. Transp. Superior a R$ 800,00 e c/ Vínculos na Iniciativa Privada - 

Ano Anterior. 
1 

Auxílio Transporte Superior a R$ 1.000,00. 80 

Contratos Temporários de Professor e Pesquisador Visitante Estrangeiro em prazo 

superior ao legal. 
1 

Vantagem do art. 192, I, da Lei nº 8.112/1990. 47 

Professor com Dedicação Exclusiva-DE e com vínculo na iniciativa privada conforme 

CNIS. 
3 

Fonte: Sistema de Trilhas de Auditoria, em 28 de março de 2018. 

Em 4 de abril de 2018, por meio do item 2 da SA nº 201800617/04, os responsáveis foram 

informados de que a solicitação anterior se limitava às inconsistências cujos prazos já se 

encontrassem expirados no Sistema de Trilhas de Auditoria.  
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Em nova extração, realizada em 25 de abril de 2018, verificou-se que não havia mais 

ocorrências com justificativas em andamento, remanescendo pendentes apenas dezessete 

servidores: 

Quadro: Ocorrências com justificativas pendentes: 

Ocorrência 
Nº de 

servidores 
Competência 

Auxílio Transporte Superior a R$ 1.000,00. 
5 Junho/2017 

1 Dezembro/2017 

Vantagem do art. 192, I, da Lei nº 8.112/1990. 11 Dezembro/2017 

Fonte: Sistema de Trilhas de Auditoria, em 25 de abril de 2018. 

Por meio do Ofício DiAPe nº 034/2018, encaminhado pelo Ofício ProGPe nº 104/2018, 

ambos de 18 de abril de 2018, os gestores informaram que “as Trilhas de Auditoria 

competências 06/2017 e 12/2017, têm um percentual de 93,42% e 76,92% de 

preenchimento das justificativas, respectivamente” (...) “estamos efetuando 

levantamentos para realizar os descontos dos valores pagos indevidamente”.  

Dessa forma, verifica-se que os responsáveis têm atuado tempestivamente no saneamento 

das ocorrências a eles informadas, observando a legislação aplicável à remuneração, 

cessão e requisição de pessoal, assim como aquela referente à admissão de pessoal e à 

concessão de aposentadorias e pensões. De acordo com as ocorrências levantadas por 

meio do Sistema de Trilhas de Auditoria e a decorrente atuação dos gestores, verifica-se 

que os pagamentos dos ativos, dos inativos e dos pensionistas estão ocorrendo conforme 

a legislação de pessoal, sendo adotas medidas para regularizar pagamentos indevidos.  

  
##/Fato## 

1.1.2 SISTEMAS DE CONCESSÕES                         

1.1.2.1 CONSTATAÇÃO 
 

Flexibilizações de jornada concedidas em desacordo com a legislação vigente. 

 

Fato 
 

Quanto ao quesito flexibilização da jornada de trabalho para seis horas diárias, a UFSCar 

informou que havia 23 servidores gozando desta concessão. Verificou-se que três deles 

não tinham relação com a flexibilização estabelecida pelo Decreto nº. 1.590/1995, 

dezessete possuem o cargo de Vigilante, dois de Telefonista e um de Copeiro. Dentre os 

vigilantes, quatro possuem Função Gratificada e não gozam de flexibilização de jornada, 

tendo-se confirmado que trabalham oito horas por dia. Assim sendo, o universo de 

servidores que gozam de concessão de jornada de trabalho flexibilizada de seis horas 

diárias totaliza dezesseis servidores. 

 

Quanto aos servidores do Setor de Vigilância, em que pese não ter sido realizado estudo 

prévio à sua implantação, sua ausência não foi considerada como falha devido à natureza 

da atividade do setor, de caráter contínuo de regime de turnos ou escalas, em período 

superior a doze horas ininterruptas, com trabalho noturno. O controle do cumprimento da 

carga horária ocorre de forma adequada no Setor de Vigilância do Campus São Carlos. 

 

Constatou-se que há duas telefonistas e uma copeira que trabalham seis horas por dia em 

desacordo com a legislação vigente, a saber: matrículas Siape nºs 042**** e 114****, 

ocupantes do cargo de Telefonista, e Siape nº 42****, ocupante do cargo de Copeiro. 

  
##/Fato## 

Causa 
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Fragilidade dos controles da gestão de pessoas, com falta de definição de 

responsabilidades e ausência de formalização de instruções. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em 4 de maio de 2018, os gestores informaram por meio do Ofício GR n° 180/18: 

“1. Quanto aos servidores N° SIAPE 042**** e 114****, ocupantes do Cargo de 

Telefonista, verificou-se que cumprem jornada de trabalho de 30 horas semanais. A 

UFSCar informou que esta situação é subsidiada pela Portaria GR N° 1072/95 que, por 

sua vez, apoia-se na Lei n° 9528 de 23/0/97.  

Resposta: De fato a situação se encontra irregular. A UFSCar pretende regularizá-la 

ainda neste mês de maio de 2018. Para tanto fará rápida avaliação administrativa com 

vistas a verificar se os servidores indicados precisam ou não trabalhar em regime de 

turnos ou escalas com período igual ou superior a 12 horas ininterruptas. Caso precisem 

trabalhar em regime de turnos ou escalas, a UFSCar emitirá a norma competente para 

que a situação se adeque aos termos do art. 3° do Decreto 1.590/95. Caso não haja 

necessidade de labor em turnos ou escalas, os servidores cumprirão o regime padrão de 

40 horas semanais.  

2. Quanto ao servidor N° SIAPE 042****, ocupante do cargo de Copeiro, verificou-se 

que cumpre jornada de trabalho de 30 horas semanais, sem que haja suporte legal para 

a dada situação. 

Resposta: De fato a situação se encontra irregular.  A UFSCar pretende regularizá-la 

ainda este mês de maio de 2018. Para tanto fará rápida avaliação administrativa com 

vistas a verificar se a servidora indicada precisa ou não trabalhar em regime de turnos 

ou escalas com período igual ou superior a 12 horas ininterruptas. Caso precise 

trabalhar em regime de turnos ou escalas, a UFSCar emitirá a norma competente para 

que a situação se adeque aos termos do at. 3° do Decreto 1.590/95. Caso não haja 

necessidade de labor em turnos ou escalas, a servidora cumprirá o regime padrão de 40 

horas semanais. ” 

Em resposta ao Relatório Preliminar, os gestores encaminharam o Ofício nº 

374/2018/GR-FUFSCar, de 7 de agosto de 2018, informando: “As servidoras serão 

cientificadas de que, doravante, deverão exercer suas jornadas de trabalho no regime de 

40 horas semanais.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Os gestores admitem a existência de situação inadequada e propõem-se a resolvê-la 

prontamente. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Proceder à regularização da jornada de trabalho das telefonistas e 

copeira, que se encontram indevidamente em regime de trinta horas semanais. 

 

 

 

1.1.3 VENCIMENTO E REMUNERAÇÃO                       

1.1.3.1 INFORMAÇÃO 
 

Pagamento de Retribuição por Titulação. 

 

Fato 
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Verificou-se, a partir de uma amostra, que as concessões de Retribuição por Titulação 

estão em conformidade com a legislação vigente. A amostra selecionada consistiu de 130 

servidores que percebem Retribuição por Titulação, em que se incluiu todas as concessões 

ocorridas em 2017 e mais uma quantidade de processos escolhida de forma aleatória, 

totalizando 93 servidores ativos e 37 servidores aposentados. 

  
##/Fato## 

2 CONTROLES DA GESTÃO                           

2.1 CONTROLES INTERNOS                             

2.1.1 ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA                   

2.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Avaliação da estrutura, condições de funcionamento e desempenho da Unidade de 

Auditoria Interna da UFSCar (em especial quanto ao posicionamento 

organizacional, articulação com instâncias superiores, formalização estatutária, 

recursos de trabalho, aprovação e eficácia do Paint). 

 

Fato 
 

A Unidade de Auditoria Interna (AudIn) da UFSCar é vinculada diretamente ao Conselho 

Universitário (ConsUni) da UFSCar, que é o “órgão deliberativo máximo da UFSCar, 

ao qual competem as decisões para a execução da política geral, de conformidade com 

o estabelecido pelo Estatuto e Regimento Geral da UFSCar”. A vinculação está 

registrada no art. 1º do Regimento da AudIn, aprovado pela Resolução ConsUni nº 

788/2014, bem como no organograma da UFSCar disponibilizado pela página da internet 

da Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais (SPDI) da 

UFSCar. 

 

O ConsUni da UFSCar, apesar de regimentalmente ser um órgão sempre presidido pelo 

Reitor da Universidade (afora nas substituições), é o órgão deliberativo máximo da 

Universidade com bastante representatividade, sendo integrado pelos seguintes membros, 

conforme o seu regimento: 

“I - pelo Reitor, que o presidirá; 

II - pelo Vice-Reitor, como vice-presidente; 

III - pelos Pró-Reitores; 

IV - por um representante do Conselho de Graduação; 

V - por um representante do Conselho de Pós-Graduação; 

VI - por um representante do Conselho de Pesquisa; 

VII - por um representante do Conselho de Extensão; 

VIII - por um representante do Conselho de Administração; 

IX - por um representante do Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis; 

X - pelos Diretores de Centro; 

XI - por um representante de cada Conselho de Centro; 

XII - por representantes do corpo docente, eleitos por seus pares; 

XIII - por representantes do corpo discente de graduação, eleitos por seus pares; 

XIV - por representantes do corpo discente de pós-graduação, eleitos por seus pares; 

XV - por representantes do corpo técnico-administrativo, eleitos por seus pares; 

XVI - por um representante da comunidade externa, designado pelo ConsUni.”   

 

Além de aprovar o Regimento da AudIn (conforme o Regimento Geral da UFSCar, art. 

4º, inciso I), o ConsUni também aprova previamente o Plano Anual de Atividades de 

Auditoria Interna - Paint e suas eventuais alterações (conforme o Regimento da Audin, 

art. 11, inciso XIX), bem como recebe comunicação da AudIn acerca do cumprimento do 

Paint por meio do recebimento do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - 
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Raint (conforme o Regimento da Audin, art. 11, inciso XX). O Ato nº 317/2016 do 

ConsUni aprovou o Paint 2017. 

 

As decisões sobre a nomeação e a exoneração do Auditor-Chefe da AudIn também são 

atribuição do ConsUni (conforme o Regimento da AudIn, arts. 6 a 10). O atual Auditor-

Chefe foi aprovado por meio da Resolução ConsUni nº 6765/2009, conforme a Portaria 

GR UFSCar nº 362/2009. 

 

A missão da AudIn não está formalizada no estatuto/regimento da UFSCar, porém consta 

registrada nos relatórios Paint e Raint emitidos, bem como está registrada na página da 

internet da AudIn. A missão foi adequada em 11 de abril de 2018, conforme Ofício Audin 

nº 10/2018, para conter explicitamente a indicação de independência de atuação, 

conforme a seguir: 

“Aprimorar e avaliar a gestão por meio de atuação independente e objetiva prestando 

serviços de consultorias e agregando valores aos controles internos da Universidade 

sempre buscando a eficácia nos processos de gerenciamento de riscos, integridade e 

governança.” 

 

No quadro a seguir relacionamos os artigos do Regimento da AudIn que tratam das 

definições específicas referentes às condições de funcionamento e de desempenho da 

Auditoria Interna da UFSCar: 

 

Quadro - Definições do Regimento da AudIn. 

Item Que... Regimento da Audin 

Defina as responsabilidades do auditor-chefe 

perante o Conselho Diretor e a Administração. 
Artigo 12. 

Defina o perfil do auditor-chefe. Artigo 6, §1º. 

Estabeleça que o auditor-chefe deva opinar 

sobre a adequação e a efetividade dos controles 

internos administrativos da IFE. 

Artigo 11, inciso VII. 

Estabeleça que o auditor-chefe deva opinar 

sobre a gestão de riscos realizada na IFE. 
Artigo 12, inciso VIII. 

Estabeleça que o auditor-chefe deva informar 

sobre o andamento e os resultados do Paint ao 

Conselho Diretor/Deliberativo e à alta 

administração. 

Art. 11, incisos XVIII e XX, e art. 18. Não existe 

normativo obrigando informar o andamento do 

Paint, porém o normativo indica o acesso 

irrestrito ao Conselho em qualquer 

eventualidade. 

Estabeleça que o auditor-chefe deva informar 

sobre a suficiência dos recursos financeiros, 

materiais e de pessoal destinados à Audin ao 

Conselho Diretor/Deliberativo e à alta 

administração. 

Art. 12 , inciso IX. 

Defina que o auditor-chefe é responsável pelo 

alinhamento da atuação da Audin com os riscos 

identificados na gestão. 

