
 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
1 

 

 
 

RELATÓRIO Nº 201800619 
 

QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO? 

Auditoria sobre as contas 
anuais da Universidade Federal 
de Ouro Preto, na cidade de 
Ouro Preto/MG. 
 
 
 
 
UNIDADE EXAMINADA 
Universidade Federal de Ouro 
Preto (UFOP). 

 POR QUE O TRABALHO FOI 
REALIZADO? 

A ação de controle foi desenvolvida a partir de 
análises que contemplaram diversos aspectos 
da gestão, definidos a partir escopo de 
auditoria firmado entre a Controladoria Geral 
da União - CGU e o Tribunal de Contas da 
União – TCU para auditoria das prestações de 
contas relativas ao exercício de 2017. 

  

 QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS?  

O trabalho de auditoria de contas realizado na 
Universidade Federal de Ouro Preto/Ufop 
evidenciou que a unidade carece de um 
adequado sistema de controle administrativo, 
sendo constatadas impropriedades relativas 
às falhas na concessão de jornada 
flexibilizada, necessidade de 
aperfeiçoamento do Normativo do 
Regimento Interno da Auditoria, pagamento 
de aluguel de imóvel subutilizado, espaços 
físicos utilizados pelos concessionários sem 
amparo contratual, ausência de rateio de 
despesas comuns nos contratos de outorga 
onerosa de uso de espaço físico e pagamentos 
referentes à outorga de espaço físico em 
desacordo com o estabelecido em 
instrumento contratual. Todavia, entre as 
análises realizadas pela equipe, não foi 
constatada ocorrência de dano ao erário. 

Registre-se, ainda, que a Universidade 
mantém rotina de acompanhamento e 
atendimento das recomendações emanadas 
pela CGU, importando registrar que existem 
recomendações pendentes de atendimento 
proveniente de relatórios pretéritos. 

 

 
 

 Controladoria-Geral da União 
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 Secretaria Federal de Controle Interno 

 
 

Unidade Auditada: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 
Exercício: 2017 
Município: Ouro Preto - MG 
Relatório nº: 201800619 
UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE 
MINAS GERAIS 
 

 
 

_______________________________________________ 

Análise Gerencial 
 
Senhor Superintendente da CGU-Regional/MG,  
 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201800619, e consoante 
o estabelecido na Instrução Normativa SFC n.º 03, de 09/06/2017, apresentamos os 
resultados dos exames realizados sobre a prestação de contas anual apresentada pela 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO. 
 
1. Introdução 
 
 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 12/03/2018 a 16/03/2018, 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 Ufop ao Tribunal de Contas da União – TCU. 
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A versão preliminar deste Relatório foi submetida à apreciação dos gestores, por meio do 
Ofício nº 15890/2018/NAC3/MG/Regional/MG-CGU, de 20/08/2018. Em resposta a 
Reitora encaminhou manifestações adicionais, mediante Ofício Reitoria Nº 122/2018, de 
24/08/2018. 
 
2. Resultados dos trabalhos 
 
 

De acordo com o escopo de auditoria firmado, por meio da Ata de Reunião realizada em 
02 de fevereiro de 2018, entre a Coordenação Geral de Auditoria da Área de Educação 
Superior do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União - CGU e a 
Secretaria de Educação, da Cultura e do Desporto – Secex Educação, do Tribunal de 
Contas da União, foram efetuadas as seguintes análises: 
 
1. Conformidade das peças apresentadas pela universidade com os normativos e 
orientações do TCU; 
2. Avaliação da Gestão de Pessoas, especificamente no que se refere à: a) Análise da 
Folha de Pagamento; b) Pagamento de Retribuição por Titulação; c) Flexibilização da 
Jornada de Trabalho; 
3. Avaliação da Auditoria Interna, especialmente no que diz respeito à: a) posição no 
organograma da entidade e regulamento interno; b) aprovação e execução do Paint; c) 
responsabilidade do Auditor Chefe; e d) adequação das instalações físicas e recursos 
humanos disponíveis no setor; 
4. Avaliação da gestão do uso dos espaços físicos da Universidade, especialmente no 
tocante à: a) decisões de investimento e locação de imóveis; b) processo de escolha dos 
outorgados; c) formalização dos contratos de outorga de espaços físicos; e d) ocupações 
irregulares de espaços físicos; 
5. Avaliação do cumprimento das determinações/recomendações do TCU; 
6. Avaliação do cumprimento das recomendações da CGU. 
 

 
2.1 Avaliação da Conformidade das Peças 

Considerando a natureza jurídica e o negócio da Universidade, avaliou-se a conformidade 
das peças previstas nos incisos I, II e III do art. 13 da Instrução Normativa do TCU nº 63, 
de 01 de setembro de 2010, quais sejam: o Rol de Responsáveis, o Relatório de Gestão e 
os relatórios e pareceres de órgãos, entidades ou instâncias que devam se pronunciar sobre 
as contas ou sobre a gestão dos responsáveis pela Unidade Prestadora de Contas  (UPC), 
os quais foram encaminhados, por meio do sistema e-Contas, diretamente ao TCU. 
Durante o período de elaboração das peças sob sua responsabilidade, a Fundação 
Universidade Federal de Ouro Preto não solicitou apoio à CGU no sentido de dirimir 
dúvidas, não se valendo da previsão contida no item 4.2, Anexo I, da Portaria SE/CGU 
nº 500, de 08 de março de 2016.  
 
Quanto ao Relatório de Gestão, a Universidade foi orientada a complementar e detalhar 
alguns itens, o que se deu após a devolução do Processo à Ufop e que, após inserções, 



 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
4 

supriu a ausência de informações e conteúdos. No que se refere à elaboração do Rol de 
Responsáveis, também foi orientada a retificar informações, bem como incluir agentes 
que desempenharam, durante o período de referência das contas, naturezas de 
responsabilidade definidas, entre outras, no art. 10 da Instrução Normativa TCU nº 
63/2010, com especial destaque para a inclusão de membros ocupantes de cargo de 
direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente máximo 
da Unidade, visto a ausência dos responsáveis pelas Pró-Reitorias da Universidade, seus 
substitutos, bem como membros de órgão colegiado responsável por ato de gestão que 
tivesse causado impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade. 
Foram detectadas incorreções quanto aos agentes e períodos de gestão das naturezas de 
responsabilidades entre os titulares e os substitutos, oportunidade em que se expediu 
Solicitação de Auditoria no sentido de que a UPC revisasse esses dados, o que resultou 
no envio de novos dados retificados dos agentes que efetivamente realizaram atos de 
gestão e as informações foram retificadas pela Ufop no sistema e-Contas do TCU. 
 
Ao final, concluiu-se que a Universidade apresentou as peças de acordo com as normas 
do Tribunal de Contas da União para o exercício de 2017, contemplando conteúdos e 
formatos obrigatórios previstos na Instrução Normativa TCU nº 63 de 01 de setembro de 
2010, nas Decisões Normativas do TCU nº 154, de 19 de outubro de 2017, e nº 163, de 
06 de dezembro de 2017, bem como na Portaria TCU nº 65, de 17 de janeiro de 2017.    
##/Fato## 

 
 
2.2 Avaliação da Gestão de Pessoas 

A auditoria realizada sobre a gestão de recursos humanos da Ufop teve o objetivo de 
avaliar a regularidade de pagamentos na área de pessoal ativo e inativo, especialmente 
quanto ao cumprimento da legislação sobre remuneração, cessão e requisição de pessoal, 
bem como avaliar se a concessão da Retribuição por Titulação atendeu aos pressupostos 
da Lei nº 12.772/2012. Também foi avaliada a concessão da jornada de trabalho 
flexibilizada com base no Decreto nº 1.590/1995.  

 
A metodologia da equipe de auditoria foi diferenciada conforme o item. 
 
Quanto à remuneração de pessoal estatutário (ativos, inativos e pensionistas), foi 
realizada uma análise censitária no Sistema Integrado de Administração de Recursos 
Humanos - Siape a partir de ocorrências pré-estabelecidas (cruzamento entre os registros 
no Siape e a legislação de pessoal das unidades). Essas ocorrências foram verificadas 
junto ao gestor durante o exercício de 2017. 
 
As quatro tipologias de falhas analisadas ao longo do exercício de 2017 para verificar a 
conformidade dos pagamentos de pessoal estão sintetizadas no quadro seguinte. Das 
duzentas e seis ocorrências analisadas, três foram totalmente solucionadas, duzentas e 
uma não foram solucionadas e duas encontram-se pendentes de manifestação da unidade, 
conforme quadro a seguir: 
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Quadro – Ocorrências relacionadas à remuneração de pessoal 
Descrição da ocorrência Detalhamento da ocorrência Quantidade 

Servidores com Parcela de 
Devolução ao Erário Interrompida 
ou Prazo e/ou Valor Alterados - 
Servidor (1 Ano Anterior) 

Servidores relacionados 2 
Situações solucionadas integralmente 2 
Situações solucionadas parcialmente  
Situações não solucionadas  
Situações pendentes de manifestação da unidade  

Servidores que tiveram auxílio-
transporte pago a maior devido ao 
não desconto do tempo de 
licença/afastamento 

Servidores relacionados 1 
Situações solucionadas integralmente 1 
Situações solucionadas parcialmente  
Situações não solucionadas  
Situações pendentes de manifestação da unidade  

Servidores e/ou empregados que 
receberam auxílio transporte com 
valor superior a 1000 reais 

Servidores relacionados 201 
Situações solucionadas integralmente  
Situações solucionadas parcialmente  
Situações não solucionadas 201 
Situações pendentes de manifestação da unidade  

Professor com dedicação exclusiva 
– DE e com vínculo na iniciativa 
privada conforme CNIS 

Servidores relacionados 2 
Situações solucionadas integralmente  
Situações solucionadas parcialmente  
Situações não solucionadas  
Situações pendentes de manifestação da unidade 2 

Fonte: CGU - Sistema Trilhas de Pessoal – Extraído em 30/04/2018 
 
Ressalta-se que ainda existem 56 ocorrências dos anos anteriores que ainda não foram 
solucionadas pela Universidade, sendo referentes aos seguintes temas: 
- Servidores com desconto de faltas ao serviço na Folha, sem respectivo registro no 
Cadastro (9 ocorrências); 
- Servidores que percebem auxílio-alimentação em duplicidade (4 ocorrências); 
- Servidores com devolução do Adiantamento de Férias no último ano, em valor inferior 
ao recebido (2 ocorrências); 
- Instituidores de pensão sem pensionista ou com pensionista excluído (2 ocorrências); 
- Pagamento de gratificação natalina/13º salário, com base de cálculo acrescida de valor 
superior a 30% em relação ao considerado para o cálculo da antecipação da grat. 
Natalina/13º salário (3 ocorrências); 
- Servidores com auxílio-transporte superior a R$ 800,00, que residem no município onde 
trabalham segundo cadastro do Siape e CPF da RFB (26 ocorrências); 
- Servidores que tiveram auxílio-transporte pago a maior devido ao não desconto do 
tempo de licença/afastamento (2 ocorrências); 
- Servidores que receberam auxílio-transporte superior a R$ 800,00 e que possuem outros 
vínculos na inciativa privada (8 ocorrências).  
  
Ainda em relação à remuneração dos servidores, foi avaliada a regularidade da concessão 
da Retribuição por Titulação (RT), prevista na Lei nº 12.772/2012, para os docentes das 
Carreiras do Magistério Superior e do Magistério do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico das Instituições Federais de Ensino, conforme quadro a seguir: 
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Quadro  – Pagamento de Retribuição por Titulação no âmbito da Instituição UFOP 
(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 879 98% 19 
Aposentados 176 86% 0 

Fonte: Elaboração própria, com base em extrações do Siape DW. 
 
Dos 19 processos de concessão de Retribuição por Titulação (RT) analisados, verificou-
se que a RT foi concedida a um servidor com base em documentos diferentes do diploma, 
que foi apresentado posteriormente, em desacordo com o Ofício-Circular nº 818/2016, de 
09 de dezembro de 2016, da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no 
Serviço Público do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Diante da 
pequena relevância do achado, o assunto foi abordado por meio de Nota de Auditoria. 
 
Também foi analisada a concessão da jornada de trabalho flexibilizada de 30 horas 
semanais aos servidores técnico-administrativos em educação (TAEs) da Ufop. 
Verificou-se que várias concessões estão em desacordo com o Decreto nº 1.590/1995, 
tendo em vista a concessão de flexibilização para um grande número de servidores, 
incluindo servidores que não executam atividades contínuas em período igual ou superior 
a doze horas ininterruptas, bem como a servidores o que que não executam atividades que 
necessitam ser ininterruptas e/ou que não atendem ao público, além da concessão da 
flexibilização de jornada concedida a ocupantes de função de confiança. Essas 
constatações estão detalhadas no item 1.1.1.1 dos Achado deste Relatório.  
  
##/Fato## 

 
2.3 Estrutura e Atuação da Auditoria Interna 

Na avaliação da estrutura e da atuação da Unidade de Auditoria Interna (Audin) da Ufop, 
foram considerados os seguintes aspectos: 
     
- independência e sua posição no organograma da Entidade, bem como interlocução e 
aprovação de suas atividades pelas instâncias superiores; 
- existência de regulamento/estatuto/regimento da Entidade com definição de 
responsabilidades, delimitação e orientação da atuação dos trabalhos, bem como do 
estabelecimento das normas que devem ser seguidas pelos auditores internos; 
- existência de uma política de desenvolvimento de competências para os auditores 
internos; 
- estrutura disponível na Auditoria Interna e sua adequação às necessidades; 
- aderência das atividades realizadas pela Auditoria Interna no exercício sob análise, com 
relação às planejadas; 
- definição de fluxo para atendimento às demandas e constatações da auditoria interna e 
externa; 
- submissão do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – Paint e eventuais 
modificações ao Conselho Universitário - Cuni; 
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- classificação dos macroprocessos ou temas avaliados no Paint por meio de matriz de 
risco. 
 
A Unidade de Auditoria Interna da Ufop foi regulamentada em 26/01/2012, por meio da 
Resolução do Cuni nº 1.320, que aprova o Regimento da Auditoria Interna. Todavia, 
anteriormente exista uma Comissão de Auditoria Interna na Ufop que subsistia 
precariamente.  
 
A Audin é composta por três servidores, sendo um servidor o Coordenador da Unidade 
de Auditoria Interna. O Coordenador da Audin foi nomeado para esse cargo, conforme a 
função prevista no Regimento da Auditoria Interna da Ufop, por meio da Portaria Reitoria 
nº 279, de 01/06/2012. Salienta-se, entretanto, que, anteriormente, esse exercia a função 
de Presidente da Comissão de Auditoria Interna da Ufop, como era pregressamente 
denominada essa atribuição, conforme Resolução Cuni nº 1.269, de 26/07/2011.    
 
A Unidade de Auditoria está vinculada ao Conselho Universitário, entretanto, em relação 
às questões administrativas, reporta-se ao Reitor. O Conselho Universitário aprova os 
Paint’s e os Relatórios Anuais de Atividades de Auditoria Interna – Raint’s, além de ter 
sancionado o Regulamento da Audin. Ressalta-se, entretanto, que o Paint/2017 não foi 
enviado e submetido ao Cuni. No tocante ao Paint/2018, apesar desse documento ter sido 
refeito pela Universidade, conforme solicitado pela CGU-Regional/MG por meio do 
Ofício nº 22978/2017/NAC/MG/Regional/MG-CGU, bem como ter sido baseado no 
resultado de análise de risco associado a um macroprocesso (atribuída às áreas de Pró-
Reitoria de Administração, Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento, Pró-
Reitoria de Extensão, dentre outras), ainda carece de ajustes/aperfeiçoamento quanto à 
explicitação da escala de valoração e respectiva pontuação obtida para cada tema de 
determinada área eleita para ser auditada, com vistas a atender plenamente os preceitos 
estabelecidos na Instrução Normativa do Ministério da Transparência e Controladoria-
Geral da União nº 24, de 17/11/2015. 
 
Ademais, não há rotinas formais sobre as comunicações da Audin ao Conselho 
Universitário acerca do cumprimento do Paint. Usualmente, as reuniões com a alta 
administração são agendadas por meio de contato telefônico ou por e-mail. As orientações 
são repassadas em reuniões, sem a devida formalização documental. Quanto aos 
Relatórios de Auditoria, assim que concluídos são encaminhados aos setores auditados 
para que os mesmos se manifestem e apresentem o Plano de Providências para cada 
recomendação. 
 
Foram estabelecidas 15 ações de auditoria no Paint/2017. Dessas 15 ações previstas, não 
foram cumpridas 04 (transferências realizadas, patrimônio imobiliário, transportes, 
diárias e passagens), ou seja, 27% do estabelecido.  
  