Os arts. 3, inciso IV, e, 12, inciso VIII, que 

tratam da análise de risco, indicam a 

necessidade de observação. 

Garanta ao auditor-chefe a autoridade 

necessária para desempenhar suas atribuições. 
Artigo 16. 

Estabeleça que a Audin tenha acesso irrestrito a 

todos os documentos, registros, bens e 

servidores da IFE. 

Artigo 14, parágrafo único. 

Estabeleça que o auditor-chefe tenha livre 

acesso ao Conselho Diretor/Deliberativo ou 

órgão colegiado equivalente. 

Artigo 18. 

Garanta ao auditor-chefe a autonomia 

necessária para determinar o escopo dos 

trabalhos e aplicar as técnicas necessárias para a 

consecução dos objetivos de auditoria. 

A independência da Audin está indicada 

implicitamente na leitura conjunta dos arts. 3, 4, 

14 e parágrafo único, 16 e 18. 
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Determine que a prestação de serviços de 

consultoria à Administração da IFE seja 

realizada quando a Audin considerá-los 

apropriados. 

Artigo 11, inciso XIII. 

Delimite a atuação dos trabalhos da Audin, 

evitando que execute trabalhos próprios de 

gestores. 

Art. 11, parágrafo único. 

Minimize os conflitos de interesses e favoreçam 

a imparcialidade dos auditores internos. 

Art. 11, parágrafo único. Tendo em vista a 

promulgação da Lei nº 12.813/2013, que dispõe 

sobre o conflito de interesses, a AudIn se 

manifesta por considerar desnecessária a 

redundância nos normativos internos. 

Estabeleça política formalizada de 

desenvolvimento de competências para os 

auditores internos. 

Art. 11, inciso XVI. 

Fonte: Regimento da AudIn. 

 

Atualmente a Unidade de Auditoria Interna (AudIn) da UFSCar é composta por dois 

servidores, sendo que a Auditora-Chefe tem formação em Ciências Contábeis, e o 

segundo integrante tem formação em Administração de Empresas. Conforme os dois 

servidores indicaram, por meio do Ofício Audin nº 09, de 29 de março de 2018, as atuais 

instalações físicas dedicadas pela UFSCar à AudIn são suficientes (registro fotográfico a 

seguir), desde que mantido o atual quantitativo de dois integrantes. Com relação aos 

equipamentos (hardware) disponíveis também são considerados suficientes, sendo dois 

microcomputadores, uma impressora a laser e livre acesso à rede internet. Os integrantes 

da AudIn observam apenas que não dispõem de sistemas (softwares) específicos para 

auditagem, indicando que essa ausência “impacta decisivamente nos tempos das ações 

desenvolvidas”, estando disponíveis os softwares do Microsoft Windows e do Microsoft 

Office. 

 

Figura - Vista das instalações da AudIn. 

 
 

Com relação à priorização dos trabalhos da AudIn em consonância com a identificação 

dos riscos vigentes, por meio do referido Ofício nº 09/2018 a AudIn informou que a 

UFSCar ainda não finalizou sua Política de Gestão de Riscos, mas conforme demonstrado 

nos Paints 2017 e 2018, a metodologia utilizada para a identificação dos riscos tem 

seguido as instruções normativas emitidas pela CGU, ou seja, aplicação de questionários 

aos gestores dos níveis estratégico (reitoria e pró-reitorias), tático (diretores de centros e 

de campus, prefeitos, administrativos e acadêmicos) e operacional (nível mais baixo do 

Organograma da UFSCar em todos os setores), “para se obter as percepções dos gestores 

com base no [Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission] 

COSO (ambiente de controle, avaliação de procedimento de controle, informação e 

comunicação, e monitoramento)”, e em acréscimo a essa auto-avaliação dos gestores, é 

incluída a percepção da Auditoria Interna a partir de uma matriz de risco que pontua os 

critérios de materialidade, relevância e criticidade (MRC), considerando-se o orçamento 

anual da UFSCar e as ocorrências registrados na Universidade nos últimos anos. O Plano 
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Anual de Atividades de Auditoria Interna (Paint) é então elaborado a partir dos resultados 

dessas avaliações de risco, conforme verificamos. O processo de definição de escopo 

registrado no Paint, que é feito por meio da troca de e-mails com os gestores questionados, 

e por meio de planilhas desenvolvidas pela equipe da AudIn para a consolidação dos 

resultados e para a elaboração da matriz MRC, nos foi demonstrado “in loco” pela 

equipe. 

 

Em 2017, todas as ações planejadas no Paint foram executadas, conforme se verifica no 

respectivo Raint, que foi submetido ao Conselho Universitário por meio do Ofício Audin 

nº 04, de 15 de fevereiro de 2018. A reunião para aprovação do Raint 2017 está prevista 

para ocorrer ainda em 27 de abril de 2018. Em 2017 não ocorreram modificações nas 

previsões iniciais do Paint.   

 

Conforme o Ofício Audin nº 09, de 29 de março de 2018, quanto ao fluxo interno de 

atendimento das demandas dos trabalhos realizados pelas auditorias externas, como parte 

das atribuições regimentais de responsabilidade da AudIn “o atendimento é de prioridade 

máxima e imediata”. E quanto ao atendimento das constatações emanadas pelas 

auditorias externas, informou que há, por óbvio, dependência das “respostas dos 

gestores, as quais envolvem subjetividade e tempestividade dos mesmos.” 

 

  
##/Fato## 

2.1.2 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

2.1.2.1 INFORMAÇÃO 
 

Monitoramento das recomendações da CGU. 

 

Fato 
 

Em 2 de fevereiro de 2018, foi definido o escopo da atuação da Secretaria de Educação, 

da Cultura e do Desporto - Secex Educação, do Tribunal de Contas da União - TCU, e da 

Coordenação Geral de Auditoria da Área de Educação Superior do Ministério da 

Transparência e Controladoria-Geral da União - CGU, em relação à prestação de contas 

ordinária relativa ao exercício de 2017 das Universidades Federais e Fundações de Ensino 

Superior Federais e Institutos Federais de Ensino, vinculadas ao Ministério da Educação 

- MEC. 

Destarte, com o objetivo de compartilhar informações acerca da atuação da Secretaria de 

Controle Externo no Estado de São Paulo – Secex-SP, do TCU, e da CGU-Regional/SP 

sobre a gestão das unidades jurisdicionadas comuns, especialmente sobre os trabalhos a 

serem realizados em 2018, visando a definição das estratégias e do escopo da auditoria 

de gestão a ser realizada pela segunda para a certificação das contas do exercício de 2017, 

foi realizada reunião entre os dois órgãos em 26 de fevereiro de 2018. Restaram 

consignados, na ata da reunião, os itens passíveis de serem contemplados no presente 

relatório de auditoria, em acréscimo àqueles já estabelecidos pelos respectivos órgãos 

centrais: 

“No último processo autuado de prestação de contas da unidade, referente ao exercício 

de 2014 – TC 029.014/2015-8, julgado mediante o Acórdão 3.474/2016-TCU-1ª Câmara, 

foram levantadas as seguintes ocorrências, que resultaram em ressalvas das contas: 

1) Falta de planos de combate a incêndios Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros 

na FUFSCar; 

2) Falta' de ‘habite-se’ para as edificações localizadas nos campi da FUFSCar; 

3) Inexistência de normativos internos e identificação de processos de trabalho 

relativos à gestão de imóveis”. 
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Cabe destacar que, embora as constatações tenham ensejado ressalvas por parte do 

Egrégio Tribunal, não foram emanadas pela decisão em tela determinações aos gestores 

ou a esta CGU/R-SP. As deliberações do Acórdão nº 3.474/2016-TCU-1ª Câmara, 

transcritas a seguir, foram dirigidas à própria Secex-SP: 

“1.7. Notificar o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo – 

CBPMESP de que a Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo - CGU/SP, 

no item 3.1.1.3 do Relatório de Auditoria Anual de Contas 201503677, relativo à prestação 

de contas de 2014 da Fundação Universidade Federal de São Carlos – FUFSCAR, registrou 

falta de planos de combate a incêndios e de Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros nos 

campi da Universidade, situados nos municípios de São Carlos/SP, Araras/SP, Sorocaba/SP 

e Buri/SP, encaminhando cópia da página inicial e do item 3.1.1.3 do Relatório de Auditoria 

Anual de Contas 201503677 - peça 5, p. 1 e 27-28, para que adote as medidas que considerar 

cabíveis;  

1.8. Notificar as Prefeituras dos municípios de São Carlos/SP, Araras/SP, Sorocaba/SP e 

Buri/SP da ausência de “habite-se” referentes aos campi da Fundação Universidade Federal 

de São Carlos - FUFSCAR nesses municípios, encaminhando cópia da página inicial e do 

item 3.1.1.4 do Relatório de Auditoria Anual de Contas 201503677 elaborado pela 

Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo - CGU/SP - peça 5, p. 1 e 28-29, 

para que adotem as medidas que considerarem cabíveis”. 

Os resultados das diligências da Secex-SP foram encaminhados a esta CGU/R-SP após a 

reunião de 26 de fevereiro de 2018, como subsídios para a ação de controle proposta. 

Por meio do Relatório nº 201503677, que consignou os resultados da Auditoria de 

Avaliação da Gestão de 2014, esta CGU/R-SP encaminhou à UFSCar as seguintes 

recomendações: 

Quadro – Constatações e recomendações emitidas pela CGU/R-SP à UFSCar em 2015, 

adicionadas ao escopo da Auditoria de Avaliação da Gestão de 2017, por meio da Ata 

Regionalizada Secex-SP e CGU/R-SP: 
Item 

da 

Ata 

Constatações Recomendações 

1 

Falta de planos de combate 

a incêndios e Autos de 

Vistoria do Corpo de 

Bombeiros na FUSCar. 

Proceder às aprovações, junto ao Corpo de Bombeiros, dos 

projetos dos sistemas de prevenção e combate a incêndio para 

os prédios dos quatro campi da FUFSCar. 

Implementar as modificações e obras necessárias para 

atendimento aos projetos dos sistemas de prevenção e combate 

a incêndio para os prédios dos quatro campi da FUFSCar.  
Obter os Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros para os 

quatro campi da FUFSCar. 

2 

Falta de “habite-se” para as 

edificações localizadas nos 

campi da FUFSCar. 

Proceder às obtenções dos ‘habite-se’ para os casos onde as 

respectivas Administrações Municipais estabeleçam esta 

exigência ou, no caso desses não serem necessários, das 

documentações comprobatórias que liberam a FUFSCar destes 

atos administrativos.  

3 

Inexistência de normativos 

internos e identificação de 

processos de trabalho 

relativos à gestão de 

imóveis. 

Formalizar o mapeamento e definição das autoridades 

responsáveis pela gestão dos bens imóveis, no que se refere às 

rotinas administrativas de inventário de bens, e de cessão de 

imóveis a terceiros. 

Fonte: Relatório CGU 201503677. 

Durante o exercício de 2017, o atendimento dessas recomendações continuou sendo 

objeto de monitoramento, por meio do Plano de Providências Permanente, com a 

concessão de prazos que se estenderão ao longo de 2018, uma vez que implicam a adoção 

de ações estruturantes. Ainda assim, tendo em vista a resolução constante da ata 

anteriormente mencionada, seu grau de atendimento foi analisado durante os trabalhos de 

campo desta auditoria de avaliação da gestão de 2017 e as conclusões estão consignadas, 

respectivamente, em itens específicos neste relatório. 
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##/Fato## 

2.1.2.2 CONSTATAÇÃO 
 

Pendências na implementação dos planos de combate a incêndios, impedindo a 

expedição de Autos de Vistoria pelo Corpo de Bombeiros na UFSCar. 

 

Fato 
 

Três recomendações emitidas por esta CGU/R-SP com vistas a sanear a constatação de 

ausência de planos de combate a incêndios e, consequentemente, dos Autos de Vistoria 

do Corpo de Bombeiros para os campi da UFSCar, vêm sendo acompanhadas desde 2015. 

As últimas providências informadas pelos gestores em 22 de março de 2018, por meio do 

Sistema Monitor, em relação a cada uma delas, estão transcritas a seguir: 

a) Proceder às aprovações, junto ao Corpo de Bombeiros, dos projetos dos sistemas 

de prevenção e combate a incêndio para os prédios dos quatro campi da FUFSCar. 

 Manifestação dos gestores: “Setores com projetos aprovados no Corpo de 

Bombeiros até a manifestação do gestor do dia 02/05/2017: 01, 08, 09, 10, 11 e 12. 

Setores com projetos aprovados no Corpo de Bombeiros após a manifestação do gestor 

do dia 02/05/2017 até 28/02/2018: 02, 03, 06B (Biblioteca), 06C (Restaurante 

Universitário), e setor 07. Setores com projetos protocolados no Corpo de Bombeiros 

após manifestação do gestor do dia 02/05/2017, e ainda em processo de aprovação: 04, 

05 e 06ª. Tais setores foram analisados pelo Corpo de Bombeiros (CB), que emitiu 

relatórios de adequação de projetos, atualmente os projetos estão sendo revistos de 

acordo com estas orientações e se encontram em reanálise no CB ou aguardando 

assinatura do responsável pelo uso para posterior reentrada. Todos os relatórios com 

pareceres de análise aprovados ou comunicados podem ser observados no anexo 01. O 

quando resumo da situação das aprovações dos projetos está disposto no anexo 02. No 

anexo 03 temos o cronograma com previsão de conclusão das aprovações dos projetos 

dentro do Corpo de Bombeiros”. 

b) Implementar as modificações e obras necessárias para atendimento aos projetos 

dos sistemas de prevenção e combate a incêndio para os prédios dos quatro campi da 

FUFSCar.  

 Manifestação dos gestores: “Após a manifestação do gestor na data de 

02/05/2017, iniciamos a elaboração de projetos executivos, memoriais descritivos e 

orçamentação dos setores com projetos já aprovados no Corpo de Bombeiros. Os 

projetos estão sendo elaborados por empresa especializada, a mesma contratada para 

aprovar projetos legais no Corpo de Bombeiros. Atualmente temos os setores 01 e 03 

com seus projetos e planilhas orçamentárias já concluídos, o restante dos setores estão 

em revisão ou aguardando aprovação do projeto legal junto ao corpo de bombeiros, pois 

essa etapa está condicionada a essa aprovação. No anexo 02 pode ser observada a 

situação da elaboração dos projetos executivos, planilhas e memoriais para os 12 setores 

do Campus de São Carlos. Apenas após a conclusão da elaboração dos projetos 

executivos, orçamentação e memoriais, teremos condições de verificar recursões para o 

início das obras. No anexo 03 temos o cronograma com previsão de conclusão dos 

projetos, planilhas e memoriais para adequação dos sistemas de prevenção a combate a 

incêndio, sendo que as datas podem sofrer alteração pois estão condicionadas a 

aprovação dentro do Corpo de Bombeiros”. 

c) Obter os Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros para os quatro campi da 

FUFSCar: 

 Manifestação dos gestores: “A obtenção dos Autos de Vistoria do Corpo de 

Bombeiros (AVCB) para o campus de São Carlos, está condicionada à conclusão das 
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medidas adotadas nas recomendações 149712 e 149719, sendo que só após a conclusão 

das obras de adequação, teremos condições de solicitar os AVCBs para o campus”. 

Por ocasião dos trabalhos de campo desta auditoria, em 10 de abril de 2018, os 

responsáveis pela implementação das providências no Campus São Carlos realizaram 

explanação acerca das medidas adotadas nessa localidade, assim como dos documentos 

comprobatórios que já haviam sido encaminhados por meio do Sistema Monitor. 

Em 11 de abril de 2018, por meio da Solicitação de Auditoria nº 201800617/07, solicitou-

se aos responsáveis que atualizassem, com o devido respaldo documental, as informações 

acerca das providências adotadas, e do estágio de seu atendimento no âmbito dos campi 

Sorocaba, Araras e Lagoa do Sino, uma vez que as últimas manifestações da Universidade 

no Sistema Monitor foram atinentes apenas ao Campus São Carlos. Os documentos 

relativos a outros campi, anexados no referido sistema, não foram suficientes para avaliar 

o grau de cumprimento às recomendações nessas localidades. Foram solicitadas, ainda, 

justificativas para a ausência de menção às edificações localizadas no extremo norte do 

Campus São Carlos na setorização mencionada. 

Em resposta, os gestores encaminharam documentos anexos ao Ofício GR nº 269-18, de 

18 de abril de 2018, vinculando a implementação das medidas de combate a incêndio aos 

processos de obtenção dos “habite-se” junto às Prefeituras dos respectivos municípios, 

objeto de recomendação específica, cujo grau de atendimento está detalhado no próximo 

item deste relatório.  

- Campus São Carlos: 

Durante os trabalhos de campo desta auditoria, os gestores detalharam o grau de 

atendimento às exigências do Corpo de Bombeiros, já informado no Plano de 

Providências Permanente por meio do Sistema Monitor. O estágio de cada um dos setores 

nos quais o campus foi dividido está demonstrado no quadro a seguir: 

Quadro: Acompanhamento dos projetos de proteção e combate a incêndio no Campus 

São Carlos, posição de 22 de março de 2018: 

Setor 
Localização/ 

referência 
Área (m2) 

Aprovação 

Corpo de 

Bombeiros - 

CB 

Projeto 

Executivo - 

PE 

Orçamento e 

memorial 

01 

Unidade de Saúde 

Escola – USE, 

Departamentos de 

Enfermagem, 

Medicina, Terapia 

Ocupacional, 

Fisioterapia, Edifício 

de salas de aulas 

teóricas e Unidade de 

simulação de práticas 

profissionais em saúde. 

18.453,31 Aprovado Concluído Concluído 

02 

Departamentos de 

Computação e 

Matemática, Núcleo de 

Formação de 

Professores e Edifício 

de salas de aulas 

teóricas. 

12.372,41 Aprovado 
Rev.01 

15/01/2018 
- 

03 

Depósitos da Prefeitura 

Universitária, Seção de 

Móveis e Utensílios e 

Fundação de Apoio 

Institucional 

4.711,72 Aprovado Concluído - 

04 

Departamentos de 

Engenharia de 

Materiais e Engenharia 

25.141,55 
Comunicada 

06/02/2018 

Aguardando 

aprovação do 

CB 

Aguardando 

aprovação do 

CB 
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Setor 
Localização/ 

referência 
Área (m2) 

Aprovação 

Corpo de 

Bombeiros - 

CB 

Projeto 

Executivo - 

PE 

Orçamento e 

memorial 

Civil, laboratórios, 

Alcoa, Oficina 

mecânica e Edifício de 

salas de aulas teóricas. 

05 

Departamentos de 

Engenharia Química e 

de Engenharia de 

Produção, laboratórios, 

salas de estudo em 

grupo, Departamentos 

de Estatística e de 

Matemática, Edifício 

de salas de aulas 

teóricas. 

15.702,89 
Comunicada 

07/02/2018 

06 

Secretaria de 

Informática, 

Universidade Aberta 

do Brasil, Diretoria do 

Centro de Ciências 

Exatas e Tecnológicas, 

Departamento de 

Física, laboratórios. 

9.738,38 
Comunicada 

24/01//2018 

06b Biblioteca 9.842,93 Aprovado 
Rev.03 

29/01/2018 

Rev.01 

29/01/2018 

06c 
Restaurante 

universitário 
3.346,01 Aprovado 

Rev.02 

29/01/2018 

Rev.01 

29/01/2018 

07 

Departamento de 

Química, laboratórios, 

anfiteatros e auditório. 

10.012,27 Aprovado 
Rev.01 

08/12/2017 

Rev.01 

08/12/2017 

08 

Departamento de 

Morfologia e Patologia, 

de Ecologia e Biologia 

Evolutiva, de Genética 

e Evolução, de 

Hidrobiologia e de 

Ciências Fisiológicas. 

Edifício Central do 

Centro de Ciências 

Biológicas e da Saúde. 

9.527,08 Aprovado 
Rev.02 

29/11/2018 

Aguardando 

aprovação do 

PE 

09 

ProGRAD/ProEx, 

Departamento de 

Filosofia e 

Metodologia da 

Ciência, Reitoria, 

Administração, ProAD, 

ProPG. 

4.496,36 Aprovado 
Rev.04 

08/12/2017 
- 

10 

Ginásio de Esportes, 

Departamento de Artes, 

Espaço de Convivência 

Sul, Teatro de Bolso. 

3.341,70 Aprovado 
Rev.01 

19/09/2017 

Rev.01 

19/09/2017 

11 

Diretoria do Centro de 

Educação e Ciências 

Humanas, Arquivo de 

História 

Contemporânea, 

Núcleo de Pesquisa e 

Documentação, 

Departamentos de 

Ciência de Informação, 

de Educação, de 

Psicologia, de 

7.233,30 Aprovado 
Rev.01 

03/10/2017 

Aguardando 

aprovação do 

PE 
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Setor 
Localização/ 

referência 
Área (m2) 

Aprovação 

Corpo de 

Bombeiros - 

CB 

Projeto 

Executivo - 

PE 

Orçamento e 

memorial 

Educação, Unidade de 

atendimento a crianças, 

Creche, Edifício de 

salas de aulas teóricas. 

12 

Conjuntos de salas de 

aula Sul (Babilônias), 

Alojamentos (módulos 

3 a 9). 

11.441,59 Aprovado 
Rev.01 

19/09/2017 

Rev.01 

19/09/2017 

Fonte: “Resumo da situação dos projetos.pdf”, Sistema Monitor. 

Quanto aos imóveis localizados no extremo norte do campus, em resposta ao item 3 da 

SA 201800617/07, os gestores informaram que: “A edificação denominada Centro de 

Convenções ainda se encontra em processo de construção, e seu projeto de aprovação 

junto ao corpo de bombeiros está sob responsabilidade da construtora vencedora da 

licitação. Atualmente o referido projeto encontra-se em revisão para posterior reanálise 

do órgão. Neste momento, o projeto está na 3ª revisão solicitada pelo Corpo de 

Bombeiros. A ausência da menção nos setores se justifica pois apenas as edificações já 

existentes e sem AVCB foram contempladas nessa setorização. Para todas as demais 

edificações que se encontram em obras, os respectivos projetos a serem aprovados pelo 

Corpo de Bombeiros, fazem parte do orçamento e do escopo da contratação da empresa 

construtora. Segue anexo cópia da folha de interesse da planilha orçamentária a 

construtora vencedora da licitação, na qual se encontra o item relacionado ao projeto 

de prevenção e combate a incêndio (ver Item 1.1). Quanto ao Instituto Federal de São 

Paulo, campus São Carlos, o EDF não tem como contribuir, uma vez que não toma 

decisões sobre essa instituição de ensino”. Na planilha orçamentária da obra do Centro 

de Convenções anexada consta o item “combate a incêndio”, com o valor de R$ 

11.475,00. 

- Campus Sorocaba: 

Relatando o andamento do “Processo de Legalização das Construções” do Campus 

Sorocaba, os gestores informaram que a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de 

Bombeiros – AVCB encontra-se prejudicada em face da falta de recursos financeiros para 

obras de adequações apontadas nos projetos aprovados pelo Corpo de Bombeiros de 

Sorocaba, citando documentação consignada no Anexo 11.  

Nesse anexo consta cópia do Ofício nº 002/2018/UFSCar – Campus Sorocaba – DiDFO-

So, de 13 de março de 2018, por meio do qual a Diretora da Divisão de Desenvolvimento 

Físico e Obras – DiDFO do campus em tela informou o respectivo Prefeito Universitário 

que: “A obtenção do AVCB no campus Sorocaba está condicionada à conclusão das 

modificações e obras necessárias nos prédios da UFSCar Campus Sorocaba, para o 

atendimento ao Projeto Técnico 020768/3552205/2014, já aprovado pelo Corpo de 

Bombeiros (CB) em 23/04/2014. Em relação à concretização dessas adequações, foi 

acordado junto ao MPF, segundo o Ofício GR nº 1403/16, que as ações seriam 

implementadas conforme cronograma apresentado, e de acordo com o projeto as 

intervenções foram divididas em 8 setores, sendo que foram executadas as obras 

referentes aos setores 4, 6 e 7, que contemplam respectivamente os edifícios CCTS, 

CCGR, AT2 e ATLab. O edifício FINEP 3 e 4 que corresponde ao setor 5 foi licitado no 

final de 2017, resultando no Contrato Administrativo 017/2017 – FAI, assinado pela 

empresa M&G Empreendimentos Ltda. – EPP, em andamento, sendo que a obra prevê a 

execução das adequações necessárias nesse prédio conforme o projeto aprovado no CB. 

Conquanto, há a necessidade de intervenção nos setores que ainda precisam de 

adequação (1, 2, 3 e 8) e a necessidade de interligação dos prédios já adequados ao 

Quadro Geral de identificação, que será instalado quando for executado o Setor 1”.  
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Por meio do ofício, a Diretora da DiDFO Sorocaba encaminhou, ainda, uma cópia da 

planilha resumo (base abril/2016) com os valores de investimento previstos para cada 

setor especificado, destacando os que não tinham sido executados e salientando a 

necessidade de atualizar os valores para dar “encaminhamento nos processos de licitação 

das obras referentes às etapas pendentes”. De acordo com a planilha anexada, o montante 

estimado para as obras dos quatro setores pendentes de adequações (1, 2, 3 e 8) 

correspondia, em abril de 2016, a R$ 1.138.873,73.  