No âmbito das formalidades o Regimento Interno da Auditoria garante aos auditores 
acesso irrestrito a todos os documentos, registros, instalações, valores, bens e serviços, 
bem como define os seus objetivos e competências. Entretanto, não identifica, especifica 
e/ou delimita:  
a) o perfil do auditor-chefe;  



 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
8 

b) as reponsabilidades do auditor-chefe perante o Cuni;  
c) que o auditor-chefe:  
c.1) deva opinar sobre a adequação e a efetividade dos controles internos administrativos, 
bem como sobre a gestão de riscos da Universidade;  
c.2) possui a responsabilidade de informar sobre o andamento e os resultados do Paint, 
bem como sobre a suficiência dos recursos financeiros, materiais e de pessoal destinado 
à Auditoria Interna ao Cuni e à alta administração;  
c.3) é o responsável pelo alinhamento da atuação da Audin, bem como pelos riscos 
identificados na gestão;  
c.4) tenha livre acesso ao Cuni;  
d) que a prestação de serviços de consultoria à administração seja realizada quando a 
Auditoria Interna os considerar apropriados.  
 
Em que pese, a falta de previsão regulatória no Regimento Interno da Auditoria acerca do 
perfil e atribuições do auditor-chefe, esse Normativo atribui competência para a Audin 
analisar e avaliar os controles internos adotados com vistas a garantir a eficiência e 
eficácia dos respectivos controles; elaborar o Paint; bem como exercer as suas atividades 
com independência e imparcialidade. 
 
Nesse sentido, os normativos internos da Auditoria Interna podem ser aprimorados para 
garantir maior autonomia e propiciar o adequado desempenho de suas competências, bem 
como para aperfeiçoar o planejamento de suas ações com base no paradigma da análise 
de riscos. 
 
Não existe uma política formalizada de desenvolvimento de competências para os 
auditores internos. 
 
Além disso, não há um fluxo de informações sistematizado e pré-definido quanto ao 
auditor responsável por responder as demandas e constatações dos trabalhos realizados 
pelas auditorias interna e externa. O Coordenador da Audin assumiu, informalmente, a 
responsabilidade por responder essas demandas, priorizando-as. 
  
Quanto às suas instalações, essas são consideradas adequadas e possuem equipamentos 
de informática em quantidade/qualidade suficiente para desempenho da atividade de 
auditoria interna.  
##/Fato## 

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

A avaliação da gestão de uso dos espaços físicos, no âmbito da Universidade, constou do 
Relatório de Auditoria da CGU-Regional/MG nº 201702608. Para esse trabalho de 
avaliação, analisaram-se os processos referentes à aquisição, construção, reforma ou 
locação de imóveis executados em função ou após o Reuni, no que tange à realização de 
estudos de demanda que justificassem o investimento ou locação. Quanto às obras foi 
certificado o devido andamento e, nas situações de atrasos ou paralisações, as eventuais 
justificativas. Quanto às outorgas de imóveis para uso por terceiros, apurou-se a 
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realização do devido processo de escolha dos outorgados e a atuação da Universidade no 
tocante à fiscalização do contrato de outorga dos espaços físicos para terceiros. Por fim, 
buscou-se confirmar a ocorrência ou não de eventuais ocupações irregulares em suas 
unidades. 
 
A abordagem adotada pela CGU objetivou responder questões de auditoria que 
apresentaram as situações descritas 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 de demanda voltados 
à eficiência alocativa? 
 
Foi verificada a utilização dos espaços físicos no que concerne às decisões de 
investimento em projetos de aquisição, construção, reforma e locação de imóveis. A partir 
das análises, observou-se que a Universidade não inseriu em seus processos os estudos 
eventualmente desenvolvidos ou que tenham subsidiado as opções de investimento e 
respaldado a aquisição, construção, reforma ou locação dos respectivos imóveis. De todo 
modo, a partir da realização de testes e inspeções, não se constatou a existência de imóveis 
próprios que poderiam ser utilizados no lugar das novas construções, reformas ou 
locações, bem como espaços físicos ociosos ou utilizados para finalidades diversas em 
suas unidades. Foram detectados pequenos atrasos na execução de duas obras, entretanto, 
constam nos processos os respectivos motivos dos atrasos, bem como as providências 
adotadas para a regularização do andamento, não sendo identificados impactos sociais ou 
financeiros. Quanto aos imóveis alugados, a UFOP possui quatro imóveis, sendo 
verificado que os reajustes, periodicidade e índices aplicados estão previstos no contrato 
e que os valores pagos estão condizentes com o mercado. Todavia, em inspeção física, 
constatou-se que o imóvel locado para instalação e funcionamento da Biblioteca e do 
Programa de Pós-Graduação do Curso de Mestrado do Ifac/Ufop, constatou que este se 
encontrava subutilizado, fechado aos usuários, cuja circulação permanecia limitada 
apenas aos funcionários e contratados da Ufop. Nesse sentido, concluiu-se que a 
utilização dos espaços físicos da Universidade é considerada razoável quanto às decisões 
de investimento e as locações, ressalvando-se as seguintes falhas constadas durante a 
realização dos exames de auditoria: contratação de obras, locações e aquisições de 
imóveis sem a realização de análises ou estudos que motivam o ato administrativo do 
gestor; identificação de pagamento de aluguel sem cobertura contratual; pagamento de 
aluguel de imóvel subutilizado; e aquisição de terrenos com documentação inapta ao 
registro imobiliário. 
 
2). Em que medida o processo de escolha dos outorgados é feito de maneira a não 
beneficiar determinado particular e com prevalência do interesse público? 
 
Para avaliação das outorgas de espaços a terceiros, verificaram-se as cessões destinadas 
as cantinas, nas unidades acadêmicas, ao posto bancário e à antena de telecomunicações, 
localizados no Campus, sede da instituição de ensino, em Ouro Preto. Não foram 
utilizados instrumentos precários para perpetuação de uso por particulares em situações 
irregulares. Ademais, observou-se a supremacia do interesse público quando da 
concessão, para terceiros, de outorgas para uso dos espaços físicos da Universidade. Os 
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processos analisados por amostragem de outorga de espaço físico referem-se a cessão de 
uso a terceiros, à título oneroso, de áreas para o exercício de atividades de apoio 
necessárias ao desempenho das atividades da Entidade, de acordo com os incisos I a V 
do art. 12 do Decreto nº 3.725, de 10/01/2001. Tem-se a partir dos processos analisados 
em amostragem, sob os aspectos atinentes aos procedimentos licitatórios e às contratações 
decorrentes, que as concessões onerosas de espaços apresentaram falhas formais 
referentes à legislação, destacando-se a Lei 8.666/1993, a Lei nº 10.520/2002, a Lei nº 
9.636/1998 e seu regulamento, o Decreto nº 3.725/2001; especialmente, o enquadramento 
inadequado na modalidade licitatória e o balizamento de preços para definição do valor 
de mercado com base em valores anteriores de outorga, corrigidos pelo índice IGPM. 
 
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? 
 
Em relação à formalização e respectivo controle da execução dos contratos de outorga de 
espaços físicos foram analisados por amostragem não probabilística, oito contratos 
firmados com a Ufop, sendo constatado em todos eles que não foram convalidados os 
ressarcimentos relativos às despesas comuns nos contratos de outorga de espaços físicos.  
Ademais, há utilização de espaços físicos sem amparo contratual, os quais estão com 
vigência expirada, bem como houve pagamento de valores inferiores aos previstos nos 
contratos, sem documentos que embasassem as reduções das parcelas, em desacordo com 
o estabelecido em edital. Além disso, houve pagamento em atraso, sem aplicação de 
penalidade cabíveis. No que concerne a atuação dos fiscais dos contratos, foram 
constatadas falhas, como a não designação de fiscal em um dos contratos de concessão 
examinados na amostra, atuação insuficiente dos fiscais em sete dos oito contratos 
examinados e desrespeito ao princípio da segregação de funções na nomeação de fiscais 
em um dos contratos. 
 
4) A universidade está tomando as devidas providências com relação às ocupações 
irregulares de espaços físicos dos seus campi? 
 
Observou-se que estão sendo adotadas as devidas medidas de acompanhamento, apuração 
e busca de reintegração das ocupações irregulares identificadas pela entidade auditada, 
bem como monitoramento das ações de terceiros que podem gerar prejuízos ao 
patrimônio da instituição de ensino. 
 
As principais recomendações discorridas, para que a unidade cumpra adequadamente a 
sua missão institucional dizem respeito a: realizar estudos prévios e necessários, 
destinados a motivar e justificar a tomada de decisão quanto à aquisição, construção, 
reforma, locação de imóvel; providenciar reparação dos problemas estruturais e relativos 
à manutenção do imóvel junto ao proprietário; orientar formalmente a repartição 
competente quanto à necessidade de providenciar laudo de avaliação emitido por 
profissional devidamente registrado e habilitado para tal função, bem como pesquisa de 
mercado, antes da decisão pela Administração de locar ou adquirir imóveis de seu 
interesse; implementar procedimentos para a realização de pesquisa de mercado na cessão 
onerosa de espaços físicos; e estabelecer critérios adequados para a participação 
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proporcional da cessionária no rateio das despesas com manutenção, conservação e 
vigilância do prédio cedido.   
##/Fato## 

 
 
2.5 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

Mediante pesquisas de acórdãos emitidos para a Ufop, nos exercícios de 2014 a 2017, no 
sítio eletrônico do Tribunal de Contas da União - TCU e nos sistemas eletrônicos 
coorporativos da Secretaria Federal de Controle (arquivos excel encaminhados pela 
Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Educação Superior e Profissionalizante – 
CGESUP), não foram encontrados registros de acórdãos com determinações ou 
recomendações expressas do Tribunal à Controladoria-Geral da União para que o controle 
interno acompanhasse o atendimento e implementação de forma tempestiva.   
##/Fato## 

 
 
2.6 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

Em verificação à rotina de acompanhamento e atendimento das recomendações emanadas 
pela CGU, bem como se existiam recomendações pendentes de atendimento e que 
impactavam a gestão da unidade, a equipe de auditoria adotou metodologia que consistiu 
no levantamento prévio de todas as recomendações efetuadas pelas Unidades do Controle 
Interno da CGU, por meio do Sistema Monitor/CGU, decorrentes das ações de controle 
realizadas, independentemente do exercício em que se originaram, excluindo-se aquelas 
atendidas antes do início do exercício sob exame. 
 
As informações contidas no Relatório de Gestão da Unidade compatibilizam-no com 
aquelas que constam no Plano de Providências Permanente – PPP, do Sistema 
Monitor/CGU, em especial em relação ao quantitativo de recomendações pendentes de 
atendimento. A equipe de auditoria constatou também que a Universidade mantém rotina 
de acompanhamento e atendimento das recomendações emanadas pela CGU, tendo sido 
designadas, para este fim, a Coordenadora da Unidade de Auditoria Interna e a Assessora 
Técnica da Reitoria.  
 
Contudo, importa registrar que existem recomendações pendentes de atendimento e que 
impactam a gestão da Unidade, situação que será objeto de Informação a ser apresentada 
em item específico deste Relatório. 
  
##/Fato## 

 
2. 7 Ocorrências com dano ou prejuízo  
 
Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário. 
 
 
3. Conclusão 
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O trabalho de auditoria de contas realizado à distância na Ufop, para avaliar a gestão do 
exercício de 2017, evidenciou que a unidade carece de um adequado sistema de controle 
administrativo, sendo constatadas as seguintes impropriedades: falhas na concessão de 
jornada flexibilizada, necessidade de aperfeiçoamento do Normativo do Regimento 
Interno da Auditoria, pagamento de aluguel de imóvel subutilizado, espaços físicos 
utilizados pelos concessionários sem amparo contratual, ausência de rateio de despesas 
comuns nos contratos de outorga onerosa de uso de espaço físico e pagamentos referentes 
à outorga de espaço físico em desacordo com o estabelecido em instrumento contratual. 
 
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. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
13 

_______________________________________________ 

Achados da Auditoria - nº 201800619 
 
1 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                    

1.1 REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS            

1.1.1 SISTEMAS DE CONCESSÕES                         

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

 
Concessão da jornada flexibilizada em desacordo com o Decreto nº 1590/1995. 
 
Fato 

 
De acordo com o artigo 3º do Decreto nº 1.590/1995, é facultado ao dirigente máximo do 
órgão ou da entidade autorizar os servidores a cumprirem jornada de trabalho de seis 
horas diárias e carga horária de trinta horas semanais, quando os serviços exigirem 
atividades contínuas de regime de turnos ou escalas, em período igual ou superior a doze 
horas ininterruptas, em função de atendimento ao público ou trabalho no período noturno. 
 
Antes de flexibilizar a jornada, portanto, é fundamental ao gestor observar duas 
premissas: 

a) via de regra, os servidores públicos estão submetidos à jornada de 40 horas 
semanais, prevista no artigo 19 da Lei nº 8.112/1990 e no artigo 1º, inciso I, do 
Decreto nº 1.590/1995; 

 
b) por se tratar de uma exceção à regra anterior, as disposições do artigo 3º do citado 

Decreto devem ser interpretadas de forma restritiva. 
Neste contexto, verificou-se diversas falhas relacionadas à flexibilização da jornada de 
trabalho, conforme descrito a seguir. 
 
Concessão de flexibilização para cerca de 25% dos servidores Técnico-Administrativos 
 
No caso da Ufop, a flexibilização de jornada não pode ser considerada como exceção. Os 
exames de auditoria revelaram que o quantitativo de servidores Técnico-Administrativos 
em Educação (TAE) autorizados a cumprirem a jornada flexibilizada é quase de um 
quarto do total de servidores TAE. A Tabela a seguir discrimina os quantitativos apurados 
nos trabalhos de auditoria: 
 
 

Jornada dos servidores Técnico-Administrativos (TAE) da Ufop – 2018 
Total de 

TAE 
Jornada de 

40h semanais 
 

Jornada de 
40h semanais 

(%) 

Jornada 
flexibilizada 

 

Jornada 
flexibilizada 

(%) 
778 592 76,1 186 23,9 

Fontes:  
Site da Ufop: www.ufop.br/fuop-em-numeros 
Planilha fornecida pela Ufop, anexa ao Memorando CGP Nº 014/2018. 
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A principal causa para esse contingente expressivo de servidores com jornadas 
flexibilizadas foi a interpretação abrangente dada à expressão “atendimento ao público”, 
constante do art. 3º do Decreto nº 1.590/1995, haja vista que foram consideradas como 
“atendimento ao público” tanto as demandas internas realizadas para servidores, 
aposentados ou pensionistas lotados na Ufop ou para outros setores da própria estrutura 
organizacional da Universidade, quanto as demandas externas provenientes de outros 
órgãos públicos. Entretanto, o atendimento a essas demandas faz parte da natureza das 
atribuições funcionais dos cargos efetivos ocupados pelos servidores públicos federais e, 
portanto, não poderiam caracterizar situações excepcionais ensejadoras da flexibilização 
de jornada prevista no artigo 3º do Decreto nº 1.590/1995, conforme será detalhado 
posteriormente. 
 
Realização de jornada reduzida por servidores que não executam atividades contínuas em 
período igual ou superior a doze horas ininterruptas 

 
Quadro – Análise da situação dos servidores que não realizam atividades  

em período igual ou maior que doze horas ininterruptas 
Setor Nº Estudo CPF Servidor Situação 

Coordenadoria de 
Saúde – PRACE 

009134/2013 ***.773.396-** A servidora é psicóloga e trabalha de 
segunda a sexta-feira das 7 às 13h, portanto, 
as atividades desempenhadas por ela estão 
disponíveis por 6 horas. Conforme Ofício 
N. 091/COORDENADORIA DE 
SAÚDE/UFOP/2013, de 04/12/2013, ela 
teria seus serviços complementados pela 
servidora CPF ***.836.186-**, que se 
aposentou em 31/05/2017. Não foi 
apresentado pela Universidade se existe 
outro servidor que complementa a jornada 
de trabalho da citada psicóloga. 
 