Na sequência dos autos do processo cujas cópias foram disponibilizadas, consta despacho 

manuscrito do Prefeito Universitário do Campus Sorocaba ao Gabinete da Reitoria da 

UFSCar, solicitando a intervenção da Magnífica Reitoria junto ao Ministério da 

Educação, “no sentido de liberar recursos para viabilizar as pendências informadas” e 

mencionando que “há um acordo junto ao Ministério Público para execução das obras e 

que não estamos cumprindo”. Na resposta encaminhada em atendimento à SA nº 

201800617/07, não consta manifestação da Reitoria da UFSCar em relação às 

providências adotadas.  

- Campus Araras: 

No que tange ao Campus Araras, o único documento disponibilizado que guarda relação 

com as recomendações transcritas anteriormente foi a cópia do Ofício nº 077/2016 – EDF, 

por meio do qual, em 24 de agosto de 2016, o Diretor Geral do Escritório de 

Desenvolvimento Físico – EDF da UFSCar solicitou à Prefeitura Universitária daquele 

campus que informasse à Prefeitura Municipal de Araras sobre a existência de projeto em 

discussão no “âmbito técnico-administrativo junto ao Corpo de Bombeiros da Polícia 

Militar do Estado de São Paulo, visto que não se trata apenas de um edifício, mas sim de 

vários edifícios, com atividades muito distintas, e com diferentes exigências no que tange 

à segurança contra incêndio, sento portanto necessário um entendimento junto à 

Corporação responsável de como solicitar os ACVBs”. Todos os outros anexos 

encaminhados por meio do Ofício GR nº 269-18, referentes ao Campus Araras, são 

atinentes à questão do “habite-se”. Dessa forma, verifica-se a ausência de providências 

para o atendimento às recomendações em foco, no âmbito do Campus Araras, desde 

agosto de 2016. 

- Campus Lagoa do Sino: 

Em relação ao Campus Lagoa do Sino, os gestores demonstraram a ausência de 

necessidade de “habite-se”, uma vez que a Prefeitura de Buri considera que a exigência 

não se aplica pelo fato de o imóvel estar localizado na zona rural do município. Não houve 

menção à existência de planos de combate a incêndio, devidamente aprovados pelo Corpo 

de Bombeiros. Cabe destacar que a ausência de previsão de regulamentação das 

edificações pela Prefeitura Municipal de Buri não exime a UFSCar de dispor de plano de 

combate a incêndios, devidamente ratificado pelo Corpo de Bombeiros. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Fragilidades na gestão de imóveis, verificadas pela falta de definição de responsabilidades 

e ausência de formalização de instruções. Contingenciamentos orçamentários. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício GR nº 280/18, de 4 de maio de 2018, em atendimento à SA nº 

201800617/11, os gestores informaram:  
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“- Campus Sorocaba: Quanto à ausência de manifestação da Reitoria ao despacho no 

verso do OF 02/2018-UFSCar- Campus Sorocaba: Informamos que dentro dos recursos 

orçamentários da UFSCar a Reitoria está identificando as possibilidades de responder 

esta demanda. Frisamos que as IFES – Instituições Federais de Ensino Superior estão 

passando por contingenciamento de recursos. No caso da UFSCar está sendo um desafio 

o atendimento às crescentes demandas de recursos orçamentários que surgem nos quatro 

campi. 

- Campus Araras: Quanto à ausência de providências para o atendimento das 

recomendações em foco no Campus Araras (desde 2016): Informamos que será 

solicitado aos gestores do Campus Araras providências para apresentarem as 

necessidades de adequações de segurança contra incêndio para viabilizar a obtenção 

dos AVCBs e respectivos planos de combate a incêndios. 

- Campus Lagoa do Sino: Quanto ao plano de combate a incêndios, devidamente 

ratificado pelo corpo de bombeiros: Informamos que as edificações apresentam 

extintores e hidrantes, além de reservatórios intermediários para rede de incêndio 

(combate a incêndio) e desde a conclusão do poço profundo em 2017 (obra concluída), 

foi executada rede de combate a incêndio e ramais para pontos de hidrantes próximos às 

edificações. Segundo o gestor do Campus Lagoa do Sino, há debates para compor a 

brigada de incêndio que já foram iniciadas com servidores do Campus para que 

possamos solicitar treinamento junto aos setores competentes da UFSCar”. 

Em resposta ao Relatório Preliminar, os gestores encaminharam o Ofício nº 

374/2018/GR-FUFSCar, de 7 de agosto de 2018, informando: “Acatamos as 

recomendações e a Universidade irá continuar a buscar recursos para adequação dos 

seus imóveis e implementar os sistemas de prevenção e combate a incêndios”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

As informações disponibilizadas confirmam o entendimento de que cabe aos gestores dar 

seguimento às aprovações de projetos e realização das obras correspondentes no Campus 

São Carlos; implementar as obras pendentes no Campus Sorocaba; providenciar projetos 

de combate a incêndio, a serem realizados após a devida autorização do Corpo de 

Bombeiros, para o Campus Araras; assim como buscar a aprovação daquela corporação 

para as soluções implementadas no Campus Lagoa do Sino. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Proceder às aprovações, junto ao Corpo de Bombeiros, dos projetos 

dos sistemas de prevenção e combate a incêndio para os prédios dos quatro campi da 

UFSCar. 

 

Recomendação 2: Implementar as modificações e obras necessárias para atendimento aos 

projetos dos sistemas de prevenção e combate a incêndio para os prédios dos quatro campi 

da UFSCar. 

 

Recomendação 3: Obter os Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros para os quatro 

campi da UFSCar 

 

 

2.1.2.3 CONSTATAÇÃO 
 

Falta de "habite-se" para as edificações dos campi da UFSCar. 

 

Fato 
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Em relação à ausência de “habite-se” para as edificações localizadas nos campi da 

UFSCar, a recomendação do Relatório nº 201503677, elaborado em 2015 foi no sentido 

de que a Universidade deveria “Proceder às obtenções dos ‘habite-se’ para os casos onde 

as respectivas Administrações Municipais estabeleçam esta exigência ou, no caso desses 

não serem necessários, das documentações comprobatórias que liberam a FUFSCar 

destes atos administrativos”.  

A última manifestação dos gestores havia ocorrido em 17 de fevereiro de 2016, com o 

seguinte teor: “No presente momento, não há providências a serem implementadas, visto 

que para a obtenção do ‘habite-se’ há a necessidade da ‘aprovação do projeto’ junto à 

Prefeitura, que emite a Licença de Execução da obra, mediante aprovação do projeto 

arquitetônico, que consiste no reconhecimento, por parte do órgão competente da 

Prefeitura, de que o projeto apresentado está de acordo com a legislação em vigor, sendo 

uma das leis, a relativa ao Código de Obras, que dispõe, que a Prefeitura emite as 

diretrizes de uso e ocupação do solo, segundo a lei: ‘As diretrizes serão especificadas 

conforme as características do imóvel e/ou empreendimento e poderão conter as 

seguintes informações: I - parâmetros de uso e ocupação do solo; II - incidência de 

melhoramentos urbanísticos e demais dados cadastrais disponíveis; III - parâmetros 

para elaboração de Estudo de Incômodo e/ou de Impacto de Vizinhança de acordo com 

a atividade; IV - parâmetros construtivos; V - restrições ambientais; VI - restrições do 

loteamento; VII - incidência de instrumentos urbanísticos’. (Lei nº 15.958, de 29 de 

dezembro de 2011. Dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do Município de São 

Carlos, e dá outras providências). Como exemplo recente, cita-se que para o 

encaminhamento de uma obra no Campus, feita, em 2014, uma consulta a PMSC, acerca 

dos diretores para o campus, e a resposta foi que a Lei Municipal nº. 13.961, de 25 de 

novembro de 2005 - Plano Diretor de São Carlos: ‘não apresenta Diretrizes de Uso e 

Ocupação do Solo para a área circunscrita ao perímetro interno do Campus da UFSCar" 

(Anexo I). Assim, no presente momento, a questão da obtenção do ‘habite-se’ para as 

edificações do Campus São Carlos, depende de definições a serem incorporadas na 

legislação municipal, definindo as Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo a serem 

atendidas no Projeto’. O campus Sorocaba tem a previsão de que em final de 2016 todos 

os prédios terão o sistema de proteção contra incêndios, com Autos de Vistoria do Corpo 

de bombeiros. Em 2017, será iniciado o processo de obtenção do ‘habite-se’ junto à 

Prefeitura Municipal de Sorocaba. No campus Araras, localizado na zona rural, a 

Prefeitura Universitária irá buscar junto à Prefeitura do Município de Araras documento 

que comprove a não obrigatoriedade da obtenção de ‘habite-se’ de suas edificações 

ainda em 2015. O campus Lagoa do Sino, por estar situado em área Rural do Município 

de Buri, não necessita de providências a serem implementadas para a obtenção do 

‘habite-se’. Como a CGU necessita de apresentação de documento diferente da escritura 

do imóvel será formalizada junto à Prefeitura Municipal de Buri consulta formal relativa 

à isenção do ‘habite-se’. Prazo de Atendimento: 31/12/2017”. 

Em 4 de abril de 2018, por meio da Solicitação de Auditoria nº 201800617/04, solicitou-

se aos gestores que atualizassem as informações acerca das providências adotadas, sendo 

a eles, ainda, informado que: 

- O Acórdão nº 3.474/2016 – TCU – 1ª Câmara, no âmbito do Processo TC 029.014/2015-

8, determinou que as quatro prefeituras envolvidas fossem devidamente notificadas, com 

a informação da ausência de “habite-se” dos campi da UFSCar nesses municípios e a 

solicitação da adoção das medidas que considerassem cabíveis. Em junho de 2016, a 

Secretaria de Controle Externo no Estado de São Paulo, do Tribunal de Contas da União, 

Secex-SP/TCU, recebeu das Prefeituras Municipais de São Carlos, Buri e Sorocaba 

respostas aos respectivos ofícios. Não foi encaminhada a esta CGU/R-SP eventual 

resposta disponibilizada pela Prefeitura de Araras; 

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


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
21 

- No que tange ao Campus São Carlos, em 23 de junho de 2016, a Prefeitura do Município 

eximiu-se da competência de definir regras construtivas sobre seu espaço físico; 

- A Prefeitura de Buri expediu a Notificação nº 041/16, recebida pelo Vice-Diretor 

daquele Campus em 23 de junho de 2016, no sentido de que a UFSCar apresentasse o 

“habite-se”, providenciasse a regularização, ou disponibilizasse documentos que a 

isentasse de tal obrigação; 

- Em 10 de outubro de 2016, a Procuradora Chefe de Controle Externo do Município de 

Sorocaba encaminhou o Ofício SEJ/PCE nº 249/2016 à Secex-SP/TCU, informando o 

envio do Ofício SEG-OF-337/2016 para a UFSCar, solicitando “Projeto de Construção 

para análise”. As diligências culminaram com a Intimação nº 3012/SFO, em 12 de agosto 

de 2016, não tendo havido manifestação dos responsáveis pela Universidade até a data da 

resposta à Secex-SP/TCU.  

  
##/Fato## 

Causa 
 

Fragilidades na gestão de imóveis, verificadas pela falta de definição de responsabilidades 

e ausência de formalização de instruções. Contingenciamentos orçamentários. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em resposta à SA nº 201800617/04, os gestores encaminharam documentos anexos ao 

Ofício GR nº 269-18, de 18 de abril de 2018, com o seguinte teor: 

- Campus São Carlos: 

(...) “foi instituída nova comissão do habite-se por meio da Portaria GR nº 058/17, de 18 

de janeiro de 2017. Após reunião realizada com o vice-prefeito de São Carlos e 

Secretário Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano,” (...) “ficou previamente 

acordado entre a Prefeitura Municipal de São Carlos (PMSC) e a UFSCar, a necessidade 

de envolvimento dos setores jurídicos de ambas as partes nas tratativas para 

regularização das edificações do campus. Cabe ressaltar que, em resposta ao Ofício GR 

nº 1448/16 (ver fls.15) do então reitor da UFScar,” (...) “o então Secretário Municipal 

de Habitação e Desenvolvimento Urbano,” (...) “observou: ‘como elemento de análise, 

peço a manifestação de V.Sas. quanto a possibilidade de fornecimento de substituto 

documental, a saber, Certidão de Área Construída, instrumento com finalidade também 

de uso cartorial, passível de liberação a esta Universidade e com características 

similares ao instrumento Habite-se’. Neste sentido, se faz necessário consulta aos órgãos 

fiscalizadores a autorização de tais certidões em substituição aos habite-se das 

edificações de São Carlos. Neste momento, aguardamos essa definição por parte da 

prefeitura municipal”. 