Pró-Reitoria de 
Administração 

002158/2016 ***.281.316-** 
e  
***.652.836-** 

Conforme descrito no estudo, a servidora 
CPF ***.281.316-** trabalha segunda, 
quarta e sexta das 7 às 13h, e terça e quinta-
feira, das 13 às 19h, enquanto CPF 
***.652.836-** trabalha de segunda a 
quinta-feira, das 9 às 15h, e sexta-feira, das 
13 às 19h. Como as servidoras deveriam se 
revezar em suas atividades, embora isso não 
conste no estudo apresentado, constata-se a 
seguinte disponibilização das atividades ao 
longo da semana: 
 
Segunda e quarta-feira: das 7 às 15h – 8 
horas ininterruptas 
Terça e quinta-feira: das 9 às 19h – 10 horas 
ininterruptas 
Sexta-feira: das 7 às 19h – 12 horas 
ininterruptas 
Ressalte-se que as folhas de ponto das 
servidoras no mês de março demonstram 
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que as mesmas não realizam exatamente os 
horários descritos acima. No entanto, os 
registros das folhas corroboram a 
constatação de que as atividades 
desenvolvidas pelas duas servidoras não 
estão disponíveis 12 horas ininterruptas 
durante todos os dias da semana. 

Divisão de Obras 
e Fiscalização – 
Prefeitura do 
Campus 

000513/2017 ***.916.746-** 
e  
***.216.486-** 

Conforme estudo apresentado, CPF 
***.916.746-** trabalha de segunda a 
sexta-feira das 13 às 19h, enquanto CPF 
***.216.486-** trabalha segunda e quarta-
feira das 13 às 19h e terça, quinta e sexta 
das 7 às 13h. Como os servidores realizam 
as mesmas atividades, conforme estudo 
apresentado, verifica-se a seguinte 
disponibilização ao longo da semana: 
Segunda e quarta-feira: das 13 às 19h – 6 
horas ininterruptas; e 
Terça, quinta e sexta-feira: das 7 às 19h – 
12 horas ininterruptas 

Coordenadoria de 
Gestão de 
Pessoas – CGP 

001928/2017 ***.154.056-** No caso em tela, não se justifica a 
flexibilização de jornada, visto que não há 
outro servidor outro servidor disponível 
para dar continuidade às atividades, de 
modo que os serviços possam ser 
realizados, no mínimo, por 12 horas 
ininterruptas.  

  
Concessão de jornada flexibilizada para servidores que não executam atividades que 
necessitam ser ininterruptas e/ou que não atendem ao público, contrariando o disposto no 
Decreto nº 1.590/1995. 
 
 

Quadro – Análise da situação dos servidores que não executam atividades  
que necessitam ser ininterruptas e/ou que não atendem ao público 

Setor Nº Estudo CPF Servidor Situação 
Coordenadoria 
de Saúde – 
PRACE 

009134/2013 ***.679.616-**,   
***.564.796-**, 
***.360.716-**, 
***.099.896-**, 
***.128.766-** 
e  
***.861.086-** 

No estudo apresentado, verificou-se que 
estes profissionais realizam o atendimento 
e acompanhamento de servidores e alunos 
junto aos odontólogos, porém não ficou 
comprovada a necessidade de os serviços 
serem realizados continuamente, sem 
interrupção. 

Coordenadoria 
de Saúde – 
PRACE 

009134/2013 ***.927.936-** 
e  
***.670.856-** 

O primeiro servidor é auxiliar de 
enfermagem; a segunda, nutricionista. 
Logo, conforme atribuições dos cargos, 
não podem realizar os mesmos serviços. 
Ademais, o estudo apresentado não 
comprovou que o atendimento destes 
profissionais necessita ser realizado 
continuamente, sem interrupção. 

Instituto de 
Ciências Sociais 
e Aplicadas – 
ICSA 

009132/2013 ***.479.316-** 
e 
***.097.896-** 

Os servidores são técnicos em tecnologia 
da informação e responsáveis pela 
manutenção dos computadores do 
Instituto. O estudo apresentado não 
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comprovou que os referidos técnicos 
realizam atendimento ao público, 
considerando as premissas citadas 
anteriormente. 

Setor de 
Marcenaria do 
Morro do 
Cruzeiro – 
PRECAM 

000321/2015 ***.425.426-**,   
***.097.926-**, 
***.607.006-**, 
***.433.066-** 
e  
***.634.366-** 

Os servidores são técnicos em móveis e 
esquadrias ou marceneiros e realizam as 
atividades de restauração de móveis 
antigos, fabricação de móveis e outros 
objetos, troca de ferragem de portas, 
janelas e guilhotinas, montagem de 
estrutura para eventos, restauração de 
forro, cimalhas e assoalho dos prédios 
antigos, lustração de móveis, colocação de 
fórmica, assentamento de portas e 
divisórias, orientação de corte e montagem 
de móveis. O estudo apresentado não 
comprovou a necessidade de que tais 
atividades aconteçam initerruptamente, 
tampouco o atendimento ao público, 
considerando as premissas citadas 
anteriormente. 

Área de 
Desenvolvimento 
de Pessoal – CGP 

000434/2016 ***.865.666-**,   
***.530.056-** 
e 
***.564.876-** 

As servidoras são técnicas em assuntos 
educacionais e assistentes em 
administração. Conforme estudo 
apresentado, realizam atividades de 
capacitação interna e de gerenciamento 
sobre algumas vantagens concedidas aos 
servidores da Instituição que, a princípio, 
não justificam a necessidade de 
acontecerem initerruptamente. Ademais, o 
estudo não comprovou que há atendimento 
ao público, considerando as premissas 
citadas anteriormente.  

Área de 
Provimento e 
Movimentação 
de Pessoal – CGP 

000498/2016 ***.651.366-**,   
***.713.006-** 
e 
***.254.322-** 

Os servidores são auxiliares em 
administração e realizam atividades de 
controle sobre a entrada e a movimentação 
de servidores na Instituição que, a 
princípio, não justificam a necessidade de 
acontecerem ininterruptamente. Ademais, 
o estudo não comprovou que há 
atendimento ao público, considerando as 
premissas citadas anteriormente. 

Área de 
Pagamentos e 
Benefícios – 
CGP 

000979/2016 ***.060.108-**,   
***.342.556-**,   
***.477.206-**,   
***.354.848-** 
e  
***.116.166-** 

Os servidores são assistentes/auxiliares em 
administração e realizam atividades de 
controle sobre o pagamento dos servidores, 
bem como sobre a concessão de algumas 
vantagens que, a princípio, não justificam 
a necessidade de acontecerem 
initerruptamente. Ademais, o estudo não 
comprovou que há atendimento ao público, 
considerando as premissas citadas 
anteriormente.  

Pró-Reitoria de 
Administração 

002158/2016 ***.281.316-** 
e 
***.652.836-** 

As servidoras são administradoras e, 
conforme estudo apresentado, realizam 
atividades diferentes fato que inviabiliza a 
flexibilização da jornada. Ademais, o 
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estudo não comprovou a necessidade de 
tais atividades acontecerem 
initerruptamente, tampouco que há 
atendimento ao público, considerando as 
premissas citadas anteriormente. Por fim, 
as atividades desenvolvidas pelas 
servidoras não são disponibilizadas por 12 
horas ininterruptas., conforme já relatado. 

Divisão de 
Projetos – 
Prefeitura do 
Campus 

000513/2017 ***.525.366-**,   
***.158.636-** 
e  
***.674.576-** 

Os servidores ocupam, respectivamente, os 
cargos de arquiteto, desenhista e operador 
de máquina copiadora. Logo, conforme 
atribuições dos cargos, ainda que realizem 
conjuntamente algumas atividades, não 
podem realizar os mesmos serviços. 
Ademais, o estudo apresentado não 
comprovou que o atendimento destes 
profissionais necessita ser realizado 
continuamente, sem interrupção, 
tampouco que há atendimento ao público, 
considerando as premissas citadas 
anteriormente.  

Divisão de Obras 
e Fiscalização – 
Prefeitura do 
Campus 

000513/2017 ***.916.746-** 
e 
***.216.486-** 

Os servidores ocupam, respectivamente, o 
cargo de engenheiro e técnico em 
edificações. Logo, conforme atribuições 
dos cargos, ainda que realizem 
conjuntamente algumas atividades, não 
podem realizar os mesmos serviços. 
Ademais, o estudo apresentado não 
comprovou que o atendimento destes 
profissionais necessita ser realizado 
continuamente, sem interrupção, 
tampouco que há atendimento ao público, 
considerando as premissas citadas 
anteriormente. Constatou-se ainda que os 
citados servidores possuem o mesmo 
horário de trabalho, tanto na segunda, 
como na quarta-feira, implicando a 
prestação de serviços por 6 horas 
contínuas, conforme relatado 
anteriormente. 

 
Por fim, cabe ressaltar que, conforme consta no site www.proad.ufop.br, o horário de 
atendimento ao público de todos os setores da Pró-Reitoria de Administração é de 
segunda a sexta-feira, das 13 às 17 horas, portanto apenas durante 4 horas por dia. 
 
Flexibilização de jornada concedida a ocupantes de função de confiança 
 
Verificou-se que foi concedida a jornada de 30 horas para, pelo menos, 37 servidores da 
Universidade que possuem Função Gratificada (FG). 
 
Ressalte-se que o servidor ocupante de cargo em comissão ou função de confiança 
submete-se ao regime de integral dedicação ao serviço, conforme determina o § 1º do art. 
19 da Lei nº 8112/90.  Tal regime exige do servidor o cumprimento da jornada integral 
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de trabalho de quarenta horas, condizente com a “integral dedicação ao serviço”, 
conforme descrito no item 14.2 da NOTA/MP/CONJUR/SMM/Nº 0231 - 3.4 / 2009: 

(...) o regime de dedicação integral ao serviço implica em cumprimento de carga 
horária igual ou superior a quarenta horas, sendo que a dispensa do controle de 
frequência dos ocupantes de cargos de Natureza Especial, do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores – DAS, iguais ou superiores ao nível 4 e dos Cargos 
Direção – CD, iguais ou superiores ao nível 3, prevista no § 7º do artigo 6º do 
Decreto nº 1.590/95, não implica em dizer que há possibilidade desses servidores 
terem a sua carga horária reduzida, mas somente que não há necessidade de ser 
formalizado o controle da frequência desses servidores. 

 
Portanto, não há que se falar em jornada flexibilizada de trabalho a servidores detentores 
de função comissionada. 
 
Falhas no gerenciamento dos servidores que realizam jornada de trabalho flexibilizada 
 
Por meio de e-mail, de 08/03/2018, solicitou-se à Universidade apresentar planilha 
contendo a relação de servidores que estão trabalhando em regime diferenciado de trinta 
horas semanais, seus setores de lotação e as respectivas atividades desenvolvidas. 
 
Em 19/03/2018, através do Memorando CGP Nº 014/2018, a Unidade enviou a planilha 
solicitada. 
 
Comparando-se as folhas de ponto disponibilizadas posteriormente com a referida 
planilha, verificou-se que os servidores CPF ***.573.646-** e CPF ***.187.267-** não 
constam da relação da Universidade como sendo servidores que realizam a flexibilização 
de jornada, no entanto, conforme suas folhas de ponto do mês de março/2018, eles não 
realizam jornada de 40 horas semanais. 
 
  
##/Fato## 

Causa 

 
Ampliação indevida dos conceitos do Decreto nº 1.590/95 na concessão da jornada 
flexibilizada, além de falhas no gerenciamento da jornada. 
 
Pró-Reitora de Administração - Não adotou, no âmbito de sua competência de coordenar, 
fiscalizar e superintender todas as atividades das unidades administrativas subordinadas 
hierarquicamente à Pró-Reitoria de Administração, medidas necessárias para o 
gerenciamento adequado da flexibilização de jornada. As atribuições da Pró-Reitoria de 
Administração e do seu respectivo gestor não estão expressas em nenhum regimento ou 
documento formalizado da Ufop, mas podem ser inferidas como de responsabilidade da 
citada gestora em virtude do nexo de causalidade entre a natureza das atividades 
desempenhadas por ela e as falhas constatadas.  
Presidente do Conselho Universitário – Manteve o entendimento regulamento em 2013 
sobre a flexibilização da jornada em desacordo com o disposto no Decreto nº 1.590/95. 
O estabelecimento de diretrizes superiores no plano administrativo pelo Conselho 
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Universitário está previsto no art. 7º do Estatuto da Ufop aprovada pela Resolução CUNI 
nº 414/1997. 
 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Ofício Reitoria Nº 074/2018, de 10/05/2018, o Vice-Reitor apresentou a 
seguinte manifestação, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201800619/11, de 
07/05/2018, transcrita na íntegra, tendo sido editado apenas o nome de pessoas citadas, a 
fim de preservá-las: 

 
Concessão de flexibilização para cerca de 25% dos servidores Técnico-Administrativos 
 

O anexo à Resolução CUNI 1.490, em seu Art. 3º, parágrafo 1º traz a definição 
de público usuário: 
§ 1º - Considera-se público usuário pessoas ou coletividades internas ou externas 
à Universidade que usufruam direta ou indiretamente dos serviços por ela 
prestados, conforme dispõe o artigo 5º da Lei n.º 11.091/2005. 
Como se observa, tal entendimento foi retirado do inciso VII do Art. 5º da lei 
11.091/2005, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais 
de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação, como seguinte: 
Art. 5º Para todos os efeitos desta Lei, aplicam-se os seguintes conceitos: 
. 
. 
VII - usuários: pessoas ou coletividades internas ou externas à Instituição Federal 
de Ensino que usufruem direta ou indiretamente dos serviços por ela prestados. 
Além disso, a Resolução CUNI 1.490, em suas considerações, destaca a 
"necessidade de as atividades administrativas de apoio à oferta de educação 
funcionarem e estarem disponíveis ao público usuário nos três turnos, 
diariamente". 
Seguindo este raciocínio, tanto os servidores, aposentados ou pensionistas 
lotados na Ufop, os outros setores da própria estrutura organizacional da 
Universidade e outros órgãos públicos foram considerados como público usuário 
dos serviços prestados e a universidade considerou benéfico que o horário de 
atendimento a eles também pudesse ser ampliado. 
 

Realização de jornada reduzida por servidores que não realizam atividades contínuas em 
período igual ou superior a doze horas ininterruptas 
 

a) Coordenadoria de Saúde - PRACE – CPF ***.773.396-** 
Conforme descrição de atividades dos servidores enviada anteriormente, o foco 
de trabalho da servidora CPF ***.773.396-** são os alunos da instituição. Após 
a aposentadoria de CPF ***.836.186-**, CPF ***.773.396-** passou a ser 
auxiliada em suas demandas pelas servidoras CPF ***.160.526-** e CPF 
***.562.106-** que têm o seu foco de trabalho voltado para os servidores. Como 
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as atividades são parecidas, o atendimento tem sido suportado pelas três 
servidoras. 
Recentemente, houve admissão de mais uma Psicóloga, CPF ***.778.806-**, via 
redistribuição. Esta servidora também tem seu foco no atendimento aos alunos e 
ainda não apresentou sua solicitação de flexibilização da jornada de trabalho por 
estar em período de ambientação no setor. 
b) Pró-Reitoria de Administração – CPF ***.281.316-** e CPF ***.652.836-** 
Há no setor uma terceira servidora, CPF ***.191.396-**, admitida na Ufop em 
09/10/2017, e que teve sua jornada de trabalho flexibilizada no dia 05 de abril de 
2018, conforme Portaria CGP 317/2018. Seu nome não consta da planilha de 
servidores com jornada flexibilizada porque à época sua solicitação estava sendo 
analisada pela Comissão de Flexibilização, que somente conseguiu emitir 
parecer favorável em 05/04/2018. 
Para conhecimento desta auditoria, a jornada de 12 horas ininterruptas no setor 
é cumprida com o revezamento entre as servidoras CPF ***.281.316-** e CPF 
***.191.396-**. De acordo com contingências, eventualmente há trocas de 
horários entre as duas por razão de reuniões e outras atividades que exigem o 
remanejamento dos horários. 
c) Divisão de Obras e Fiscalização - Prefeitura do Campus - CPF ***.916.746-
** e CPF ***.216.486-** 
Nos setores com autorização para jornada de trabalho flexibilizada, as atividades 
são compartilhadas entre os servidores lotados. Apesar de cada servidor ser uma 
referência nas atividades descritas na planilha apresentada, os outros técnicos 
do setor também têm condições de realizar o atendimento das demandas de seus 
colegas. 
No caso da PRECAM - Divisão de Obras e Fiscalização, nos dias em que o 
horário de trabalho dos dois servidores coincide, outros técnicos lá lotados 
conseguem atender seu público usuário. 
d) Coordenadoria de Gestão de Pessoas - CGP - CPF ***.154.056-** 
A servidora apresentou solicitação para flexibilização da jornada, que foi 
analisada pela Comissão de Flexibilização. Esta apresentou à CGP algumas 
dúvidas acerca do cumprimento de suas atividades durante as 12 horas de 
atendimento ininterruptas. Considerando que todos os servidores lotados na CGP 
já cumpriam as 06 horas diárias, a servidora CPF ***.154.056-** era a única a 
trabalhar durante o período de 08:00h. Desta forma, o Coordenador de Gestão 
de Pessoas autorizou sua flexibilização, considerando ser benéfico para o clima 
organizacional do setor que ela também fosse incluída no grupo. 
 

Concessão de jornada flexibilizada para servidores que não executam atividades que 
necessitam de serem ininterruptas ou que não atendem ao público, conforme previsto no 
Decreto. 
 

a) Coordenadoria de Saúde - Área Odontológica 
Os profissionais assistentes dos odontologistas, além de prestarem auxílio a eles, 
precisam preparar o consultório e materiais a serem utilizados antes e depois dos 
atendimentos. A demanda é crescente e o público usuário (alunos e servidores 
docentes e técnicos) tem número expressivo. O Centro de Saúde possui demanda 
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e movimento que justifica o atendimento no horário de 07:00h às 19:00h, uma vez 
que busca atender o movimento da universidade nos três turnos de 
funcionamento. 
b) Coordenadoria de Saúde - Auxiliar de enfermagem e Nutricionista 
O servidor CPF ***.927.936-** realmente auxilia a Nutricionista em seu 
trabalho e na realização de projetos. Também há necessidade de preparo para 
que o trabalho da nutricionista seja realizado. 
c) Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas - ICSA - Núcleo de Tecnologia da 
Informação 
Os servidores do NTI atendem a todas as demandas relativas à manutenção de 
computadores e equipamentos diversos e telefonia, conforme informado 
anteriormente na planilha. Eles estão sempre disponíveis nos laboratórios de 
informática para dar suporte a todos que necessitarem. Ademais, o horário de 
atendimento dos setores no ICSA (que é uma unidade acadêmica) procura 
abranger a maior parte do tempo em que são ministradas as aulas na unidade. 
Todos os setores do instituto que têm jornada flexibilizada atendem no horário de 
09:00h às 21:00h. 
d) Setor de Marcenaria Morro do Cruzeiro - PRECAM 
Nas discussões sobre a flexibilização das áreas da Prefeitura do Campus - 
PRECAM - identificou-se a necessidade de que todas elas pudessem ampliar seu 
horário de atendimento pela necessidade de trabalho integrado entre as áreas. 
Com outros setores na Universidade funcionando ininterruptamente, a demanda 
pelos serviços da PRECAM também se estende. 
e) Área de Desenvolvimento de Pessoal (ADP) - CGP 
A ADP presta serviços para os servidores em geral. O atendimento da área 
necessitava ser ampliado para aumentar o tempo disponível de atendimento aos 
servidores que, no horário administrativo (08:00 às 17:00) estão em seus locais 
de trabalho. Com a ampliação do horário de atendimento, esses servidores 
conseguem resolver suas questões relativas à carreira e outras questões em 
horários anteriores e posteriores ao seu trabalho. 
f) Área de Provimento e Movimentação de Pessoal (APMP) - CGP 
A APMP presta serviços para os servidores em geral. O atendimento da área 
necessitava ser ampliado para aumentar o tempo disponível de atendimento aos 
servidores que, no horário administrativo (08:00 às 17:00) estão em seus locais 
de trabalho. Com a ampliação do horário de atendimento, esses servidores 
conseguem resolver suas questões relativas à carreira e outras questões em 
horários anteriores e posteriores ao seu trabalho. 
g) Área de Pagamentos e Benefícios (APB) - CGP 
A APB presta serviços para os servidores em geral. O atendimento da área 
necessitava ser ampliado para aumentar o tempo disponível de atendimento aos 
servidores que, no horário administrativo (08:00 às 17:00) estão em seus locais 
de trabalho. Com a ampliação do horário de atendimento, esses servidores 
conseguem resolver suas questões relativas à carreira e outras questões em 
horários anteriores e posteriores ao seu trabalho. 
h) Pró-Reitoria de Administração 
As demandas do setor são atendidas pelas duas servidoras, juntamente com a 
terceira servidora CPF ***.191.396-**. 
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Na planilha apresentada anteriormente, as servidoras CPF ***.281.316-** e 
CPF ***.652.836-** aparecem apenas como referências em atividades distintas. 
Com relação ao cumprimento das 12 horas ininterruptas, conforme relatado na 
letra b do item anterior, o horário de 12 horas diárias é suportado, considerando 
as três servidoras – CPF ***.281.316-**, CPF ***.191.396-** e CPF 
***.652.836-**. [ ] 
i) Divisão de Projetos - Prefeitura do Campus - PRECAM 
Nas discussões sobre a flexibilização das áreas da Prefeitura do Campus - 
PRECAM - identificou-se a necessidade de que todas elas pudessem ampliar seu 
horário de atendimento pela necessidade de trabalho integrado entre as áreas. 
Com outros setores na Universidade funcionando ininterruptamente, a demanda 
pelos serviços da PRECAM também se estende. 
j) Divisão de Obras e Fiscalização - Prefeitura do Campus - PRECAM 
Nas discussões sobre a flexibilização das áreas da Prefeitura do Campus - 
PRECAM - identificou-se a necessidade de que todas elas pudessem ampliar seu 
horário de atendimento pela necessidade de trabalho integrado entre as áreas. 
Com outros setores na Universidade funcionando ininterruptamente, a demanda 
pelos serviços da PRECAM também se estende. 
Por fim, informamos que no site da PROAD o horário de funcionamento está 
incorreto. Todos os setores que estão flexibilizados atendem de 07:00h às 19:00h, 
conforme Portarias de autorização enviadas anteriormente. Nas portas dos 
setores há informação do horário de funcionamento, restando assim, a correção 
do horário na página da PROAD. 
Tal correção já está sendo providenciada. 
 

Flexibilização de jornada concedida a ocupantes de função de confiança 

A Resolução CUNI 1.490/2013, em seu artigo 7º, especifica: 
"A flexibilização de jornada não se aplica aos servidores que atuam em regime 
de plantão, aos ocupantes de cargo com jornada semanal de trabalho 
estabelecidas em lei específica e aos detentores de Cargo de Direção (CD) ou 
Função Gratificada (FG) 1, 2 e 3;" 
De igual forma, o artigo 7º das Normas de Regulamentação da Flexibilização da 
Jornada de trabalho dos servidores técnico-administrativos em educação da 
Ufop, anexo à Resolução, prevê: 
"A jornada de trabalho dos servidores técnico-administrativos em educação 
ocupantes de Cargo de Direção (CD) ou de Função Gratificada (FG) 1, 2 e 3 será 
de regime de dedicação integral (oito horas diárias)." 
Deste modo, o entendimento interno é de que os detentores de CDs e FGs 1, 2 e 3 
cumpram regime de dedicação integral e não possam flexibilizar sua jornada de 
trabalho, restando para os detentores de funções mais baixas, ou seja, FGs 4, 5, 
6, 7 e 8 a possibilidade de integrarem o grupo de servidores com jornada 
reduzida. 
Quando um servidor com jornada flexibilizada passa a deter algum cargo de 
direção ou FG 1, 2 ou 3, automaticamente ele volta a cumprir sua jornada 
integral de 8 (oito) horas diárias. 
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Falhas no gerenciamento dos servidores que realizam jornada de trabalho flexibilizada 
 

Os servidores CPF ***.573.646-** e CPF ***.187.267-** realmente não têm 
Portaria de liberação para realizarem a jornada flexibilizada, por isso não 
figuram na planilha que lista todos os servidores que cumprem jornada reduzida. 
Na época em que os processos de liberação da jornada flexibilizada para o NTI 
foram concluídos, os dois servidores constavam na relação de servidores 
estudantes. De acordo com a Resolução CUNI 1.490, que regulamenta a 
flexibilização da jornada de trabalho, os servidores beneficiados pela jornada de 
servidor estudante não podem flexibilizar sua jornada. Em 31/10/2014, foi 
emitida Portaria CGP de suspensão da jornada de estudante dos dois servidores 
e eles não apresentaram às suas chefias o pedido de flexibilização de jornada. 
Por algum motivo interno, o setor não percebeu esse fato e eles continuaram 
cumprindo a jornada de 6 horas diárias. 
Destacamos que isso não ocorreu por má-fé, uma vez que posteriormente a esta 
data, vários outros servidores continuaram solicitando a jornada de trabalho, 
apoiados pelas suas chefias. O que aconteceu foi realmente um equívoco no 
controle da jornada desses dois servidores especificamente. O setor de exercício 
dos técnicos já está regularizando a situação e irá apresentar à Comissão de 
Flexibilização o pedido de inclusão deles na jornada de trabalho flexibilizada. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Concessão de flexibilização para cerca de 25% dos servidores Técnico-Administrativos 
 
O gestor cita em sua manifestação a definição de usuário descrita no art. 5º da Lei 
11.091/2005.  É importante ressaltar, no entanto, alguns pontos: 
 
- trata-se da definição de usuário e não de público, conforme consta no Decreto nº 
1590/95; 
- a lei refere-se à estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 
em Educação e não sobre jornada de trabalho; 
- o art. 5º cita que os conceitos descritos neste artigo se aplicam para todos os efeitos da 
referida lei e não amplia suas definições para outras situações. 
 
Nesse contexto, verifica-se que a Universidade ampliou os conceitos de público, 
conforme dito anteriormente. Ademais não se manifestou sobre a colocação explícita do 
Decreto nº 1.590/95 sobre a excepcionalidade da concessão da flexibilização. 
 
Realização de jornada reduzida por servidores que não realizam atividades contínuas em 
período igual ou superior a doze horas ininterruptas 
 
A manifestação do gestor demonstra, nos casos apresentados nas alíneas “a” a “c”, que o 
estudo apresentado não reflete a situação atual do setor. É importante salientar que a 
flexibilização da jornada, conforme legislação, só poderá ser concedida quando da 
necessidade de ininterrupção das atividades. Nos casos apresentados fica demonstrada 
uma inversão desta lógica, ou seja, como o servidor faz a jornada flexibilizada, outros 
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servidores do setor, cobrem o servidor, mesmo não sendo sua função, no período em que 
ele não se encontra no local de trabalho. 
 
O caso apresentado na alínea “d” não possui nenhum respaldo legal. Ademais corrobora 
a afirmação anterior sobre a ampliação da flexibilização realizada pela Universidade. 
 
Concessão de jornada flexibilizada para servidores que não executam atividades que 
necessitam ser ininterruptas e/ou que não atendem ao público, contrariando o disposto no 
Decreto nº 1.590/1995. 
 
Novamente é demostrada a amplitude da flexibilização da jornada na Ufop. Para discorrer 
sobre a situação, é transcrito a seguir trecho do Relatório de Auditoria Anual de Contas 
nº 201305863, da Controladoria Regional da União no Estado do Espírito Santo, referente 
ao exercício de 2012:  

A propósito, por tratar-se de uma exceção à regra de que os servidores públicos 
estão submetidos à jornada de 40 horas semanais, prevista no artigo 19 da Lei nº 
8.112/1990 e no artigo 1º inciso I, do Decreto nº 1.590/1995, o artigo 3º desse 
mesmo decreto deve ser interpretado de forma restritiva. Nesse sentido, os 
gestores devem se abster de interpretar a expressão “atendimento ao público” de 
forma abrangente para incluir o atendimento decorrente: (a) de demandas 
internas realizadas por servidores, aposentados ou pensionistas lotados no IFES 
ou de outros setores da própria estrutura organizacional do Instituto; (b) de 
demandas externas provenientes de outros órgãos públicos.  
Essa exclusão fundamenta-se no fato de que o atendimento a essas demandas faz 
parte da natureza das atribuições funcionais dos cargos efetivos ocupados pelos 
servidores públicos federais e, portanto, não podem caracterizar situações 
excepcionais ensejadoras da flexibilização de jornada prevista no artigo 3º do 
Decreto nº 1.590/1995. 
 

 Flexibilização de jornada concedida a ocupantes de função de confiança 
 
Não foi apresentado respaldo legal para os normativos internos da Universidade que 
assegurasse a concessão de jornada flexível para detentores de funções de confiança. 
 
Falhas no gerenciamento dos servidores que realizam jornada de trabalho flexibilizada 
 
O fato dos dois servidores terem passado mais de três anos realizando jornada de 6 horas 
sem a autorização da chefia imediata corrobora a assertiva de que existem falhas no 
gerenciamento dos servidores que realizam jornada flexibilizada. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
 
Recomendação 1: Instituir procedimento para que sejam revistos periodicamente as 
concessões de flexibilização de jornada de trabalho, de modo a verificar se existem 
situações inconsistentes que precisam ser ajustadas, como por exemplo, atividades que 
não estão sendo realizadas por 12 horas ininterruptas ou servidores que estão realizando 
jornada flexível sem autorização. 
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Recomendação 2: Apurar responsabilidade sobre a situação dos servidores CPF 
***.573.646-** e CPF ***.187.267-** que realizaram jornada flexível por mais de 3 anos 
sem autorização. 
 
Recomendação 3: Suspender imediatamente a flexibilização de jornada dos servidores 
listados a seguir que não executam atividades contínuas em período igual ou superior a 
doze horas ininterruptas e/ou não executam atividades que necessitam ser ininterruptas: 
CPF ***.773.396-**, ***.281.316-**, ***.652.836-**, ***.916.746-**, ***.216.486-
**, ***.154.056-**, ***.679.616-**, ***.564.796-**, ***.360.716-**, ***.099.896-**, 
***.128.766-**, ***.861.086-**, ***.927.936-**, ***.670.856-**, ***.479.316-**, 
***.097.896-**, ***.425.426-**, ***.097.926-**, ***.607.006-**, ***.433.066-**, 
***.634.366-**, ***.865.666-**, ***.530.056-**, ***.564.876-**, ***.651.366-**, 
***.713.006-**, ***.254.322-**, ***.060.108-**, ***.342.556-**, ***.477.206-**, 
***.354.848-**, ***.116.166-**, ***.525.366-**, ***.158.636-**, ***.674.576-**. 
 
Recomendação 4: Suspender imediatamente a flexibilização de jornada de trabalho para 
todos os ocupantes de funções de confiança na Universidade. 
 
Recomendação 5: Alterar a Resolução CUNI nº 1.490/2013, principalmente em relação 
ao conceito de público e a concessão de flexibilização de jornada para ocupantes de cargo 
de confiança, a fim de ajustar o normativo aos ditames do Decreto nº1.590/95. 
 
 
2 CONTROLES DA GESTÃO                           

2.1 CONTROLES INTERNOS                             

2.1.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

2.1.1.1 INFORMAÇÃO 

 
Acompanhamento de recomendações da CGU pela Ufop. 
 
Fato 

 
Os registros do Sistema Monitor/CGU evidenciam que durante o exercício sob exame 
nesta auditoria de contas, os seguintes quantitativos de recomendações tiveram 
tratamento ou foram objeto de acompanhamento pela Universidade Federal de Ouro 
Preto, sendo pertinente informar, quanto a estas recomendações, o que segue: 
 

Quadro – Recomendações acompanhadas pela UFOP em 2017 

Período do envio 
das 

recomendações 
ao Gestor 

Quant. de 
recomen-

dações 

Atendidas 
no exercício 

de 2017 

Pendentes de 
atendimento ao 

final do exercício 
em exame (*) 

(*) Último posicionamento 
da CGU no Sistema 

Monitor em relação às 
recomendações pendentes 

 
Até 31/dez/2016 

 
80 27 53 

29 recomendações 
aguardando providências do 
Gestor; as demais (24) estão 
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em análise(¹) pela equipe 
CGU quanto às recentes 
providências, para 
confirmação do atendimento 
total. 

Durante exercício 
de 2017 

0 0 00 - 

Pendentes ao final do exercício de 2017 53 (²)  
Fonte: Sistema Monitor/CGU   

 
Ressalte-se que, durante os trabalhos(¹) de Auditoria de Contas do Exercício de 2017, 
foram atendidas mais cinco recomendações. 
 
Registre-se que, dentre as recomendações pendentes(²) de atendimento ao final do 
exercício de 2017, considerando critérios de criticidade e materialidade, destacam-se 
algumas referentes ao fomento à política de segurança da informação; avaliação de 
prestação de contas de convênios; rotinas e registros contábeis relativos à relação com 
fundações de apoio; normativos e registros correcionais; concessão de adicional de 
insalubridade; revisão da vantagem concedida pelo art. 192 da Lei nº 8.112/90; 
implantação de sistemas de controle dos servidores docentes e dos técnicos 
administrativos para as quais a Universidade apresentou posicionamentos, conforme 
quadro sintético a seguir: 
 

Quadro – Recomendações Pendentes ao final do exercício 2017 

Nº da 
Recomen

-dação 

Relatório 
de origem 

Síntese da recomendação 
Síntese da 
posição da 

UPC 

Último 
posicionamento 

da CGU 

50294 201203451 

Formalizar a Política de Segurança da 
Informação (PSI), contendo as diretrizes da 
instituição quanto ao tratamento da segurança da 
informação. 