- Campus Sorocaba: 

“Após a última manifestação do gestor anterior do EDF datada de 17/02/2016, foi 

protocolado pela FUSCar em 24/08/2016 o processo nº 23943/2016 (ver anexo 9) junto 

a Prefeitura Municipal de Sorocaba, solicitando a regularização do campus conforme 

orientação dada pelo Engenheiro” (...) “da Secretaria de Mobilidade, Desenvolvimento 

Urbano e Obras (SEMOB). Naquele momento, a regularização só seria possível em razão 

da Lei Municipal nº 11.267, de 29/02/2016 que dispunha sobre ‘Legalização de 

Construções Irregulares e Outras Providências’ e que se expirava em 27/08/2016. Em 

sequência, após a instauração do processo nº 23943/2016, o engenheiro do setor de 

fiscalização de obras da Prefeitura Municipal visitou o campus em 19/12/2017 e entregou 

a intimação nº 395/SFO (ver anexo 10). O mesmo informou que o Processo de 

Legalização das Construções existentes estava devidamente aprovado, portanto deveria 
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ser solicitada a Certidão de Conclusão de Obras. No entanto, para obtenção dessa 

certidão seria necessário o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) ainda em 

fase de projetos. No presente momento, a obtenção do AVCB com consequente emissão 

da Certidão de Conclusão de Obras encontra-se prejudicada em face da falta de recursos 

financeiros para obras de adequações apontadas nos projetos aprovados pelo Corpo de 

Bombeiros (ver anexo 11)”. 

- Campus Araras: 

“Após a última manifestação do gestor anterior do EDF datada de 17/02/2016, a 

FUFUSCar recebeu notificação da Prefeitura Municipal de Araras (PMA), nº 

3617/2016, de 25 de julho de 2016 (ver Anexo 2) e prosseguiu os trâmites internos entre 

Prefeitura Universitária e EDF, por meio dos Ofícios nº 0501/2016 (PUAr) e nº 077/2016 

(EDF) (ver anexos 3 e 4). Após orientações do então gestor do EDF, a PUAr encaminhou 

Ofício nº 001/2016 em 01 de setembro de 2016 (ver anexo 5), na qual solicitou da 

Prefeitura Municipal de Araras orientações sobre as diretrizes e os procedimentos que 

deveriam ser adotados para obtenção do habite-se das edificações, visto que toda área 

construída do campus estava inserida em Zona Rural. A resposta por parte da referida 

prefeitura municipal ocorreu somente em 27 de dezembro de 2017, por meio do Ofício nº 

268/2017 (ver anexo 6), pelo qual o Diretor da Coordenadoria de Cadastro Técnico 

informou que a continuidade do processo dependeria da apresentação da matrícula da 

propriedade expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Araras. Em 26 de janeiro 

de 2018, a prefeitura universitária por meio do Ofício PU-Ar/DiLEDF nº 003/2018 (ver 

anexo 7) encaminhou a referida Matrícula (ver anexo 8) para o Diretor da 

Coordenadoria de Cadastro Técnico da PMA. Neste momento, a FUFSCar aguarda 

resposta da Prefeitura Municipal de Araras para finalização do processo”. 

- Campus Lagoa do Sino: 

“Após a última manifestação do gestor anterior do EDF datada de 17/02/2016, a 

Prefeitura Municipal de Buri expediu Declaração em 05 de setembro de 2016 (ver anexo 

12), na qual esclarece que a FUSCar – Campus Lagoa do Sino se encontra na Zona Rural 

do município e, por esta razão, segundo o Art. 2º do Código de Projetos e Execuções de 

Obras e Edificações (Lei nº 020/97), as disposições deste Código não se aplicam às 

Edificações existentes ou a serem construídas na zona rural. Por este entendimento, neste 

momento a Prefeitura Municipal de Buri, por meio do referido documento, não exige da 

FUSCar os alvarás de aprovação para obras e nem os certificados de Habite-se e 

Conclusão de Obras”. 

“Pelo exposto, a comissão constituída com a finalidade de definir estratégias integradas 

para obtenção da regularização das edificações dos campus, continuará atuando até a 

resolução de todos os processos de Habite-se relacionados ao Acórdão nº 3.474/2016 – 

TCU”. 

Em resposta ao Relatório Preliminar, os gestores encaminharam o Ofício nº 

374/2018/GR-FUFSCar, de 7 de agosto de 2018, informando: “A UFSCar irá continuar 

as tratativas junto as Prefeituras Municipais para obter documentos de habite-se, quando 

cabível, ou documento que ateste a não necessidade do documento em função do 

zoneamento municipal”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

De acordo com a manifestação dos gestores e a documentação por eles encaminhada, 

verifica-se que, em relação ao Campus Lagoa do Sino, a Prefeitura Municipal de Buri 

eximiu a UFSCar de buscar junto a ela a regularização de suas edificações. No caso do 

Campus Sorocaba, as providências estão vinculadas à priorização de recursos para as 

obras de combate a incêndio, já que os AVCB são imprescindíveis para a obtenção do 
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“habite-se”. Já no que diz respeito aos Campi São Carlos e Araras, cabe aos gestores a 

continuidade das tratativas junto às respectivas prefeituras municipais.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Implementar as exigências da Prefeitura de Sorocaba, visando a 

obtenção do "habite-se" para os edifícios daquele campus. 

 

Recomendação 2: Dar seguimento às tratativas junto às Prefeituras de São Carlos e 

Araras, no sentido de confirmar a necessidade de regularização dos edifícios dos 

respectivos campi, buscando orientações sobre as diretrizes e os procedimentos a serem 

adotados em caso positivo. 

 

 

2.1.2.4 CONSTATAÇÃO 
 

Inexistência de normativos internos e identificação de processos de trabalho 

relativos à gestão de imóveis. 

 

Fato 
 

No que tange às falhas relativas aos normativos e processos de trabalho no âmbito da 

gestão de imóveis da UFSCar, foi recomendado aos responsáveis, por meio do Relatório 

201503677, a adoção de providências no sentido de “Formalizar o mapeamento e 

definição das autoridades responsáveis pela gestão dos bens imóveis, no que se refere às 

rotinas administrativas de inventário de bens, e de cessão de imóveis a terceiros”. 

Em 20 de julho de 2016, os gestores informaram: “O Grupo de Trabalho, designado pela 

Portaria GR nº. 1.508/15, de 19 de novembro de 2015, efetivou processo de revisão do 

mapeamento e a definição das autoridades responsáveis pela gestão de imóveis no que 

se refere às rotinas administrativas de inventário de bens, trabalho que já havia sido feito 

anteriormente por Grupo de Trabalho designado pela Portaria GR nº. 1.475/2012, de 28 

de setembro de 2012 (Anexo 9), para: a atualização dos registros dos bens imóveis, sob 

jurisdição da UFSCar, no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da 

União – SPIUNet; elaborar o inventário de bens imóveis da UFSCar; e estabelecer 

rotinas administrativas para manter atualizados os registros dos bens imóveis nos 

sistemas de controle federais – SPIUNet e SIAFI. Esse processo de revisão resultou 

apenas em pequeno ajuste na nomenclatura/sigla de unidades, pois as rotinas então 

propostas em 2012 foram absorvidas por cada unidade envolvida no processo desde 

então. A matriz de responsabilidades, com identificação das responsabilidades de todas 

as unidades/autoridades responsáveis envolvidas e fluxograma funcional para 

elaboração de laudo de avaliação de bens imóveis podem ser consultadas no Anexo 1 – 

p. 24-26. Quanto à cessão de imóveis a terceiros, foi constituído um Grupo de Trabalho, 

por meio da Portaria GR nº. 956/14, de 24/10/2014 (Anexo 10) (alterada pelas Portarias 

nºs. 1.161/15, de 06/03/2015 e 1.235/15, de 16/04/2015), que apresentou Relatório 

(Anexo 11) com proposta de regulamentação do uso de espaços físicos e bens por 

terceiros, para realização de eventos ou atividades de curta duração, na modalidade 

permissão onerosa de uso, mediante ressarcimento das despesas de custeio decorrentes. 

O Processo UFSCar 23112.002120/2014-93, referente aos trabalhos do Grupo de 

Trabalho se encontra na Pró-Reitoria de Administração, para que sua equipe técnica 

proceda à análise e possível aperfeiçoamento da proposta de regulamentação elaborada 

apresentada à Administração Superior da UFSCar, que poderá contar com o apoio da 

Câmara de Assessoramento Técnico em Controladoria, vinculada ao Conselho de 

Administração.” 
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Por meio da Solicitação de Auditoria nº 201800617/04, em 4 de abril de 2018, solicitou-

se aos gestores que atualizassem as informações acerca das providências adotadas, tendo 

em vista as sucessivas reiterações efetuadas através do Plano de Providências 

Permanente. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Fragilidades na gestão de imóveis, verificadas pela falta de definição de responsabilidades 

e ausência de formalização de instruções.  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em resposta à SA nº 201800617/04, os gestores encaminharam as seguintes informações, 

por meio do Ofício nº 089/2018-ProAd, de 20 de abril de 2018:  

“1- Ações anteriores a nov-2016: 

Baseado em relato do responsável pela Divisão de Abastecimento e Patrimônio da 

PROAD, Em atendimento ao Ofício Circular 02/2015-CGLNES/GAB/SESu/MEC, de 

29/04/2015, e atendendo o PPP da AudIn/UFSCar referente ao RA 2015.03677-CGU-

SP/CGU-PR, a UFSCar, por meio da Portaria GR 1508/15, de 19/11/2015, designou 

Grupo de Trabalho-GT (Processo Administrativo 23112.004031/2015-62) o qual tinha o 

objetivo de desenvolver as seguintes ações integradas multicampi: a) elaborar plano 

para estruturação da gestão da manutenção predial da Universidade; b) implementar 

processos que visem o desenvolvimento de sistema informatizado de apoio à gestão da 

manutenção predial da Instituição; c) formalizar o mapeamento e definição das 

autoridades responsáveis pela gestão de bens imóveis na Instituição, no que se refere às 

rotinas administrativas de inventários de bens imóveis (Anexos 1 e 2); d) planejar a 

realização de inventário físico anual dos bens imóveis, discriminando edificações, suas 

características e estado de conservação; e) verificar a completude dos registros  dos 

imóveis da UFSCar no Sistema de Gerenciamento de Imóveis de Uso Especial da União 

(SPIUnet). Em junho de 2016, o GT apresentou relatório de suas atividades junto à 

Reitoria da UFSCar com uma série de propostas para o plano de estruturação da gestão 

de imóveis da Universidade, sumarizadas a seguir: 

a) Plano de estruturação da gestão da manutenção predial da UFSCar: sugeriu-se 

elaboração de um Plano de Manutenção Plurianual - PMP, precedido de diagnóstico, 

orçamentos, análise de criticidade, priorização, compatibilização com a disponibilidade 

orçamentária da instituição, aprovação pela Reitoria. Esse PMP deve ser cíclico e 

condicionado aos recursos existentes, humanos e materiais. Esse PMP deve ser 

sincronizado e executado em paralelo com a observância de uma programação de 

atividades de manutenção, por edificação, e customização do sistema informatizado 

apoio gestão manutenção em uso pelo campus de Sorocaba, com módulos adicionais 

para o registro histórico manutenção e reformas. Além disso, sugeriu-se a adoção de 

uma padronização de soluções e tipologias de baixo custo de manutenção, considerando 

o déficit de recursos financeiros e de profissionais para execução e gestão da 

manutenção. Há necessidade de se adotar um modelo de alocação de recursos para a 

manutenção, preferencialmente baseado na área construída que permitiria a 

consonância da adoção de programação de execução de serviços similar à da COESF-

USP, condicionada à disponibilidade recursos (materiais e humanos). Também 

recomendou-se fortemente a criação de destaque orçamentário para que houvesse a 

alocação anual de recursos para investimento e custeio necessários para suprir as 

demandas de acessibilidade, segurança predial. 

b) Implementar processos que visem o desenvolvimento de sistema informatizado de 

apoio à gestão da manutenção predial da UFSCar: foi proposto que fosse realizada a 

customização de sistema informatizado de apoio à gestão da manutenção predial da 

UFSCar em uso pela Prefeitura Universitária do campus de Sorocaba para todos os 
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demais campi, integrado ao Sistema de Apoio a Gestão Universitária Integrado -  SAGUI, 

com prazo estimado de 6 meses para customização mediante contratação de serviços, 

considerando a falta recursos humanos na SIn e inclusão da lista de prioridades da SIn 

ou contratação estimada de R$ 200.000,00. Esta customização deveria abranger também 

uma programação de ações de manutenção podendo fornecer informações auxiliares à 

elaboração dos laudos de avaliação de bens imóveis. 