Concorda e 
sinaliza futura 

adoção de 
medidas 

Prorrogação de 
prazo 

73849 201203451 

Reavaliar a situação das prestações de contas dos 
demais convênios mencionados no Relatório de 
Gestão 2011, no intuito de confirmar a 
veracidade das informações fornecidas. 

Solicita dilação 
do prazo para 

esclareci-
mentos 

Reiteração da 
recomendação 

160649 
/ 

164235 

201505625
/ 

201601490 

Implementar procedimentos para verificação da 
completude e adequabilidade dos registros 
contábeis adotados pela Feop e pela Fundação 
Gorceix com vistas à promoção do 
ressarcimento pelo uso dos bens e serviços da 
Ufop. 

Concorda e 
sinaliza futura 

adoção de 
medidas 

Reiteração da 
recomendação 

164216 201601490 

Alterar os normativos internos que tratam de 
procedimentos administrativos disciplinares, de 
forma a refletir as regras emitidas pelo Sistema 
de Correição do Poder Executivo Federal. 

Sinaliza futura 
adoção de 
medidas e 

solicita dilação 
do prazo 

Reiteração da 
recomendação 

164218 201601490 

Encaminhar levantamento de todos os processos 
disciplinares (PADs e Sindicâncias) instaurados 
e a instaurar na Ufop até a data de recebimento 
do Relatório de Auditoria 

Encaminhou 
informações 
incompletas 

Reiteração da 
recomendação 
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Fonte: Sistema Monitor CGU 
 
Ressalte-se que, em relação às recomendações da área de Recursos Humanos, apesar de 
ainda não terem sido resolvidas em sua totalidade, verificou-se ação da Universidade no 
sentido de atendê-las.  
 
  
##/Fato## 

2.1.2 ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA                   

2.1.2.1 CONSTATAÇÃO 

 
Normativo que regulamenta a atuação da Auditoria Interna não define o perfil do 
auditor-chefe e as suas respectivas responsabilidades perante o Conselho 
Universitário. 
 
Fato 

 
Verificou-se que o Regimento Interno da Auditoria, aprovado pela Resolução Cuni nº 
1.320, de 26/01/2012, garante aos auditores acesso irrestrito a todos os documentos, 
registros, bens e serviços, bem como define os seus objetivos e competências. Entretanto, 
não identifica, especifica e/ou delimita:  
 
a) o perfil do auditor-chefe;  
b) as reponsabilidades do auditor-chefe perante o Cuni;  
c) que o auditor-chefe:  
c.1) deva opinar sobre a adequação e a efetividade dos controles internos administrativos, 
bem como sobre a gestão de riscos da Universidade;  
c.2) possui a responsabilidade de informar sobre o andamento e os resultados do Paint, 
bem como sobre a suficiência dos recursos financeiros, materiais e de pessoal destinado 
à Auditoria Interna ao Cuni e à alta administração;  

135692 201408097 

Implementar controles internos, de forma a 
verificar, periodicamente, a ocorrência de 
eventual infração ao cumprimento, por docentes, 
do regime de dedicação exclusiva. 

Desenvolvimen
to de sistema 
para controle 
das atividades 

docentes 

Prorrogação de 
prazo de 

atendimento 

135701 201409841 
Revisar e retificar os pagamentos da vantagem 
do revogado art. 192, inciso I, da Lei nº 8.112/90 
para 32 aposentados/pensionistas. 

Apresentou 
memória de 
cálculo das 
correções 

Prorrogação de 
prazo de 

atendimento 

144288 201409572 
Implantar o controle eletrônico de frequência 
dos servidores técnico-administrativos. 

A previsão de 
implantação 
para todos os 

setores da 
Universidade é 
de 11/05/2018 

Prorrogação de 
prazo de 

atendimento 

164224 201601490 
Refazer todos os laudos técnicos que amparam o 
pagamento do adicional de insalubridade dos 
servidores da UFOP. 

Foi apresentado 
cronograma 

para 
atendimento a 

esta 
recomendação. 

Prorrogação de 
prazo de 

atendimento 
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c.3) é o responsável pelo alinhamento da atuação da Audin, bem como pelos riscos 
identificados na gestão;  
c.4) tenha livre acesso ao Cuni;  
d) que a prestação de serviços de consultoria à administração seja realizada quando a 
Auditoria Interna os considerar apropriados.  
  
##/Fato## 

Causa 

 
Coordenador da Auditoria Interna – deixou de revisar periodicamente o regimento da 
auditoria interna para adequá-lo aos parâmetros estabelecidos pelo Institute of Internal 
Auditors - IIA, bem como orientações contidas nos Acórdãos TCU nº 3382 a 3392/2013 
– Plenário. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Ofício Externo Audit/Reitoria nº 05/2018, de 25/06/2018, o gestor prestou 
os seguintes esclarecimentos quanto aos itens: 
 
a) “está definido no art. 5, I da Resolução acima citada, que dispõe: 
‘A função de Coordenador da Auditoria Interna será exercida por servidor do quadro da 
Instituição, cuja nomeação ou exoneração será submetida, pelo dirigente máximo da 
entidade, à aprovação do Conselho Universitário, e após, à aprovação da Controladoria-
Geral da União, conforme determina o §5º do artigo 15 do Decreto nº 3.591/2000, com 
a nova redação dada pelo Decreto nº 4.305/2002.’” 
 
b) na Resolução CUNI nº 1320 não há previsão das responsabilidades do Auditor Chefe 
perante o Conselho Universitário. 
 
c.1) “não há previsão no regimento interno que o Auditor Chefe deve opinar sobre a 
adequação e a efetividade dos controles internos administrativos, bem como sobre a 
gestão de riscos da Universidade. Cabe ponderar, entretanto, que umas das ações 
previstas no PAINT é Avaliação dos Controles Internos Administrativos (análise dos 
controles internos, baseada na avaliação de riscos, ou seja, da identificação dos 
objetivos, riscos e controles definidos pelos gestores da Instituição).” 
 
c.2) “não há previsão no regimento interno.” 
 
c.3) “não há previsão no regimento interno. 
 
“Compete alertar que a Unidade de Auditoria Interna é responsável pelas suas ações e 
por elas deve responder. Já quem responde pelos riscos identificados na gestão é o 
Gestor. 
 
A Auditoria Interna deve avaliar os processos de gerenciamento de riscos; identificar se 
os riscos estão devidamente estimados; orientar a administração na resposta aos riscos. 
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Cabe a Gestão a responsabilidade pelo gerenciamento dos riscos; estabelecer o apetite 
aos riscos; impor processos de gerenciamento de riscos; garantir a administração dos 
riscos; implantar a resposta aos riscos em nome da alta administração. 
 
Por fim, resta citar a IN 01/2016 que reafirma o que já foi dito acima ao dispor que: 
‘As auditorias internas no âmbito da Administração Pública se constituem na terceira 
linha ou camada de defesa das organizações, uma vez que são responsáveis por proceder 
à avaliação da operacionalização dos controles internos da gestão (primeira linha ou 
camada de defesa, executada por todos os níveis de gestão dentro da organização) e da 
supervisão dos controles internos (segunda linha ou camada de defesa, executada por 
instâncias específicas, como comitês de risco e controles internos). Compete às 
auditorias internas oferecer avaliações e assessoramento às organizações públicas, 
destinada ao aprimoramento dos controles internos, de forma que controles mais 
eficientes e eficazes mitiguem os principais riscos de que os órgãos e entidades não 
alcancem seus objetivos;’ 
 
c.4) e d) “não há previsão no regimento interno.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Quanto aos itens: 
 
a) definiu-se no inciso I do art. 5º do Regimento Interno que a função de Coordenador da 
Auditoria Interna seja exercida por servidor da Ufop. Todavia, não foi definido as 
competências, as habilidades, os requisitos, bem como as qualificações necessárias para 
ocupar esse cargo. Esse rol experiências constituem o perfil de um auditor. 
 
b), c) e d) O gestor confirmou o entendimento da equipe. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Atualizar o Regimento Interno da Unidade de Auditoria Interna 
definindo: o perfil do auditor-chefe; as responsabilidades do auditor-chefe perante o Cuni; 
que a prestação de serviços de consultoria à administração seja realizada quando a 
Auditoria Interna os considerar apropriados; que o auditor chefe deva opinar sobre a 
adequação e a efetividade dos controles internos administrativos, bem como sobre a 
gestão de riscos da Universidade; que o auditor chefe tenha livre acesso ao Cuni; que o 
auditor chefe é o responsável pelo alinhamento da atuação da Audin e pelos riscos 
identificados na gestão; e que o auditor chefe possui a responsabilidade de informar sobre 
o andamento e os resultados do Paint, além da suficiência dos recursos financeiros, 
materiais e de pessoal destinado à Auditoria Interna ao Cuni e à alta administração.   
 
 
3 Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão 

3.1 Funcionamento das Universidades Federais  

3.1.1 Funcionamento das Universidades Federais  
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3.1.1.1 INFORMAÇÃO 

 
Pagamento de aluguel de imóvel subutilizado. 
 
Fato 

 
A equipe da CGU, ao inspecionar o imóvel locado para instalação e funcionamento da 
Biblioteca e do Programa de Pós-Graduação do Curso de Mestrado do Ifac/Ufop, 
constatou que este se encontrava subutilizado, fechado aos usuários, cuja circulação 
permanecia limitada apenas aos funcionários e contratados da Ufop, que adotavam 
procedimento de rápida entrada no ambiente para contato com o acervo de periódicos e 
retirar obras acadêmicas ou livros.  
 
A Universidade foi instada formalmente a apresentar laudos, despachos ou expedientes 
que determinaram as restrições no uso do imóvel locado para funcionamento da 
Biblioteca (Ifac), bem como o eventual processo que reunisse a documentação relativa às 
situações determinantes que resultaram na subutilização do imóvel. Conforme Ofício 
Reitoria nº. 051/2018, Anexo I, a instituição apresentou cópia do Processo nº 
23109.001088/2018-10, relativo à “Avaliação do Ambiente do Trabalho” da Biblioteca 
do Ifac, onde estão reunidos relatos de funcionários sobre alagamento no 
prédio/biblioteca, cujas paredes ficaram encharcadas e mofadas, exalando forte cheiro de 
mofo por toda biblioteca, principalmente na área de atendimento e corredor da sala de 
multimídia, banheiros, entre outros. Também há relatos que os funcionários que atuam na 
biblioteca têm feito constantes reclamações das condições de trabalho a que estão 
expostos diariamente, falta de ventilação, sendo que a situação chegou ao “limite do 
insuportável” e que está impossível acessar ou permanecer na parte superior do prédio 
onde se encontra a sala de multimídia. Há ainda problemas de mobilidade no imóvel. A 
Coordenadora do Sistema de Bibliotecas e Informação – Sisbin solicitou uma visita e 
parecer de urgência dos técnicos do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor 
– Siass, quando foi emitido um “Laudo Pericial de Avaliação” do Posto de Trabalho da 
Biblioteca do Ifac, cujo Parecer da Área de Segurança Ocupacional vazou-se nos 
seguintes termos:“Risco grave e iminente de incêndio; há conexão direta entre as 
condições do ambiente e o alto nível de afastamento do trabalho; recomenda-se a 
interdição total e imediata”. 
 
Como se observou, o público acadêmico estava impedido de acessar o local para uso, 
estudos, manusear o acervo ou acesso à sala de multimídia. Por ocasião da inspeção, os 
funcionários entravam na biblioteca e permaneciam no local por curto espaço de tempo, 
devido ao estado de degradação do imóvel e eventuais reflexos à saúde. Destaca-se que 
tais intercorrências foram fruto da ausência de um planejamento que levasse em 
consideração as necessidades da Ifac. Tendo em vista que o imóvel estava com utilização 
inviabilizada para a finalidade à qual foi locado, eram necessárias providências para 
solução dos problemas apontados, cabendo decidir sobre a sua imediata substituição, se 
desincumbindo do ônus mensal de R$5.226,57, relativo à locação de um prédio que não 
cumpria a sua função acadêmica e social. 
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Este apontamento foi apresentado à Universidade, mediante Relatório Preliminar, 
oportunizando-a apresentar manifestações finais, o que de fato ocorreu por meio do Ofício 
Reitoria n° 122/2018, de 24/08/2018, quando a Ufop informou, em relação ao 
funcionamento da Biblioteca em questão, que “... o imóvel foi desocupado em 30 de julho, 
tendo a biblioteca passado a funcionar no prédio da antiga Escola de Farmácia, de 
propriedade da própria Ufop, localizado no centro de Ouro Preto, em área próxima ao 
Ifac”. 
 
  
##/Fato## 

3.1.1.2 CONSTATAÇÃO 

 
Espaços físicos utilizados pelos concessionários sem amparo contratual. 
 
Fato 

 
Verificou-se que os seguintes contratos estão com vigência expirada: 
 
a) Contrato de Cessão Onerosa de Uso s/nº, celebrado, em 30/09/2011, entre a Ufop e a 
Claro S/A, para instalação de antena de telefonia móvel no Campus Morro do Cruzeiro 
em Ouro Preto (processo nº 23109.004260-2011-0), com vigência de 05 anos a partir da 
data de assinatura do contrato, ou seja 30/09/2016.  
 
Destaca-se que, em 23/03/2017, foram iniciadas as primeiras tratativas para regularizar a 
cessão de espaço da antena de telefonia móvel da Claro sobre uma caixa d’água. 
Objetivando iniciar o processo de inexigibilidade de licitação nº 23109.001131/2018-39, 
foi nomeada uma comissão, por meio da Portaria Proad nº 367, de 24/04/2017, com a 
finalidade de avaliar o aluguel do espaço. A referida comissão apurou o valor locatício 
mensal de R$ 2.483,58, mediante o emprego do valor do aluguel do imóvel datado de 
setembro de 2011, reajustado pelo Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM, até o mês 
de junho de 2017. Sendo, em 05/02/2018, o último ato processual constante nesse 
processo, quando foi elaborado o Termo de Referência; 
 
b) Contrato de Concessão de Uso de Bem Imóvel s/nº, celebrado, em 21/07/2010, entre a 
Ufop e o Banco do Brasil, para manutenção do Posto de Atendimento do Banco do Brasil 
(processo nº 23109.006120/2010-98), com vigência de 05 anos a partir da data de 
assinatura do contrato, ou seja 21/07/2015. 
 
Salienta-se que, em relação ao posto do Banco do Brasil, os primeiros ajustes para 
regularizar a cessão de espaço ao Banco do Brasil foram iniciados, com a nomeação de 
uma comissão, por meio da Portaria Proad nº 211, de 22/03/2016, com a finalidade de 
avaliar o aluguel do espaço. A referida comissão não considerou o valor do metro 
quadrado de imóveis localizados na região, apurando o valor locatício mensal de R$ 
12.322,17, mediante o emprego do valor do aluguel do imóvel datado de julho de 2010 
reajustado pelo IGPM, até o mês de fevereiro de 2016. Em 05/07/2016, foi realizado uma 
contraposta pelo Banco do Brasil no valor mensal de R$ 8.333,33. Em 27/01/2017, foi 
elaborada a versão final do Termo de Referência. Em 08/02/2017, à Procuradoria Jurídica 
não aprovou a minuta contratual, recomendando que se demonstrasse o interesse público 
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para a compensação dos valores. Em 29/09/2017, por meio do Ofício nº 62/2017- 
Proad/Ufop, foi comunicado ao Banco do Brasil que o valor do aluguel proposto não seria 
acatado e solicitado a desocupação do imóvel num prazo de 30 dias a partir do 
recebimento desse documento pela Instituição, fato ocorrido em 02/10/217. Em 
23/02/2018, por meio do Ofício nº 013/2018-Proad/Ufop, foi comunicado ao Banco do 
Brasil que o setor de licitações elaboraria novo Termo de Contrato e convalidação para a 
permanência do posto do Banco do Brasil no Campus Morro do Cruzeiro, bem como 
necessitava de um documento dessa Instituição Financeira expressando concordância 
com o valor mensal de R$ 8.333,33, pelo período de um ano e posteriormente correção 
pelo IGPM. Além disso, informou-se que o prazo para a devida regularização da cessão 
onerosa seria até final do mês de março de 2018. Caso não fosse possível, solicitava-se a 
desocupação do imóvel. Sendo esse o último ato processual constante no processo nº 
23109.000229/2017-98. 
 