c) Formalizar o mapeamento e definição das autoridades responsáveis pela gestão de 

bens imóveis na ufscar, no que se refere às rotinas administrativas de inventário de bens: 

foi realizada nova verificação dos procedimentos de elaboração dos laudos de avaliação 

de bens imóveis, trabalho vinculado à Portaria GR que designou seus integrantes, e 

formalizou-se a proposição dos processos e matriz de responsabilidades. Importante 

salientar que estas atribuições competem com as outras atividades dos servidores. Tal 

proposição carece de ser submetida ao Conselho de Administração – CoAd para sua 

implantação. 

d) Planejar a realização de inventário fisico anual de bens imóveis, discriminando 

edificações, suas características e estado de conservação: relatou-se que o planejamento 

da execução das atividades relacionadas à elaboração dos laudos de avaliação de bens 

imóveis da UFSCar tem como proposta sua realização durante todo o ano calendário 

para a realização de levantamento de dados, vistorias e pagamentos de taxas e 

emolumentos e a consolidação dos dados e entrega do relatório até o mês de março do 

ano subsequente. Esta proposição vai ao encontro com o sugerido para o próximo item. 

e) Verificar a completude dos registros dos imóveis da UFSCar no Sistema de 

Gerenciamento de Imóveis de Uso Especial da União (SPIUnet): a Divisão de 

Abastecimento e Patrimônio – DiAP/ProAd já vem realizando, anualmente até o 

fechamento de cada exercício corrente, a verificação e inserção dos bens imóveis da 

instituição, no SPIUnet, de forma rotineira e integrada com os trabalhos da Comissão 

Permanente de Avaliação de Bens Imóveis (sendo a atual instituída pela Portaria GR 

722/14, de 13/05/2014), mantendo assim atualizados os valores patrimoniais, estado de 

conservação, vida útil, etc., de cada construção/prédio/benfeitoria dos imóveis da 

UFSCar. Os valores têm sido contabilizados por campus e/ou unidades especiais. Assim, 

o balanço contábil, lançado nas contas do SIAFI, apresenta-se de forma crescente, uma 

vez que a depreciação dos ativos imobilizados acaba sendo superada pela incorporação 

do valor de novos prédios ou das melhorias com reformas realizadas nos prédios já 

existentes. Todos os imóveis de propriedade da FUFUSCar encontram-se registrados no 

Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União (SPIUnet), com 

respectivos números de Registro Imobiliário Patrimonial (RIP).  

Em 04/07/16, a Reitoria reconduziu o GT para prosseguir com as ações intercampi 

relacionadas à gestão da manutenção predial, porém com alteração de seus objetivos, a 

saber: a) desenvolvimento de metodologia de trabalho para realização de diagnóstico 

predial e b) elaboração de projeto executivo para desenvolvimento do módulo de gestão 

de Imóveis no SAGUI. 

Instada pela Auditoria Interna, a Reitoria, em sua nova gestão, pediu providências sobre 

a continuidade das ações do GT. Foi explicado pelo então presidente do GT, que 

nenhuma outra reunião havia sido realizada uma vez que os membros não opinaram com 

sugestões para a continuidade dos trabalhos. Com mudança de gestão, o Presidente do 

GT, Eng. Rogério Fortunato Jr., solicitou sua saída do Grupo. Foram promulgadas as 

Portarias GR 187/17 e 398/17, mas não houve evolução dos trabalhos do GT desde então. 

2- Ações a partir de 2017: 

Em virtude da superficialidade do processo de transição de gestão ocorrido na UFSCar 

durante os meses anteriores à posse da gestão atual, questões relacionadas com o objeto 

do item 1B da SA-04 foram assimiladas pela equipe atual na conforme situações 

concretas foram se apresentando. Em particular, duas questões se revelaram 

particularmente problemáticas: gestão de imóveis e manutenção predial. 
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No que diz respeito à cessão de imóveis, já foram identificadas falhas nos processos de 

controle internos, com consequências concretas como a cessão de imóveis sem respaldo 

contratual vigente, atraso de pagamentos de alugueis, energia elétrica, etc. Não foram 

identificados processos e normativas específicos para o tratamento desta questão. 

Baseado em nossa experiência recente com esta questão, e também em extenso trabalho 

de auditoria recente da CGU, estamos comprometidos a definir novos processos de 

trabalhos e normativas correspondentes que permitam o acompanhamento e controle 

efetivo dos imóveis cedidos (onerosamente ou não) a terceiros pela universidade. A Pró-

Reitoria de Administração tem coordenado esforços há aproximadamente um ano para 

a definição e modernização de processos, e irá absorver esta demanda. Acreditamos ser 

perfeitamente viável definir e aplicar a nova sistemática de trabalho em controle em 

prazo máximo de 90 dias. 

Sobre a manutenção de imóveis, esta tem sido reconhecidamente deficiente há vários 

anos. O diagnóstico que se chegou ao longo de 2017 é que o principal gargalo para 

maior efetividade neste serviço encontra-se na forma de contratação adotada há vários 

anos: basicamente a universidade contrata profissionais na modalidade de locação de 

mão de obra. Apesar dos altos custos inerentes a esta modalidade (por volta de R$ 3 

milhões em 2017), os resultados alcançados são seriamente limitados pela dificuldade 

em se adquirir materiais em tempo hábil para a resolução de problemas diversos. Como 

resultado, gastamos muito e produzimos poucos resultados. Como forma de resolver esta 

questão, identificamos que vários órgãos públicos federais contratam este serviço na 

modalidade “sob-demanda”, já alinhados com os princípios da Instrução Normativa -

05. Este modelo pode ser aplicado por meio da contratação de serviços de manutenção 

predial baseado na tabela SINAPI, sem especificação específica de serviços ou materiais. 

Consultamos alguns órgãos sobre a efetividade do método, e todos confirmaram que se 

adequa bem às características de nossas demandas. Além disso, fizemos alguns 

comparações com os custos do método atual, e as vantagens são significativas. Baseado 

nessas observações, estamos em processo de contratação de empresa para prestação de 

serviços nessa modalidade, via adesão a Ata de Registro de Preços existente, ou licitação 

própria. Com a expectativa de equacionar a questão da execução de serviços de 

manutenção, estaremos em condições de definir novos processos para identificação de 

problemas, definição e execução de soluções. Estes serão apoiados por solução de 

software para recebimento e classificação de problemas, similar àquela já utilizada pelo 

setor de TI da instituição. Temos a expectativa de ter disponível a nova modalidade de 

contratação até julho-2018, e a nova sistemática de trabalho, com normativas 

correspondentes, até o final de 2018. Sobre a elaboração de Plano de Manutenção 

Predial Plurianual, estamos cientes da necessidade desta ação, mas avaliamos a 

necessidade de ter consolidada a metodologia operacional para a execução das mesmas. 

Caso isto não ocorra, teremos um plano dissociado da realidade para sua execução, e 

consequente frustração do atendimento às necessidades e expectativas, situação que já 

vem ocorrendo há vários anos. Nossa proposta e começar a trabalhar nesse diagnóstico 

e plano a partir de segundo semestre de 2018, abordando questões não apenas de 

manutenção regular, mas também manutenção preventiva, adequações para 

acessibilidade, recuperação de prédios com potencial de reaproveitamento, entre outras. 

Realisticamente, acreditamos ser possível definir uma metodologia de trabalho para 

diagnóstico e proposição de ações até o final do ano de 2018. Entretanto, a elaboração 

de um plano plurianual robusto e factível pode levar mais um ano para ser completado.  

Baseado no exposto, acreditamos que o diagnóstico e proposta de soluções definido pela 

nova equipe de gestão possuem melhores condições de substituir as soluções propostas 

anteriormente, uma vez que se baseiam um entendimento mais adequado do problema 

(em nossa opinião), e metodologia mais ágil para definição e aplicação. Nesse contexto, 

avaliamos que o Grupo de Trabalho instituído pela Portaria GR 398 e suas atribuições 

não são adequados para a efetivação das ações propostas, e será substituído pela ProAd 
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como coordenadora das ações de redefinição e operacionalização de processos relativos 

à gestão de imóveis, incorporando estas ações a outras já em andamento”. 

Em resposta ao Relatório Preliminar, os gestores encaminharam o Ofício nº 

374/2018/GR-FUFSCar, de 7 de agosto de 2018, informando: “Acatamos a 

recomendação, e nos comprometemos a definir novos processos de trabalhos e 

normativas correspondentes que permitam o acompanhamento, controle e formalização 

de responsáveis pela gestão dos imóveis cedidos (onerosa ou não) a terceiros pela 

universidade. A Pró-Reitoria de Administração irá coordenar esforços para que a ação 

seja cumprida”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A verificação realizada limitou-se ao mapeamento e definição das autoridades 

responsáveis pela gestão dos bens imóveis, no que se refere às rotinas administrativas de 

inventário de bens, e de cessão de imóveis a terceiros. Os gestores reconhecem que a 

providência continua pendente no que tange aos imóveis outorgados a terceiros. O 

impacto da ausência de sua implementação pôde ser observado durante a auditoria de 

acompanhamento de gestão realizada em fevereiro de 2018, cujas conclusões estão 

consignadas em anexo deste relatório. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Formalizar o mapeamento e definição das autoridades responsáveis 

pela gestão dos bens imóveis, no que se refere às rotinas administrativas de cessão de 

imóveis a terceiros. 

 

 

3 Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão 

3.1 Funcionamento das Universidades Federais  

3.1.1 Funcionamento das Universidades Federais  

3.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de comprovação de ressarcimento de despesas de energia elétrica por 

cessionários. Constatação migrada do Relatório nº 201702652. 

 

Fato 
 

Dos oito contratos vigentes para a cessão de espaços físicos pela UFSCar, quatro foram 

selecionados para verificação do efetivo ressarcimento, entre 2013 e 2017, dos gastos 

realizados pelos cessionários com o consumo de energia elétrica, uma vez que todos os 

instrumentos preveem tal compensação. O quadro a seguir sintetiza as comprovações 

relacionadas aos termos analisados. 

Quadro – Contratos vigentes e ressarcimento de despesas com energia elétrica, de 2013 

a 2017: 
Nº

* 
Cessionário Instrumento 

Comprovações 

encaminhadas 
Campus 

8 

 FAI-UFSCar (Fundação 

de apoio à UFSCar) – 

CNPJ  

66.991.647/0001-30 

Contrato Administrativo nº 

27/2007 

Extratos do Sistema de 

Gestão do 

Recolhimento da 

União de 2017 – 

código 28.300 (energia 

elétrica).  

São Carlos 
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Nº

* 
Cessionário Instrumento 

Comprovações 

encaminhadas 
Campus 

11 

ADUFSCar (Sindicato 

dos Docentes) 

CNPJ  

10.882.594/0001-65 

Contrato Administrativo nº 

86/2017 – ocupação sem 

formalização até 07/07/2017 

- São Carlos 

18 

Ômega Copiadora Ltda. 

CNPJ  

06.556.408/0001-20 

Contrato Administrativo nº 

113/2010 
- Sorocaba 

21 Banco do Brasil 
Contrato Particular de 

Comodato, de 24/04/1995 
- São Carlos 

* Nº na planilha original, consignada no item 1.1.1.9 do Relatório nº 201702652. 

Fonte: Respostas encaminhadas em atendimento ao item 2 da SA nº 201702652/04. 

Dessa forma, não foi possível comprovar o devido ressarcimento com gastos de energia 

elétrica no âmbito da execução dos quatro contratos que compuseram a amostra verificada 

para o período em foco. Os gestores informaram, por meio do Ofício Of. 84/2018-PU, de 

21 de fevereiro de 2018, que todos os espaços cedidos dispõem de medidores de consumo 

individualizados e acrescentaram que: “A Prefeitura Universitária é responsável pela 

leitura dos medidores, envio da GRU e conferência dos respectivos pagamentos no 

Sistema SisGRU”, afirmando estarem enviando em anexo a documentação 

comprobatória. No entanto, além de planilha eletrônica de controle, os únicos 

comprovantes encaminhados foram os de 2017, por parte da FAI, conforme o quadro 

anterior. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Fragilidades nos controles de ressarcimentos dos imóveis outorgados a terceiros, 

verificadas pela falta de definição de responsabilidades e ausência de formalização de 

instruções 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Na manifestação encaminhada por meio do Ofício Of.GR nº 247/18, de 16 de março de 

2018, em resposta à SA nº 201702652/08, os gestores informaram: 

“Informamos que, com relação à ADUFSCAR e Banco do Brasil, de acordo com 

informações enviadas pela nossa Prefeitura Universitária, as despesas de energia 

elétrica já foram ressarcidas. Segue a documentação. Quanto a Omega, estamos 

solicitando informações a Prefeitura Universitária do campus de Sorocaba”. 