Ressalta-se que os espaços físicos continuam sendo utilizados pelos concessionários, de 
forma não onerosa, com os respectivos prazos de vigência contratuais vencidos desde, 
respectivamente, 30/09/2016 e 21/07/2015, em desacordo com art. 5º da Lei nº 6.120, de 
15/10/1974, a qual estabelece que em nenhuma hipótese será permitida a doação ou 
cessão gratuita, a qualquer título, de bens imóveis das instituições federais de ensino.  
  
##/Fato## 

Causa 

 
Controle deficiente dos prazos de vigência dos contratos de cessão onerosa de bens 
imóveis, bem como intempestividade nos trâmites processuais para retificar a utilização 
de espaços físicos utilizados pelos concessionários sem amparo contratual. 
 
Pró-Reitor de Administração – não implementou controles internos suficientes para  
verificar tempestivamente o prazo de vigência dos contratos de outorga de cessão de 
espaço físico. A Pró-Reitoria de Administração é responsável por coordenar os setores de 
vigilância, portaria, limpeza, transporte, comunicação interna, protocolo, arquivo central, 
disciplinar, patrimônio, saúde ocupacional e segurança do trabalho, contratos de 
terceirização, serviços gerais e recursos humanos da Ufop. As atribuições da Pró-Reitoria 
de Administração e dos seus respectivos gestores não estão expressas em nenhum 
regimento ou documento formalizado da Ufop, mas podem ser inferidas como de 
responsabilidade dos citados gestores em virtude do nexo de causalidade entre a natureza 
das atividades desempenhadas por eles e as falhas constatadas. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Ofício Reitoria nº 052/2018, de 04/04/2018, a Reitora da Ufop prestou os 
esclarecimentos descritos a seguir: 
 
- quanto ao item “a”: 
 
“Processo 4260/2011: Ao tomar conhecimento em 23 de março de 2017 de que o contrato 
já estava expirado (folhas 83 a 86 – anexo 13) foram tomadas as providências para 
regularização do contrato em questão.” 
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- quanto ao item “b”: 
 
“ Processo 6357/2009: Desde o encerramento do contrato foram feitas várias tentativas 
de negociação do valor do aluguel, não se alcançando um consenso, motivando o atraso 
na renovação do contrato, visto que é de interesse da UFOP e do Banco do Brasil a 
continuidade da prestação dos serviços no campus. Atualmente, cerca de 50% dos 
servidores recebem seus salários no Banco do Brasil, além dos terceirizados e discentes 
da instituição que utilizam seus serviços. Portanto, a saída do posto de atendimento do 
campus Morro do Cruzeiro causaria transtornos ao bom funcionamento da UFOP, 
sobretudo em época de pagamentos. Não tendo se chegado a um acordo, a universidade 
solicitou a desocupação do imóvel em 29 de setembro de 2017 e reiterou a solicitação 
em 23 de fevereiro de 2018 (folha 111 e 126 – anexo 14). Porém, o Banco do Brasil 
manifestou o interesse de permanência e assinatura do novo contrato, assegurando ainda 
o pagamento dos valores não recolhidos. ” 
 
Após ciência do relatório preliminar, a Ufop, por meio do Oficio Reitoria nº087/2018, de 
08/06/2018, manifestou-se nos seguintes termos: 
 
“As duas cessões estão em andamento, sendo que, no caso do Banco do Brasil, já houve 
assinatura do contrato, ao passo que, no caso da Claro, a instituição está aguardando a 
manifestação da empresa.” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Verificou-se que o gestor não adotou as providências para celebração de novo contrato 
de cessão onerosa entre a Ufop e a Claro (cerca de um ano) e o Banco do Brasil (cerca de 
dois anos) de forma tempestiva. Além disso, as estimativas de valores de mercado, devido 
ao lapso temporal já decorrido, estão defasadas. Ademais, não foi considerado para 
apuração do valor de mercado o valor do m² locatício da região. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Adotar providências imediatas para regularizar a concessão de uso de 
espaço físico à Claro S/A e ao Banco do Brasil S.A. 
 
Recomendação 2: Realizar pesquisa de mercado, com base nos termos do art. 2º, da 
Instrução Normativa nº 5, de 27 de junho de 2014, para os novos contratos de cessão 
onerosa de espaços físicos a serem celebrados entre a Ufop e a Claro S/A e entre a Ufop 
e o Banco do Brasil S.A., haja vista o lapso temporal já decorrido na pesquisa realizada 
anteriormente. 
 
 
3.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
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Ausência de rateio de despesas comuns nos contratos de outorga onerosa de uso de 
espaço físico. 
 
Fato 

 
Nos contratos de outorga onerosa de uso de espaço físico analisados não foram 
convalidados os ressarcimentos relativos aos rateios de despesas comuns, em desacordo 
com o inciso VII do artigo 13 do Decreto nº 3.725, de 10/01/2001: 
 
 - Contratos nº (s) 54 a 59/2015, celebrado em 08/09/2015, entre a Ufop e R. P 
Empreendimento Ltda. (54 e 55/2015) e Senny’s Restaurante Ltda. (56 a 59/2015) – a 
comissão, designada para realizar a pesquisa de mercado dos valores locatícios das 
cantinas/lanchonetes, incluiu no valor do aluguel os ressarcimentos dessas despesas, sem 
especificar os parâmetros utilizados para o ressarcimento dessas, tampouco qual seria o 
valor auferido com essa restituição; 
 
- Contrato de Cessão Onerosa s/nº, celebrado em 30/09/2011, entre a Ufop e a Claro S/A, 
especifica na no item 4.2 da cláusula quarta – Do preço e da Forma de Pagamento que o 
valor da concessão seria acrescido da importância relativa ao consumo da energia elétrica 
dos equipamentos, apurada em medição por servidor da Universidade. Todavia, não 
houve medição, tampouco ressarcimento dessa despesa; 
 
- contrato de Concessão de Uso de Bem Imóvel s/nº, celebrado, em 21/07/2010, entre a 
Ufop e o Banco do Brasil, não há previsão de ressarcimento de despesas comuns.  
  
##/Fato## 

Causa 

 
Falta de estabelecimentos de parâmetros/estudos/critérios para fixação de taxa de 
ressarcimento para o rateio de despesas comuns nos contratos de outorga onerosa de uso 
de espaço físico. 
 
Pró-Reitor de Administração - manteve a execução de contrato, sem o estabelecimento 
de critérios que definissem o ressarcimento referente ao rateio de despesas comuns para 
cessão dos espaços físicos nem instituiu mecanismos de fiscalização e acompanhamento 
desses ressarcimentos. A Pró-Reitoria de Administração é responsável por coordenar os 
setores de vigilância, portaria, limpeza, transporte, comunicação interna, protocolo, 
arquivo central, disciplinar, patrimônio, saúde ocupacional e segurança do trabalho, 
contratos de terceirização, serviços gerais e recursos humanos da Ufop. As atribuições da 
Pró-Reitoria de Administração e dos seus respectivos gestores não estão expressas em 
nenhum regimento ou documento formalizado da Ufop, mas podem ser inferidas como 
de responsabilidade dos citados gestores em virtude do nexo de causalidade entre a 
natureza das atividades desempenhadas por eles e as falhas constatadas.   
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
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Por meio do Ofício reitoria nº 052/2018, de 04/04/2018, a Reitora da Ufop prestou os 
esclarecimentos descritos a seguir: 
 
“A UFOP contrata energia em alta tensão e tem uma subestação que a transforma em 
baixa tensão para distribuição entre os prédios que, na sua maioria, não têm medidor 
próprio. Conforme Memorando PRECAM 102/2018, para proceder à medição de energia 
elétrica de um local dentro do Campus é necessária a instalação de um medidor com as 
características específicas ao destino, devido à capacidade de carga. Além da instalação, 
é preciso atentar para a questão relacionada à forma de cobrança, já que a UFOP não 
pode comercializar energia elétrica. É importante ressaltar que, dependendo do espaço 
físico a ser liberado para a cessão onerosa, a instalação de medidores pode ser 
considerada viável ou não. Por este motivo, por falta de um consenso sobre o rateio das 
despesas de energia, esta cobrança não era feita. Para que a cobrança pelo consumo de 
energia elétrica se torne viável, a administração tem se inteirado sobre as questões 
contábeis, tributárias e jurídicas relacionadas, incluindo análise da pertinência do que 
é mencionado no Ofício PROAD 023/2018 em relação ao Decreto 3725/2001, e visando 
à não caracterização de comercialização de energia, conforme mencionado no 
Memorando PRECAM 102/2018. Ressaltamos que a Instituição prioriza a 
disponibilização dos serviços à comunidade e não a exploração econômica do 
patrimônio. 
 
No que concerne especificamente ao processo 4260-2011, a segurança é de 
responsabilidade da própria empresa (folha 69 – anexo 12). Quanto aos processos 
6357/2009 e 0011/2015, é importante destacar que a UFOP possui poços artesianos que 
abastecem o campus Morro Cruzeiro e ICHS. Em relação ao ICSA e ao ICEA, não há 
hidrômetros nos espaços cedidos. Com relação ao processo 6357/2009, a segurança 
interna do PAB é de responsabilidade do próprio banco. 
 
Em função do recente processo de expansão, a UFOP tem se debruçado sobre estudos 
para reformulação do sistema de segurança institucional, buscando a integração dos 
serviços em um único contrato, passando a ter condições de estabelecer critérios de 
rateio dos custos.” 
 
Após ciência do relatório preliminar, a Ufop, por meio do Oficio Reitoria nº 122/2018, 
de 24/08/2018, manifestou-se nos seguintes termos: 
 
“Nesse mérito, temos a informar que os novos contratos de cessão de espaço firmados 
pela Instituição, conforme processo 23109.0755/2018-39, Pregão Eletrônico nº 
005/2018, contam com a previsão do pagamento mensal de Taxa de Utilização pelas 

cessionárias, correspondente a 20% do valor do aluguel, referente ao consumo de 

energia elétrica, água e outros. Tal pagamento foi previsto no item 4.2.1 do Edital do 
Pregão, bem como cláusula 3.1 dos Termos de Contrato nº 070, 071 e 072/2018 (anexo 
2). 
 
Necessário ressaltar que todos os contratos de cessão de espaço para instalação de 
cantina/lanchonete firmados pela Instituição estabelecem que a limpeza total da área 
cedida fica a cargo da cessionária (previsão constante dos respectivos termos de 
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referência). Os referidos espaços encontram-se localizados dentro dos prédios da 
Instituição e seu funcionamento não extrapola o horário normal de aulas dos respectivos 
prédios, portanto tais cessões não implicam em despesas extras com portaria e 
vigilância, tendo em vista que o custo com tais serviços seria o mesmo independentemente 
de cessão de espaço para lanchonete. Nesses termos, entendemos que tais contratos não 
representam acréscimo aos custos que a Adminsitração possui com conservação e 
manutenção dos prédios. De toda forma, a adequação realizada nos novos contratos de 

cessão, através da cobrança de taxa de utilização atende ao recomendado pela CGU.” 
(grifo do gestor) 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Em que a pese os argumentos apresentados pelo gestor, a participação proporcional da 
cessionária no rateio das despesas comuns, oriundas de conservação e manutenção do 
espaço cedido (água, energia elétrica, limpeza, vigilância, etc) devem ser observadas pela 
Universidade. Cabe a Ufop estabelecer critérios justos para fixá-las, tendo em vista a 
determinação preceituada no inciso VII do art. 13 do Decreto nº 3.725, de 10/01/2001. 
 
Ressalta-se que independentemente do local onde situam-se os espaços cedidos da Ufop 
para funcionamento das lanchonetes, dentro ou fora dos prédios da Universidade, os 
custos com os serviços de portaria e de vigilância devem ser rateados proporcionalmente 
com a cessionária. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Estabelecer critérios adequados para a participação proporcional da 
cessionária no rateio das despesas com manutenção, conservação e vigilância do prédio 
cedido, conforme determinado pelo  inc. VII do art. 13 do Decreto nº 3.725, de 
10/01/2001. 
 
 
3.1.1.4 CONSTATAÇÃO 

 
Pagamentos referentes à outorga de espaço físico em desacordo com o estabelecido 
em instrumento contratual. 
 
Fato 

 
Quanto aos pagamentos pela utilização de bens imóveis da Ufop por concessionários, 
verificou-se que: 
 
a) processo nº 23109.000011/2015-71, Concorrência nº 001/2015, Contratos nº (s) 54 a 
59/2015, celebrados em 08/09/2015, entre a Ufop e a R. P Empreendimento Ltda. (54 e 
55/2015), e entre a Ufop e a Senny’s Restaurante Ltda. (56 a 59/2015), para concessão de 
espaços para cantina: 
 



 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
37 

Houve pagamento de valores inferiores aos previstos nesses contratos, sem documentos 
que embasassem as reduções das parcelas, em desacordo com o estabelecido no item 12.4 
- Anexo II do Edital da Concorrência nº 001/2015 – Projeto Básico das Cantinas que 
estabelece: 
 
 “12.4 No período de férias escolares, o valor mensal da concessão sofrerá redução de 
cinquenta por cento e, em períodos de paralisações das atividades acadêmicas-
administrativas da concedente, poderá haver redução de até 90% das mensalidades, se 
autorizado pela Pró-Reitoria de Administração da Ufop, mediante comprovação dos 
prejuízos causados pro fracasso de movimentação dos usuários.” 
  
 

Quadro - Pagamentos efetuados à Ufop em valor inferior ao previsto contratualmente. 
R. P. Empreendimento Ltda. – Contrato nº 054/2015, valor R$ 4.227,07, vigência 08/09/2015 a 
07/09/2016 – 1º Termo Aditivo, valor R$ 4.706,38, vigência 08/09/2016 a 07/09/2017 – 2º Termo 
Aditivo, valor R$ 4.625,23, vigência 06/09/2017 a 07/09/2018. 

Competência Valor Pago – R$  
Setembro/2015 0,00 
Outubro/2015 0,00 
Novembro/2015 2.395,34 
Agosto/2016 2.677,14 
Outubro/2016 470,64 
Novembro/2016 470,64 
Abril/2017 470,64 
Dezembro/2017 3.391,84 

Fonte: Sistema de Gestão do Recolhimento da União. 
 
 

Quadro - Pagamentos efetuados à Ufop em valor inferior ao previsto contratualmente. 
R. P. Empreendimento Ltda. – Contrato nº 055/2015, valor R$ 6.905,00, vigência 08/09/2015 a 
07/09/2016 – 1º Termo Aditivo, valor R$ 7.687,97, vigência 08/09/2016 a 07/09/2017 – 2º Termo 
Aditivo, valor R$ 7.555,42, vigência 06/09/2017 a 07/09/2018. 

Competência Valor Pago – R$  
Setembro/2015 0,00 
Outubro/2015 0,00 
Novembro/2015 3.912,84 
Agosto/2016 4.373,17 
Outubro/2016 768,80 
Novembro/2016 768,80 
Abril/2017 768,80 
Dezembro/2017 5.540,64 

Fonte: Sistema de Gestão do Recolhimento da União. 

 
 

Quadro - Pagamentos efetuados à Ufop em valor inferior ao previsto contratualmente. 
Senny’s Restaurante Ltda. – Contrato nº 056/2015, valor R$ 1.926,14, vigência 08/09/2015 a 
07/09/2016 – 1º Termo Aditivo, valor R$ 2.144,55, vigência 08/09/2016 a 07/09/2017. 

Competência Valor Pago – R$  
Setembro/2015 0,00 
Outubro/2015 0,00 
Novembro/2016 (192,61+21,84) =214,45 

Fonte: Sistema de Gestão do Recolhimento da União. 
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Quadro - Pagamentos efetuados à Ufop em valor inferior ao previsto contratualmente. 

Senny’s Restaurante Ltda. - Contrato nº 057/2015, valor R$ 1.943,20, vigência 08/09/2015 a 
07/09/2016  – 1º Termo Aditivo, valor R$ 2.163,54,  vigência 08/09/2016 a 07/09/2017. 

Competência Valor Pago – R$  
Setembro/2015 0,00 
Outubro/2015 0,00 
Novembro/2016 (194,32 +22,03) = 216,35 

Fonte: Sistema de Gestão do Recolhimento da União. 
 

Quadro - Pagamentos efetuados à Ufop em valor inferior ao previsto contratualmente. 
Senny’s Restaurante Ltda. – Contrato nº 058/2015, valor R$ 1.664,68, vigência 08/09/2015 a 
07/09/2016  -  1º Termo Aditivo, valor R$ 1.853,44, vigência 08/09/2016 a 07/09/2017. 

Competência Valor Pago – R$  
Setembro/2015 0,00 
Outubro/2015 0,00 
Novembro/2016 (166,47+18,88) = 185,35 

Fonte: Sistema de Gestão do Recolhimento da União. 
 

Quadro - Pagamentos efetuados à Ufop em valor inferior ao previsto contratualmente. 
Senny’s Restaurante Ltda.  – Contrato nº 059/2015, valor R$ 985,06, vigência  08/09/2015 a 
07/09/2016–  1º Termo Aditivo, valor R$ 1.096,76, vigência 08/09/2016 a 07/09/2017. 

Competência Valor Pago – R$  
Setembro/2015 0,00 
Outubro/2015 0,00 
Agosto/2016 0,00 
Novembro/2016 (98,51 +11,17) = 109,68 

Fonte: Sistema de Gestão do Recolhimento da União. 
 

b) processo nº 23109.004260/2011-0, Contrato de Cessão Onerosa de Uso s/nº, de 
30/09/2011, celebrado entre a Ufop e a Claro S/A, para cessão de espaço objetivando a 
instalação de antena de telefonia móvel no Campus Morro do Cruzeiro em Ouro Preto 
(Claro S/A): 
 
Conforme item 4.1 desse Contrato de Cessão Onerosa, o valor global desse instrumento 
jurídico é de R$ 106.361,40, pago em parcela única, em até 30 dias após a assinatura do 
contrato. Conforme item 4.4 desse Contrato, eventual atraso no pagamento obrigará a 
Claro ao pagamento de multa de 2% sobre o valor do débito, acrescido de juros moratórios 
de 1% ao mês ou fração, com tolerância de 05 dias para o pagamento. 
 
De acordo com o comprovante de pagamento do Sistema de Informações do Banco do 
Brasil, a Claro S/A efetuou o recolhimento, por meio da Guia de Recolhimento da União, 
em 20/03/2012, após 03 meses e 20 dias do prazo estipulado no item 4.1 do citado 
contrato, sem incidência de juros e multa, em desacordo com o item 4.4 desse instrumento 
jurídico. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
Atuação deficiente do gestor/fiscal do contrato. Falta de controle dos recebimentos das 
receitas oriundas dos pagamentos de cessão onerosa de bem imóvel, de acordo com os 
parâmetros estabelecidos em contratos. 
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Pró-Reitor de Administração - não adotou medidas suficientes para estabelece um 
adequado controle das receitas oriundas dos contratos de outorga onerosa de uso de 
espaço físico. A Pró-Reitoria de Administração é responsável por coordenar os setores de 
vigilância, portaria, limpeza, transporte, comunicação interna, protocolo, arquivo central, 
disciplinar, patrimônio, saúde ocupacional e segurança do trabalho, contratos de 
terceirização, serviços gerais e recursos humanos da Ufop. As atribuições da Pró-Reitoria 
de Administração e dos seus respectivos gestores não estão expressas em nenhum 
regimento ou documento formalizado da Ufop, mas podem ser inferidas como de 
responsabilidade dos citados gestores em virtude do nexo de causalidade entre a natureza 
das atividades desempenhadas por eles e as falhas constatadas. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Ofício reitoria nº 052/2018, de 04/04/2018, a Reitora da Ufop prestou os 
esclarecimentos descritos a seguir: 
 
a)“À época não era praxe formalizar a notificação referente à redução das parcelas. Em 
que pese a ausência de formalização, as situações que ensejaram a redução das parcelas 
de fato ocorreram.” 
 
b) “Existem no processo reiteradas cobranças por parte da administração da UFOP com 
relação ao atraso no pagamento, conforme e-mails enviados em 25/08/2011, 21/09/2011, 
28/09/2011 (folhas 57 a 61 – anexo 4) e envio à PROF para verificação e 
acompanhamento da GRU em 01/11/2011 (folha 75 – anexo 5). Até 29/02/2012 a PROF 
atestou que não havia identificado o pagamento. Em 05/04/2012 (folhas 77 a 82 – anexo 
6) a administração informa à Claro que, como não havia sido identificado o pagamento, 
a energia elétrica seria interrompida a partir de 01/05/2012. Na mesma data do envio do 
e-mail a CLARO enviou o comprovante do pagamento que havia sido feito em 
20/03/2012, no valor acordado anteriormente, sem nenhuma correção. Não foi 
registrada, no processo, nenhuma cobrança de valores a título de juros e multa.” 
 
Após ciência do relatório preliminar, a Ufop, por meio do Oficio Reitoria nº087/2018, de 
08/06/2018, manifestou-se nos seguintes termos: 
 
“Os procedimentos foram adequados e será seguido o que está determinado nos 
contratos.” 
 
Após ciência do relatório preliminar, a Ufop, por meio do Oficio Reitoria nº 122/2018, 
de 24/08/2018, manifestou-se nos seguintes termos: 
 
“Temos a informar que a Administração tomou providências no sentido de melhorar a 
gestão e fiscalização dos contratos de cessão de uso, formalizando-as por meio de 
alteração na portaria de gestores e no estabelecimento de novas rotinas para a 
fiscalização. Nesse sentido, os contratos passam a contar com o gestor geral, gestor 

operacional e fiscal técnico. No que se refere ao acompanhamento das receitas, tal 

atribuição fica a cargo do servidor nomeado para atuar como gestor operacional. 
Anexamos cópia das portarias relativas aos novos contratos de cessão de espaço 
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(portarias DOF nº 175,176 e 177/2018), as quais foram emitidas no novo formato, bem 
como os documentos que alteraram as portarias relativas aos contratos vigentes 
(portarias DOF nº 178 e 179/2018). Todos estes documentos podem ser consultados no 
Anexo 3. 
 
Acrescentamos, ainda, que está em fase de desenvolvimento no Núcleo de tecnologia de 
Informação da UFOP a implantação de novas ferramentas do Sistema de Contratos da 
UFOP, as quais irão auxiliar no acompanhamento das receitas. Foi solicitada ao NTI a 

criação de aba ‘cessões de espaço’, na qual constará o cadastro de todos os contratos 

de cessão de uso, contando cópia dos respectivos termos de contrato, bem como 

ferramenta para informação do valor pago, data do pagamento e ateste do servidor 

responsável pelo acompanhamento e confirmação de tal pagamento.” (grifo do gestor) 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
 Quanto aos itens: 
 
a) Os atos da administração pública devem ser mostrados de forma oficial, com 
transparência, seguidos conforme forem acordados, subordinados a observância de 
parâmetros jurídicos de forma a possibilitar as condutas dos atos administrativas, em 
acatamento aos princípios constitucionais do direito administrativo da transparência, da 
legalidade e moralidade. 
 
b) Conforme descrito não houve a incidência de correção monetária e juros no pagamento 
em atraso realizado pela contratada, apesar das reiterações da Universidade para que a 
contratada efetivasse o pagamento no prazo acordado. 
 
Além disso o gestor informou, também, que designou servidores para as funções de gestor 
geral, gestor operacional e fiscal técnico dos respectivos contratos para concessão de 
espaço para o funcionamento das cantinas, de forma a auxiliar no acompanhamento da 
sua execução.   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Estabelecer rotinas para que sejam anexados os documentos fiscais das 
receitas, os comprovantes dos períodos de recesso escolar (férias), bem como dos 
períodos de paralisações das atividades acadêmicas-administrativas e respectivas 
autorizações da Pró-Reitoria de Administração, juntamente com os comprovantes dos 
prejuízos causados por fracasso de movimentação dos usuários pela outorgada. 
 
Recomendação 2: Implantar controles administrativos internos que assegurem o 
cumprimento das cláusulas contratuais que determinem o preço, as condições de 
pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios 
de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e do efetivo 
pagamento.   
 
 



 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
 
 
 
 

RELATÓRIO Nº 201702608 
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Unidade Auditada: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 
Exercício: 2017 
Processo: 00210.100030/2018-87 
Município: Ouro Preto - MG 
Relatório nº: 201702608 
UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE 
MINAS GERAIS 
 

 
 

_______________________________________________ 

Análise Gerencial 
 
Senhor Superintendente da CGU-Regional/MG,  
 
 

Por meio deste relatório, apresentam-se os resultados do trabalho de Avaliação dos 
Resultados da Gestão na UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (Ufop) 
realizado de acordo com os preceitos contidos na Ordem de Serviço n.º 201702608 e em 
atendimento ao inciso II do Art. 74, da Constituição Federal de 1988, de acordo com o 
qual cabe ao Sistema de Controle Interno: “comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 
quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos 
e entidades da administração federal”. 

 

 
1. Introdução 
 
 

O presente trabalho foi realizado nas unidades da Universidade Federal de Ouro Preto 
(Ufop), em Ouro Preto/ e Mariana/MG, com o objetivo de avaliar a gestão da Entidade. 
Para tanto, foi selecionado o macroprocesso relacionado à utilização/ocupação dos 
espaços físicos das universidades, tanto pela própria instituição, nas atividades típicas 
universitárias, quando demandante de imóveis privados, quanto por terceiros, na 
ocupação de espaços físicos para atendimento de demandas da comunidade acadêmica 
por serviços nos campi. O macroprocesso foi selecionado por estar estreitamente 
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relacionado à missão institucional da Universidade, qual seja “Produzir e disseminar o 
conhecimento científico, tecnológico, social, cultural, patrimonial e ambiental, 
contribuindo para a formação do sujeito como profissional ético, crítico-reflexivo, 
criativo, empreendedor, humanista e agente de mudança na construção de uma sociedade 
justa, desenvolvida socioeconomicamente, soberana e democrática”. 
 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 12/03 a 16/03/2018, em estrita 
observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal.  
 
1.1 Objetivos da auditoria 
 
As verificações objetivaram avaliar a utilização dos espaços físicos no âmbito das 
universidades federais, sob dois enfoques: a utilização dos espaços físicos para as 
atividades típicas universitárias e as outorgas de uso dos espaços físicos por terceiros. 
 
1.2 Metodologia 
 
Para este trabalho de avaliação, analisou-se os processos referentes a aquisição, 
construção, reforma ou locação de imóveis executados em função ou após o Reuni no que 
tange à realização de estudos que justificassem o investimento ou locação. No caso da 
locação, além desses elementos, avaliou-se a existência de estudos dos valores de 
referência dos contratos. Quanto às obras certificou-se o devido andamento e, nas 
situações de atrasos ou paralisações, as eventuais justificativas. No caso das outorgas de 
imóveis para uso por terceiros, apurou-se a realização do devido processo de escolha dos 
outorgados e a atuação da Universidade no tocante à fiscalização do contrato de outorga 
dos espaços físicos para terceiros. Por fim, confirmou-se a ocorrência ou não de eventuais 
ocupações irregulares em suas unidades. 
 
Foram analisados, em adendo, processos, nas seguintes categorias e quantitativos, em 
amostragem não probabilística: 
 
- 03 processos de aquisição de imóveis; 
- 04 processos de obras (sendo 02 de construção e 02 de reformas) após 2010; 
- 02 processos de locação de imóveis; e 
- 05 processos de outorga de espaços físicos, no Campus de Ouro Preto. 
 
A análise compreendeu visita in loco em todos imóveis da amostra, localizados no 
Campus Ouro Preto e no Campus Mariana, bem como verificação na adequação dos 
procedimentos adotados pela Universidade na gestão, com base na legislação regente da 
matéria: Lei 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, Lei nº 9.636/1998 e seu regulamento, o 
Decreto nº 3.725/2001, Lei nº 9.784/1999, bem como nos princípios da administração 
pública, emanados do art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988. 
 
 Destaca-se que os exames realizados foram impactados de forma significativa em 
decorrência da não disponibilização de documentos e de informações solicitadas 
formalmente pela equipe de auditoria da CGU. Essa situação impactou na extensão e na 
profundidade dos exames realizados em relação dois processos requisitados, referentes à 
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locação de imóvel para funcionamento do restaurante universitário da Escola de Minas e 
à instalação da telefonia móvel da Vivo na Ufop. 
 

 
2. Resultados dos trabalhos 
 
 

A abordagem adotada pela CGU objetivou responder às seguintes questões de auditoria, 
referentes à utilização dos espaços físicos da Universidade: 
 

 
2.2 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? 

Com vistas a verificar a utilização dos espaços físicos no âmbito da Universidade Federal 
de Ouro Preto no que concerne às decisões de investimento em projetos de aquisição, 
construção, reforma e locação de imóveis, a equipe solicitou acesso aos processos para 
avaliar a legalidade, estudo da necessidade, execução dos contratos e a da apropriação 
dos recursos decorrentes desses contratos, adotando como amostragem os seguintes 
certames: 

 
Quadro –  Processos solicitados 

ID ou Processo Categoria Objeto / Finalidade(s) Localização Valor – R$ 

7073/2012 Aquisição 
Construção de  moradias 

estudantis 
Cidade de 

Mariana/MG 
1.069.800,00 

6646/2010 (I) Aquisição 
Construção de  moradias 

estudantis 
Cidade de Ouro 

Preto/MG 
1.062.230,00 

6646/2010 (II) Aquisição 
Instalação de Estação de 
Tratamento de Esgotos 

Cidade de Ouro 
Preto/MG 

207.000,000 

23109.000037/2013-
58 

Construção 
Construção do prédio destinado 
ao Departamento de Mineração - 

Demin 

Campus Morro 
do Cruzeiro/Ouro 

Preto/MG 

 
7.962.400,96 

23109.004443/2017-
13 

Em 
construção 

Execução de obra de Conclusão 
das edificações n° 13 e 14 

destinadas às Moradias 
Estudantis 

Campus Morro 
do Cruzeiro/Ouro 

Preto/MG 
404.342,94 

23109.004440/2017-
80 

Em 
reforma 

Execução de serviços de 
revitalização do campo de futebol 

Campus Morro 
do Cruzeiro/Ouro 

Preto/MG 
392.121,77 

23109.1986/2011-0 Reforma 
Reforma e adaptações do 

restaurante universitário da 
Escola de Minas – Remop 

Cidade de Ouro 
Preto/MG 

1.216.232,31 

4393/2010 Locação 
Instalação da Biblioteca do Ifac 

da Ufop 
Cidade de Ouro 

Preto/MG 5.226,57 

2317/2010 Locação 
Remop (Restaurante 

Universitário) 
Cidade de Ouro 

Preto/MG 5.727,25 

Fonte: Processos listados no Ofício Externo Audit/Reitoria nº 01/2018, de 06/02/2018.  
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A aferição da razoabilidade se deu a partir da confrontação entre a decisão das Ifes em 
adquirir, construir, reformar ou locar imóveis e a concomitante existência de outros 
imóveis próprios subutilizados, bem como a partir da verificação de subutilização dos 
imóveis que foram adquiridos, construídos, reformados ou locados.  
 
Observou-se que a Universidade não inseriu em seus processos os estudos eventualmente 
desenvolvidos ou que tenham subsidiado as opções de investimento e respaldado a 
aquisição, construção, reforma ou locação dos respectivos imóveis, conforme 
detalhamento a ser apresentado em item específico deste relatório de auditoria. 
 
Por meio da realização de testes e inspeções, não se constatou a existência de imóveis 
próprios que poderiam ser utilizados no lugar das novas construções, reformas ou 
locações, bem como não se identificou a presença de espaços físicos ociosos ou utilizados 
para finalidades diversas em suas unidades. Por outro lado, a Universidade ainda possui 
área cujos estudos possam resultar em futuras ampliações e construções, como a 
biblioteca central que se pretende implantar. 
 
Quanto ao andamento das obras, foram detectados pequenos atrasos na execução (a) das 
obras de conclusão das edificações n° 13 e 14 destinadas às Moradias Estudantis, bem 
como na execução (b) de serviços de revitalização do campo de futebol. Entretanto, 
constam nos processos os respectivos motivos dos atrasos, bem como as providências 
adotadas para a regularização do andamento. Não foram identificados impactos sociais 
decorrentes desses pequenos atrasos, quer da percepção obtida em campo, quer da 
manifestação ou entrevistas realizadas com gestor ou prefeito do Campus. No mesmo 
sentido, registre-se que, até a realização da inspeção a cargo da equipe de auditoria, não 
havia impactos financeiros decorrentes dos mencionados atrasos. 
 
No período sob exame, a Ufop manteve quatro imóveis alugados, sendo que a amostra 
selecionou para análise 50% destes imóveis, entretanto, por ocasião da inspeção e 
trabalhos de campo, a Universidade não disponibilizou um dos processos à equipe de 
auditoria, situação que será tratada em item específico deste relatório de auditoria. Em 
relação ao processo disponibilizado, em função de ser uma locação em andamento, foram 
verificadas as repactuações e pagamentos, podendo-se considerar, pela singularidade do 
imóvel locado, bem como sua localização específica, que os reajustes, periodicidade e 
índices aplicados estão previstos no contrato e os valores pagos estão condizentes com o 
mercado. Em que pese a regularidade dos valores pagos, em inspeção física ao imóvel, 
constatou-se que o imóvel locado encontra-se subutilizado, conforme detalhamento a ser 
apresentado em item específico deste relatório. 
 