Em 21 de março de 2018 foram encaminhados os comprovantes de recolhimento dos 

seguintes ressarcimentos por consumo de energia elétrica, extraídos do Sistema de Gestão 

do Recolhimento da União – SISGRU (código 28830): 

- Banco do Brasil – 2013 a 2017 (todos os meses); 

- ADUFSCar – 2015 (agosto); 2016 (março, maio, junho, julho, agosto, setembro, 

outubro, novembro e dezembro); e 2017 (todos os meses); 

- “Ômega” – 2013 (sete pagamentos), 2014, 2015, 2016 (todos os meses); 2017 (janeiro 

a agosto). 

Foram disponibilizadas, ainda, duas cópias de telas de consultas dos recolhimentos por 

consumo de energia elétrica da ADUFSCar no SISGRU, em relação aos exercícios de 

2013 e 2014. Em ambas consta a informação: “nenhum resultado para esta consulta”. 

Posteriormente, por meio do Ofício nº 080/2018-ProAd, de 18 de abril de 2018, a UFSCar 

manifestou-se, informando que as recomendações preliminares seriam acatadas.  

Em resposta ao Relatório Preliminar, os gestores encaminharam o Ofício nº 

374/2018/GR-FUFSCar, de 7 de agosto de 2018, informando: “Foi identificada a falta 
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de ressarcimento referente a alguns imóveis cedidos, situação iniciada em período 

anterior à posse da gestão atual da universidade. Deve ser observado também que o 

processo de aferição e cobrança de débitos é de responsabilidade da Prefeitura 

Universitária, cabendo à Pró-Reitoria de Administração apenas confirmar o recebimento 

de valores devidos. Os valores referentes a 2018 estão com pagamentos confirmados. 

Como providências, acatamos ambas as recomendações: levantamento e cobrança de 

pagamentos pendentes, e estruturação de setor responsável pela gestão de imóveis 

outorgados (tratado no item 2.1.2.4 acima)”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A análise dos comprovantes encaminhados confirmou a existência de pendências em 

relação aos ressarcimentos pelo consumo com energia elétrica em dois dos quatro 

contratos que compuseram esta amostra. 

Quadro – Pendências no ressarcimento de despesas com energia elétrica de contratos 

vigentes, de 2013 a 2017: 
Nº

* 
Cessionário Instrumento Pendências Campus 

11 

ADUFSCar (Sindicato 

dos Docentes) 

CNPJ  

10.882.594/0001-65 

Contrato Administrativo nº 

86/2017 – ocupação sem 

formalização até 07/07/2017 

2013; 2014; janeiro a 

julho e setembro a 

dezembro de 2015; 

janeiro, fevereiro e 

abril de 2016; 

setembro a dezembro 

de 2017. 

São Carlos 

18 

Ômega Copiadora Ltda. 

CNPJ  

06.556.408/0001-20 

Contrato Administrativo nº 

113/2010 

Setembro a dezembro 

de 2017. 
Sorocaba 

* Nº na planilha original, consignada no item 1.1.1.9 do Relatório nº 201702652. 

Fonte: Respostas encaminhadas em atendimento ao item 4 da SA nº 201702652/08. 

Em relação à necessidade de levantamento e a cobrança dos valores pendentes, de 

aluguéis e ressarcimentos por utilização de energia elétrica, pelos ocupantes de áreas 

destinadas à exploração econômica, encaminharam a comprovação das providências 

adotadas até o momento de sua manifestação complementar, em 18 de abril de 2018. 

Quanto à estruturação do setor responsável pela gestão dos imóveis outorgados, os 

gestores reiteraram que será feita uma estruturação de rotina de controle de ressarcimento 

de despesas de energia dentro da Prefeitura Universitária, e que “maiores detalhes serão 

expostos no plano de providências”. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Providenciar o levantamento e a cobrança dos valores pendentes, de 

aluguéis e ressarcimentos por utilização de energia elétrica, pelos ocupantes de áreas 

destinadas à exploração econômica. 

 

Recomendação 2: Promover a estruturação do setor responsável pela gestão dos imóveis 

outorgados, com o objetivo de estabelecer as rotinas de controle que evitem novas 

irregularidades. 

 

 

3.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Utilização de espaços por terceiros com contratos expirados, sem remuneração.  

Constatação migrada do Relatório nº 201702652. 

 

Fato 
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Das treze áreas destinadas a serem outorgadas a terceiros com vistas à “exploração 

econômica” por meio do funcionamento de lanchonetes, serviços de reprografia e 

agências bancárias, as sete elencadas no quadro a seguir mantinham, em 2017, ocupações 

formalizadas em 2011, em que pese os contratos que as respaldavam terem expirado em 

2016. Cabe destacar que por ocasião dos trabalhos de campo desta auditoria, em fevereiro 

de 2018, os espaços correspondentes aos números 1, 2 e 7 do quadro a seguir 

(referenciado na planilha encaminhada pelos gestores e reproduzida anteriormente neste 

relatório) já se encontravam desocupados. 

Quadro – Espaços destinados à exploração econômica, que se encontravam ocupados 

sem respaldo contratual em 2017: 
Nº

* 
Espaço Cedido Ocupante 

Instrumento 

Original 
Finalidade Campus 

1 

Áreas em 

edificações junto 

a BCO e ao 

CCBS 

Sandra Cristina 

Correa Ribeiro 

Pereira ME 

Contrato 

Administrativo 

14/2011 

Reprografia 
São 

Carlos 

2 

Áreas em 

edificações junto 

à USE 

Rogerio 

Aparecido 

Johansem ME 

Contrato 

Administrativo 

15/2011 

Reprografia 
São 

Carlos 

3 

Áreas em 

edificações junto 

ao AT-10 

Raul El Saman 

ME 

Contrato 

Administrativo 

16/2011 

Lanchonete 
São 

Carlos 

4 

Áreas em 

edificações junto 

ao DEMa 

Raul El Saman 

ME 

Contrato 

Administrativo 

17/2011 

Lanchonete 
São 

Carlos 

5 

Áreas em 

edificações junto 

a BCO  

Ariovaldo 

Amaro de Lima 

ME 

Contrato 

Administrativo 

18/2011 

Lanchonete 
São 

Carlos 

6 

Áreas em 

edificações junto 

à USE 

Ariovaldo 

Amaro de Lima 

ME 

Contrato 

Administrativo 

19/2011 

Lanchonete 
São 

Carlos 

7 

Áreas em 

edificações junto 

à DICA 

Rogerio 

Aparecido 

Johansem ME 

Contrato 

Administrativo 

20/2011 

Reprografia e papelaria 
São 

Carlos 

* Nº na planilha original, consignada no item 1.1.1.9 do Relatório nº 201702652. 

Fonte: Planilha encaminhada em resposta ao item 4 da SA nº 201702652/01. 

Os contratos de cessão de uso elencados no quadro anterior foram firmados em março de 

2011, com vigência de doze meses, prorrogáveis por no máximo sessenta meses. Dessa 

forma, todos expiraram em março de 2016. No segundo semestre de 2017, a Auditoria 

Interna da UFSCar realizou exames na área de Gestão de Bens Imóveis, detectando, entre 

outras impropriedades, a “existência de contratos de cessão de uso encerrados 

(lanchonetes) e onde os locatários ainda permanecem usufruindo os espaços e as 

atividades dentro do campus, fato que caracteriza intempestividade nos atos 

administrativos e consequentemente impactam na ausência de recolhimento para os 

cofres públicos da União das receitas de aluguéis e induzem a necessidade de ações 

judiciais”. Ainda que as falhas tenham sido consignadas no Relatório de Auditoria nº 

03/2017, de 9 de novembro de 2017, decorridos três meses de sua publicação os gestores 

não informaram a adoção de providências efetivas para a regularização da situação. 

Por meio dos itens 5 da SA nº 201702652/03 e 4 da SA nº 201702652/04, solicitou-se a 

comprovação da regularidade dos pagamentos realizados entre 2013 e 2017 no âmbito 

dos Contratos nºs 15/2011, 16/2011 e 18/2011, tanto do ponto de vista das despesas com 

energia elétrica, como do ressarcimento pelas cessões propriamente ditas. Das respostas 

e extratos do Sistema de Gestão do Recolhimento da União encaminhados, constatou-se 

que:  
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- A empresa concessionária dos Contratos nºs 15/2011 e 20/2011, “Rogério Aparecido 

Johansem ME” (CNPJ 04.980.664/0001-15), efetuou pagamentos pelo uso de espaços até 

2013, em que pese os tenha ocupado até 2017; 

- A concessionária dos Contratos nºs 18/2011 e 19/2011, “Ariovaldo Amaro de Lima ME” 

(CNPJ 08.792.941/0001-17), não realizou pagamentos pelo uso de espaços, tampouco 

pela energia elétrica utilizada, de 2015 em diante, apesar de continuar explorando duas 

lanchonetes nos espaços outorgados em 2011; e 

- A empresa “Raul El Saman ME” (CNPJ 12.501.387/0001-49), que firmou os Contratos 

nºs 16/2011 e 17/2011 e se mantém em atividade no Campus São Carlos, efetuou 

pagamentos pelo uso de espaços só até 2015. 

Em 6 de fevereiro de 2018, os gestores informaram: “Poucos dias antes de assumir, no 

início de novembro de 2016, a atual gestão da universidade tomou conhecimento que os 

respectivos contratos estavam vencidos desde março/2016, e, até aquele momento, não 

haviam sido regularizados. Devido a isso (sem contrato), não havia recebimento de 

aluguel referente a esses espaços desde essa data, apenas cobrança de recebimento de 

tarifa de energia elétrica”. 

Não foram informadas as providências adotadas para o ressarcimento dos valores e 

desocupação das áreas em foco. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Fragilidades nos controles da gestão de imóveis outorgados a terceiros, verificadas pela 

falta de definição de responsabilidades e ausência de formalização de instruções. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Na manifestação encaminhada por meio do Ofício Of.GR nº 247/18, de 16 de março de 

2018, em resposta à SA nº 201702652/08, os gestores informaram: 

“Com relação ao apontado nesse item, temos a informar que já estamos notificando, 

despejando e finalizando novos editais para regularizar essa situação. As ações para isso 

já tiveram início e caso necessário, podemos providenciar as devidas comprovações (ata 

de reunião sobre esse assunto e planejamento de ações para regularização desses 

espaços, ofícios de notificação de desocupação a serem enviados em 20/03/18, modelo 

de edital e termo de referência para lançamento nos próximos dias”. 

Foram encaminhadas no dia 20 de março de 2018 as cópias digitalizadas dos seguintes 

documentos: 

- E-mail de convocação e ata de reunião realizada em 14 de março de 2018 entre a 

Prefeitura Universitária do Campus São Carlos, a Pró-Reitoria de Administração, o 

Procurador Federal junto à UFSCar e a Auditoria Interna, com o objetivo de regularizar 

a situação dos espaços cedidos que se encontram com contratos expirados, sem o devido 

pagamento de aluguéis ou ressarcimento pela utilização de energia elétrica; 

- Ofício nº 050/2018 – Proad, de 9 de março de 2018, por meio do qual o Pró-Reitor 

Adjunto de Administração solicita à Prefeitura Universitária do Campus São Carlos que 

proceda à “cobrança rigorosa” dos ressarcimentos de despesas com energia elétrica dos 

ocupantes devedores; 

- Três ofícios encaminhados pela Prefeitura Universitária do Campus São Carlos em 12 

e 13 de março de 2018 a supostos ocupantes de espaços físicos da UFSCar, informando 

que a ausência de ressarcimento de despesas com energia elétrica no prazo de dois dias 

úteis ensejará o corte do fornecimento de energia nos estabelecimentos; 

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


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
32 

- GRUs com os valores a serem recolhidos pelas três empresas notificadas pelos ofícios 

já citados; 

- Notificações nºs 04 a 08/2018, por meio das quais o Pró-Reitor de Administração 

Adjunto instou, em 20 de março de 2018, os ocupantes a desocuparem as áreas utilizadas 

irregularmente, no prazo de dez dias corridos, mencionando a ausência de pagamento de 

aluguel em todas as cinco ocupações, e de ressarcimento de energia elétrica em duas 

delas; 

- Minuta de edital de pregão eletrônico, do tipo maior oferta, para cessão onerosa de área 

para exploração de serviço de lanchonete por empresa especializada no ramo. 

Posteriormente, por meio do Ofício nº 080/2018-ProAd, de 18 de abril de 2018, a UFSCar 

manifestou-se, informando que as recomendações preliminares seriam acatadas.  

Em relação à desocupação dos imóveis em foco, acrescentaram: “As providencias já estão 

sendo tomadas, segue anexo o processo 1106-2018-04, especialmente folhas 17 a 47, 

com documentos referentes a organizações de ações de atendimento dessas notificações, 

atas de reuniões internas, notificações de desocupação, boletins internos de ocorrência, 

solicitação da chefia de gabinete da UFSCar de ações de reintegração de posse à 

Procuradoria Federal”.  

Quanto à reestruturação do setor responsável, informaram que: “Já estamos 

reestruturando na PROAD/UFSCar o setor de contratos e convênios para que o mesmo 

absorva as atividades de planejamento, fiscalização de contratos e convênios e também 

a gestão de imóveis outorgados, o detalhamento será exposto no plano de providências”. 

Em resposta ao Relatório Preliminar, os gestores encaminharam o Ofício nº 

374/2018/GR-FUFSCar, de 7 de agosto de 2018, informando:  

“As empresas Sandra Cristina Correa Ribeiro ME (Contrato Administrativo 14/2011) e 

Rogério Aparecido Johansem ME (Contratos Administrativos 15/2011 e 20/2011) já 

desocuparam os espaços que ocupavam no campus da UFSCar. Diversas providências 

estão sendo tomadas para regularizar esta situação, que também iniciou-se em período 

anterior à gestão atual. Neste sentido, a partir de solicitação da Fundação Universidade 

Federal de São Carlos, a Procuradoria-Geral Federal (PGF), por meio de sua 

Procuradoria Seccional Federal em Araraquara, propôs, entre julho e agosto de 2017, 

ações monitórias contra cessionárias da universidade visando à cobrança de valores em 

atraso tanto de retribuição pecuniária pela cessão dos espaços quanto de ressarcimento 

de valores pelo uso de energia elétrica, todas elas já contando com sentença favorável à 

Universidade, tudo na conformidade do quadro abaixo e conforme comprovam os 

documentos anexos: 

Espaço 

Cedido 
Ocupante 

Instrumento 

Original 
Processo Judicial 

Unidade 

Jurisdicional 

Valor da 

Causa (em 

R$) 

Data da 

Sentença 

Favorável 

Área 

junto à 

USE 

Rogerio 

Aparecido 

Johansem 

ME 

CA 15/2011 
5000629- 

56.2017.4.03.6115 

2ª Vara 

Federal de 

São Carlos 

24.020,53 14/06/2018 

Área 

junto ao 

AT-10 

Raul El 

Saman 

ME 

CA 16/2011 
5000490- 

07.2017.4.03.6115 

2ª Vara 

Federal de 

São Carlos 

66.595,06 28/05/2018 

Área 

junto ao 

DEMa 

Raul El 

Saman 

ME 

CA 17/2011 
5000491- 

89.2017.4.03.6115 

2ª Vara 

Federal de 

São Carlos 

48.481,20 17/04/2018 

Área 

junto à 

USE 

Ariovaldo 

Amaro de 

Lima ME 

CA 18/2011 
5000626- 

04.2017.4.03.6115 

2ª Vara 

Federal de 

São Carlos 

291.985,11 28/05/2018 

Área 

junto à 

BCo 

Ariovaldo 

Amaro de 

Lima ME 

CA 19/2011 
5000624- 

34.2017.4.03.6115 

2ª Vara 

Federal de 

São Carlos 

322.434,14 17/04/2018 
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Área 

junto à 

DICA 

Rogerio 

Aparecido 

Johansem 

ME 

CA 20/2011 
5000630- 

41.2017.4.03.6115 

1ª Vara 

Federal de 

São Carlos 

88.144,09 12/06/2018 

As sentenças relativas aos processos dos contratos administrativos 15/2011, 16/2011, 

17/2011 e 20/2011 já transitaram em julgados e entrarão em fase de execução dos 

valores pela Procuradoria-Geral Federal. As sentenças relativas aos processos dos 

contratos 18/2011 e 19/2011, conquanto tenham sido objeto de apelações, também serão 

executadas pela PGF, já que não há efeito suspensivo em apelações que julgam 

improcedentes os embargos à ação monitória. Porque, apesar dos cortes de energia 

realizados pela Fundação Universidade Federal de São Carlos, as empresas Raul El 

Saman ME e Ariovaldo Amaro de Lima ME recusam-se a desocupar os espaços que 

ocupam irregularmente no campus de São Carlos (a última empresa até mesmo, à revelia 

da UFSCar, instalou gerador de energia à diesel), a Prefeitura Universitária solicitou à 

Procuradoria Federal que atua junto à instituição que adotasse providências no sentido 

de obter a reintegração de posse dos espaços e a cobrança do remanescente de 

retribuições pecuniárias e de ressarcimentos pelo uso de energia não abarcados pelas 

ações monitórias já movidas. Tais providências judiciais devem ser adotadas ainda no 

corrente mês de agosto de 2018. Seguem cópias das petições, sentenças, embargos 

decisões e impugnações nas pastas do Anexo 1: Proc jud CA 15_2011; Proc jud CA 

16_2011; Proc jud CA 17_2011; Proc jud CA 18_2011; Proc jud CA 19_2011 e Proc jud 

CA 20_2011”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A análise da documentação encaminhada em junho de 2018 constatou que as providências 

cujos comprovantes foram encaminhados são necessárias, mas ainda não suficientes para 

a regularização da situação. À época, verificou-se que duas das três empresas cujos 

ressarcimentos por energia elétrica foram cobrados não constavam da planilha de 

cessionários encaminhada pelos gestores: “Sueli Erie Hirano Manoel – ME” (CNPJ 

04.693.477/0001-50) e “Scarmapel Máquinas Copiadoras Ltda. ME” (CNPJ 

45.833.548/0001-50), evidenciando a fragilidade dos controles das outorgas. Por outro 

lado, uma vez que, por ocasião do envio da documentação, já havia expirado o prazo para 

o ressarcimento das despesas de energia elétrica anteriormente mencionadas, caberia a 

disponibilização dos comprovantes de seu efetivo recolhimento ou dos respectivos cortes 

de energia, conforme o caso. Os valores envolvidos referiam-se apenas ao consumo de 

energia em 2017 e alcançam R$ 19.206,74 para a empresa “Ariovaldo Amaro de Lima 

ME” (CNPJ 08.792.941/0001-17). Neste caso, avaliou-se que a ameaça de corte de 

energia não se coadunava com a notificação para a desocupação do imóvel pela empresa 

no prazo de dez dias.  

A manifestação encaminhada após o recebimento do Relatório Preliminar comprovou 

avanços em relação aos procedimentos adotados para a cobrança dos aluguéis das 

empresas instadas a desocuparem os imóveis por meio das notificações anteriormente 

apresentadas, assim como em relação ao aluguel devido pela empresa “Rogério 

Aparecido Johansem ME” (CNPJ 04.980.664/0001-15), que ocupou imóvel até 2017, 

tendo efetuado pagamentos apenas até 2013. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Providenciar a desocupação dos imóveis com contratos expirados. 

 

Recomendação 2: Promover a estruturação do setor responsável pela gestão dos imóveis 

outorgados, com o objetivo de estabelecer as rotinas de controle que evitem novas 

irregularidades. 
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Recomendação 3: Avaliar, a partir da realização de estudo de demandas por serviços junto 

à comunidade acadêmica, a conveniência e oportunidade de instaurar novos certames para 

ocupar os imóveis ociosos. 

 

Recomendação 4: Providenciar a devida cobrança de aluguéis e ressarcimento pela 

utilização de energia elétrica dos períodos pendentes. 
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Secretaria Federal de Controle Interno 

 

 
Certificado: 201800617 

Unidade(s) Auditada(s): Fundação Universidade Federal de São Carlos 

Ministério Supervisor: Ministério da Educação 

Município (UF): São Carlos (SP) 

Exercício: 2017 

 

 

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 1º de janeiro de 2017 

e 31 de dezembro de 2017 pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles 

listados no artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010. 

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do 

trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à 

legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os 

resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre 

a gestão da unidade auditada. 

3. Foram registrados os seguintes achados (constatações) relevantes para os 

quais, considerando as análises realizadas, não foi identificado nexo de causalidade com 

atos de gestão de agentes do Rol de Responsáveis: 

- Pendências na implementação dos planos de combate a incêndios, impedindo a 

expedição de Autos de Vistoria pelo Corpo de Bombeiros na UFSCar (item 2.1.2.2); 

- Falta de "habite-se" para as edificações dos campi da UFSCar (item 2.1.2.3); 

- Ausência de comprovação de ressarcimento de despesas de energia elétrica por 

cessionários. Constatação migrada do Relatório nº 201702652  (item 3.1.1.1); e 

- Utilização de espaços por terceiros com contratos expirados, sem remuneração.  

Constatação migrada do Relatório nº 201702652 (item 3.1.1.2). 

4. Nestes casos, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram 

recomendadas medidas saneadoras. 

5. Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos 

integrantes do Rol de Responsáveis seja pela regularidade. 

 

São Paulo (SP), 14 de agosto de 2018. 

 

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 

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


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
36 

 

 

 

O presente certificado encontra-se amparado no relatório de auditoria, e a opção pela 

certificação foi decidida pelo: 

 

 

Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo 
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Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno 

 

 

Parecer: 201800617 

Unidade Auditada: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 

Ministério Supervisor: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Município/UF: São Carlos (SP) 

Exercício: 2017 

Autoridade Supervisora: Rossieli Soares da Silva 
 

1. Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do 

exercício de 2017, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), expresso a seguinte 

opinião acerca dos atos de gestão com base nos principais registros e recomendações 

formulados pela equipe de auditoria. 

2. Para o escopo do trabalho de auditoria foram selecionados processos e fluxos 

considerados estratégicos para a universidade, dentre os quais destaco, especialmente: a 

Gestão de Pessoas; a Estrutura, Condições de Funcionamento e Desempenho das 

Auditorias Internas; e Gestão de Uso dos Espaços Físicos. 

3. No que se refere à Gestão de Pessoas, o escopo de avaliação contemplou 

observância da legislação sobre a remuneração, a conformidade da concessão de 

adicional de retribuição por titulação previsto na Lei n° 12.772/2012; e a conformidade 

da regulação e concessão de flexibilização da jornada de trabalho para 30 horas, 

considerando o estabelecido no Decreto n° 1.590/1995. Constatou-se que, de forma geral, 

há regularidade dos pagamentos de remuneração dos servidores e da concessão da 

Retribuição por Titulação. Quanto à concessão da jornada de trabalho flexibilizada de 6 

horas diárias e 30 horas semanais, verificou-se que a sua ocorrência é pequena e 

contempla especialmente servidores em exercício no Setor de Vigilância. Ressalta-se que 

as concessões em desacordo com os requisitos estabelecidos no Decreto nº 1.590/1995 

foram pontuais, tendo o gestor se pronunciado no sentido de regular as situações 

impróprias identificadas. 
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4. Sobre o escopo a respeito das Auditorias Internas, avaliou-se questões como 

posicionamento organizacional, articulação com instâncias superiores, formalização 

estatutária, recursos de trabalho, e aprovação e eficácia do PAINT. No caso da UFSCar, 

avaliou-se que a unidade de Auditoria Interna tem estrutura, condições de funcionamento 

e desempenho adequados, em especial quanto ao posicionamento organizacional, 

articulação com instâncias superiores, formalização estatutária, recursos de trabalho, 

aprovação e eficácia do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT). De 

forma geral, o conjunto de quesitos checados se mostram positivamente avaliados. 

5. Quanto à Gestão de Uso de Espaços Físicos, buscou-se avaliar a eficiência da 

ocupação dos imóveis para as atividades típicas da Universidade, a regularidade do 

processo de escolha dos outorgados, da formalização e do acompanhamento dos contratos 

celebrados, e a efetividade das providências adotadas em relação às eventuais ocupações 

irregulares de espaços físicos nos campis Universitário. Destaca-se, em geral a existência 

de estudos de demanda e viabilidade que embasam as decisões de investimento no âmbito 

dos espaços físicos da universidade. No entanto, tais estudos não foram comprovados em 

relação às cessões de espaços físicos para terceiros. Observou-se, em geral, a regularidade 

nas práticas adotadas pela gestão correlacionadas à formalização de contratos de outorgas 

de uso dos espaços físicos da UFSCar, ressalvando-se a identificação de falhas em 

ressarcimentos de despesas e ainda a ocorrência de espaços físicos ocupados sem 

respaldo contratual, em decorrência do fim da vigência dos respectivos contratos.  

6. Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei 

8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto 93.872/86 e inciso VI, art. 

13 da IN/TCU 63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão 

expressa no Certificado de Auditoria. Desse modo, o Ministro de Estado supervisor 

deverá ser informado de que as peças sob a responsabilidade da CGU estão inseridas no 

Sistema e-Contas do TCU, com vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que 

trata o art. 52, da Lei 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União por 

meio do mesmo sistema. 

 

Brasília/DF,       de agosto de 2018. 
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