Com base nestes itens, conclui-se que a utilização dos espaços físicos da Universidade, 
as decisões de investimento, bem como as locações são razoáveis, em que pesem as falhas 
relacionadas aos estudos voltados à sua eficiência. 
  
##/Fato## 
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2.3 Em que medida o processo de escolha dos outorgados é feito de maneira a não 
beneficiar determinado particular e com prevalência do interesse público? 

Com vistas a verificar a utilização dos espaços físicos no âmbito da Universidade Federal 
de Ouro Preto sob o enfoque das outorgas de uso dos espaços físicos para atendimento de 
demandas de serviços de natureza privada, como restaurantes, lanchonetes, agências 
bancárias, copiadoras, etc., foram examinados os seguintes processos, por amostragem, 
para avaliar a legalidade, o estudo da necessidade, a execução dos contratos e a 
apropriação dos recursos decorrentes desses contratos: 
 

Quadro- Processos de Outorga de espaços físicos analisados. 
Processo nº Modalidade 

Licitatória 
Contrato Objeto Valor – R$ 

23109.000011/2015-71 
Concorrência 
nº 001/2015 

54/2015, 
de 

08/09/2015 

Concessão de espaço 
destinado à 
cantina/lanchonete no 
prédio da Escola de Minas 
no Campus Universitário 
da Ufop em Ouro Preto. 

Os valores 
estão 
informados no 
quadro 
descritivo do 
processo de 
outorga de 
espaço físico 
nº 
23109.000011
/2015-71. 

55/2015, 
de 

08/09/2015 

Concessão de espaço 
destinado à 
cantina/lanchonete no 
prédio do Instituto de 
Ciências Exatas e 
Biológicas (Iceb) 
Concessão de espaço 
destinado à 
cantina/lanchonete no 
prédio. 

56/2015, 
de 

08/09/2015  

Concessão de espaço 
destinado à 
cantina/lanchonete no 
prédio do Insituto de 
Ciências Humanas e 
Sociais (ICHS) no Campus 
Universitário da Ufop em 
Mariana. 

57/2015, 
de 

08/09/2015 

Concessão de espaço 
destinado à 
cantina/lanchonete no 
prédio do Centro de Ensino 
à Distância (Cead) no 
Campus Universitário da 
Ufop em Ouro Preto. 

58/2015, 
de 

08/09/2015 

Concessão de espaço 
destinado à 
cantina/lanchonete no 
prédio do Departamento de 
Geologia e Mineração 
(Degeo) no Campus 
Universitário da Ufop em 
Ouro Preto. 
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59/2015, 
de 

08/09/2015 

Concessão de espaço 
destinado à 
cantina/lanchonete no 
prédio do Instituto de 
Ciências Sociais Aplicadas 
(Icea) no Campus 
Universitário da Ufop em 
João Monlevade. 

23109.001131/2018-39 
Inexigibilida-
de de Licitação 

 (Ainda 
não foi 
firmado) 

Instalação de Antena e 
equipamentos de 
Telecomunicações (Claro 
S/A). 

---- 

23109.004260/2011-0 ----- 
s/nº, de 
30/09/2011 

Instalação de antena de 
telefonia móvel no Campus 
Morro do Cruzeiro em 
Ouro Preto (Claro S/A). 

106.361,40 
(valor global) 

23109.000229/2017-98 
Dispensa de 
Licitação 

 (Ainda 
não foi 
firmado) 

Manutenção do Posto do 
Banco do Brasil. 

Até a presente 
data não 
haviam 
chegado a um 
consenso 
sobre o valor 
da outorga do 
espaço físico) 

23109.006120/2010-98  
Dispensa de 
Licitação nº 
272/2010   

s/nº, de 
21/07/2010 

Manutenção do Posto do 
Banco do Brasil. 

500.000,00 
(valor global) 

Fonte: Informações prestadas pelo gestor por meio do Ofício Externo Audit/Reitoria nº 01/2018, de 06/02/2018, em 
resposta à Solicitação de Auditoria nº 201702608/01.  

 
Esses processos analisados possibilitaram verificar o que segue relacionado à utilização 
dos espaços físicos da Universidade por meio de outorgas. 
 
Os processos analisados de outorga de espaço físico referem-se a cessão de uso a 
terceiros, a título oneroso, de áreas para o exercício de atividades de apoio necessárias ao 
desempenho das atividades da Entidade, tais como: posto bancário e lanchonete, de 
acordo com os incisos I a V do art. 12 do Decreto nº 3.725, de 10/01/2001. Não foram 
utilizados instrumentos precários para perpetuação de uso por particulares em situações 
irregulares. Ademais, observou-se a supremacia do interesse público quando da 
concessão, para terceiros, de outorgas para uso dos espaços físicos da Universidade. 
 
Verificou-se que as cessões de espaço onerosa à terceiros não são precedidas de 
formulação de estudos sobre a demanda por serviços, com abrangência suficiente e 
diagnóstico preciso sobre serviços a serem disponibilizados para a comunidade 
universitária. Os elementos identificados nos processos para embasar a demanda por 
serviços (cantina/lanchonete, Banco do Brasil, antena Claro) foram as justificativas da 
importância desses para a comunidade acadêmica. 
 
Relativamente a inviabilidade de competição ou de licitação dispensável, foram 
analisados quatro processos referentes às outorgas de espaço físico, sendo que dois 
processos estão em andamento, conforme descrito no item 1.1.1.10 deste Relatório.  
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Verificou-se que houve falta de enquadramento nas hipóteses de dispensa e/ou 
inexigibilidade, para o processo de outorga de espaço físico nº 23109.004260/2011-0, em 
desacordo com o art. 2º da Lei 8.666, de 21/06/1933. Além disso, não houve apreciação 
pela Procuradoria Jurídica, contrariando o parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666, de 
21/06/1993, conforme item 1.1.1.8 deste Relatório. 
 
Quanto ao processo nº 23109.006120/2010-98, Dispensa de Licitação nº 272/2010, para 
a manutenção do Posto do Banco Brasil, houve o enquadramento de acordo com as 
hipóteses estabelecidas no art. 24 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, bem como o edital foi 
submetido à apreciação da Procuradoria Jurídica da Ufop, assim como foi devidamente 
publicado o extrato de concessão de uso na impressa oficial, como condição para a 
eficácia do ato.  
 
Ademais, observou-se que não houve o enquadramento adequado na modalidade 
licitatória para a cessão onerosa de espaço físico de lanchonete/cantina, utilizando-se da 
modalidade licitatória concorrência, em detrimento do pregão eletrônico, no processo n° 
23109.000011/2015-71, Concorrência nº 001/2015, em desacordo com o art.1º do 
Decreto nº 5.450, de 31/05/2005. Além disso, o edital desse processo não foi publicado 
no Diário Oficial da União, em desacordo com o inciso I do art. 21 da Lei nº 8.666, de 
21/06/1993. Esses fatos foram relatados no item 1.1.1.8 deste Relatório. 
 
No que concerne ao enquadramento nos preços das outorgas de uso de espaços físicos ao 
valor de mercado, observou-se que: 
 
- valores de contratos similares ocupados por outras empresas na Ufop, no caso da cessão 
onerosa para a Claro; 
 
- valores anteriores de outorgas pagos pelas empresas outorgadas, corrigidos pelo índice 
IGPM, no caso da cessão onerosa de espaços de lanchonetes. Ressalta-se que no processo 
nº 23109.000011/2015-71; referente a cessão onerosa de espaço para as 
cantinas/lanchonetes não foi considerado para definição de valores locatícios o custo 
estimado do m² e da localização para o respectivo balizamento com os valores de 
mercado, conforme descrito no item 1.1.1.11 desse Relatório.  
 
- negociações similares concluídas com os Bancos Real e Caixa Econômica Federal e 
relatório de avaliação apresentado pela comissão designada pela Portaria Proad nº 
531/2008.  
 
No que tange à contrapartida, os processos de outorgas de espaço físico analisados, os 
quais foram destinadas à execução de empreendimento de fins lucrativos, foram onerosos. 
Todavia, há contratos com vigência expirada, e que, a partir do termino do contrato, os 
outorgados (Banco do Brasil e a Claro S/A) permaneceram no espaço da Ufop, sem a 
devida remuneração pelo uso do imóvel, em desacordo com o art. 5º da Lei 6.120, de 
15/10/1974.  Fato esse descrito no item 1.1.1.10 deste Relatório. 
 
Em relação à remuneração pelo uso de bens da Ufop pelas fundações de apoio, foram 
averiguados os processos, listados no quadro a seguir, para aferir, exclusivamente, os 
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ressarcimentos pela utilização de bens e serviços da Universidade pelas fundações de 
apoio, para a execução de projetos de ensino, pesquisa e extensão e de desenvolvimento 
institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação:  
 
Quadro – Processos em que foi averiguada a conformidade dos ressarcimentos pela utilização de bens 
pelas Fundações de Apoio de acordo com o caput do art. 6º da Lei nº 8.958, de 20/12/1994.  

Processo nº Objeto Valor – R$ 

23109.005446/2017-74 

Contratação da Fundação Gorceix para apoio e suporte 
ao Centro de Educação Aberta e a Distância da Ufop 
na implementação e acompanhamento das vagas 
aprovadas para os cursos de Bacharelado em 
Administração Pública, Licenciatura em Matemática, 
Pedagogia e Geografia; e para os cursos de 
Especialização em práticas pedagógicas e mídias na 
educação, com as vagas aprovadas no âmbito do Edital 
Capes nº 74/2014. 

2.202.649,09 

23109.003692/2017-91 
 

Cooperação entre o Instituto Tecnológico Vale e a 
Escola da Minas Universidade Federal de Ouro Preto  
em atividades de pesquisa para caracterização da 
resistência ao degaste de materiais empregados em 
operações de mineração. 

100.000,00 

23109.000811/2015-92 

 

Termo de Cooperação que entre si celebraram a 
Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás e a Universidade 
Federal de Ouro Preto - Ufop com a interveniência da 
Fundação Educativa de Rádio e Televisão Ouro Preto, 
para desenvolvimento do projeto intitulado “Relações 
entre Tectônica e sedimentação em Bacias RIFTE e 
orogênicas. 

943.468,51, 
 

 

Fonte:  Informações prestadas pelo gestor por meio do Ofício Externo Audit/Reitoria nº 01/2018, de 06/02/2018, em 
resposta à Solicitação de Auditoria nº 201702608/01.  

 
Nesses processos observou-se o que segue em relação ao ressarcimento pelo uso de bens 
da Universidade pelas fundações de apoio:  
 
Quadro – Considerações sobre o ressarcimento pelo uso de bens e imagens da Ufop pelas 
fundações de apoio.  

Processos nº Ressarcimento 

23109.005446/2017-74 

Recurso oriundo de descentralização de crédito proveniente da Capes para a 
implantação e desenvolvimento de cursos no âmbito do Sistema UAB. De 
acordo com o art. 32 da Resolução Cepe n° 7.000, de 06/12/16, os projetos 
de ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico ou de inovação, de 
extensão ou de desenvolvimento institucional, financiados por órgão oficial 
de fomento, ou quando se tratar de descentralização de recursos não se 
aplicam os art. 6° e 7° dessa Norma que tratam de retribuição e ressarcimento.  

23109.003692/2017-91 

Há previsão de retribuição e ressarcimento no projeto, respectivamente, de 
5% e 10% sobre os valores da receita bruta do projeto, conforme art. 6º e art. 
7º da Cepe n° 7000, 06/12/2016. Todavia, a Ufop ainda recebeu a devida 
remuneração devido ao fato do contrato estar sendo executado.  

23109.000811/2015-92 

 

Conforme fls. 57 do Plano de Trabalho “Este projeto será levado a efeito 
essencialmente através de coleta de informações em campo. A participação 
de laboratórios do Degeo/EM/Ufop será de pequena monta e devidamente 
ressarcida comas aquisições de equipamento previstas para modernização e 
manutenção do Laboratório de Laminação, praticamente o único laboratório 
com uso significativo no projeto.” Foram estabelecidas aquisições no valor de 
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R$ 65.053,00 para remuneração de retribuição da Ufop pela utilização da 
imagem e de seus respectivos bens. 

Fonte: Processos nº (s) 23109.005446/2017-74, 23109.003692/2017-91 e 23109.000811/2015-92. 
  
##/Fato## 

 
 
2.4 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? 

Em relação à formalização e respectivo controle da execução dos contratos de outorga de 
espaços físicos analisados por amostragem não probabilística, referentes à amostra 
descrita a seguir, verificaram-se falhas na formalização e deficiências no 
acompanhamento da execução, conforme descrito a seguir. 
 
Quadro – Contratos firmados por meio do processo nº 23109.000011/2015-71 – Concorrência nº 001/2015. 

Nº do 
Contrato, de 
08/09/2015 

Empresa Instituto 
Valor mensal 
do Contrato– 
R$ 

Valor mensal 
do 1° Termo 
Aditivo, 
01/09/2016 – 
R$ 

Valor 
mensal do 2º 
Termo 
Aditivo, de 
06/09/2017 – 
R$ 

054 
R. P. 
Empreendimento 
Ltda. 

EM 4.227,07 4.706,38 4.625,23 

055 
R. P. 
Empreendimento 
Ltda. 

Iceb 6.905,00 7.687,97 7.555,42 

056 
Sennys 
Restaurante Ltda 

ICHS 1.926,14 2.144,55 2.107,57 

057 
Sennys 
Restaurante Ltda. 

Cead 1.943,20 2.163,54 
Não foi 

renovado. 
Em processo 
de licitação. 

058 
Sennys 
Restaurante Ltda. 

Degeo 1.664,68 1.853,44 

059 
Sennys 
Restaurante Ltda. 

Icea 985,06 1.096,76 

Fonte: Processo nº 23109.000011/2015-71. 

Quadro – Contratos firmados por meio dos processos nº (s) 23109.004260/2011-0 e 23109.006120/210-98. 
Contrato nº Empresa Valor Global – R$ 

s/nº, de 30/09/2011 Claro S/A 106.361,40 
s/nº, de 21/07/2010 Banco do Brasil S.A. 500.000,00 

Fonte: Processos nº (s) 23109.004260/2011-0 e 23109.006120/210-98. 

 
Os contratos firmados pela Ufop para outorga de espaço físico possuem cláusulas 
essenciais legais, com exceção dos Contratos de Concessão de Espaço para Fins 
Comerciais de Cantina/Lanchonete de nº (s) 54 a 59/2015, de 08/09/2015, referente ao 
processo nº 23109.000011/2015-71, e o Contrato de Concessão de Uso de Bem Imóvel 
para a manutenção de posto Bancário do Banco do Brasil s/nº, de 21/07/2010, referente 
ao processo nº 23109.006120/2010-98, os quais não foram fixados nesse instrumento 
contratual os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das 
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obrigações e a do efetivo pagamento, em desacordo com o referido inciso III do art. 55 
da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, conforme descrito no item 1.1.1.8 deste Relatório.  
 
Ademais, a minuta do contrato do Contrato de Cessão Onerosa de Uso s/nº, celebrado, 
em 30/09/2011, entre a Universidade Federal de Ouro Preto e a Claro S/A, para instalação 
de antena de telefonia móvel, referente ao processo nº 23109.4260-2011-0, não foi 
submetido à apreciação e à aprovação da Procuradoria Jurídica, em desacordo o parágrafo 
único do art. 38 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, com conforme descrito no item 1.1.1.8 
deste Relatório. 
 
Quanto à utilização de espaços físicos sem amparo contratual, verificou-se que os 
seguintes contratos estão com vigência expirada: 
 
- Contrato de Cessão Onerosa de Uso s/nº, celebrado, em 30/09/2011, entre a 
Universidade Federal de Ouro Preto e a Claro S/A, para instalação de antena de telefonia 
móvel no Campus Morro do Cruzeiro em Ouro Preto (processo nº 23109.4260-2011-0), 
com vigência de 05 anos a partir da data de assinatura do contrato; e,  
 
- Contrato de Concessão de Uso de Bem Imóvel s/nº, celebrado, em 21/07/2010, entre a 
Universidade Federal de Ouro Preto e o Banco do Brasil, para manutenção do Posto de 
Atendimento do Banco do Brasil (processo nº 23109.006120/2010-98), com vigência de 
05 anos a partir da data de assinatura do contrato. 
 
Contudo, os espaços físicos continuam sendo utilizados pelos concessionários, conforme 
descrito no item 1.1.1.10 deste Relatório. 
 
Quanto aos valores acordados para a cessão de espaços físicos da Universidade para a 
instalação de antena da Claro e para o estabelecimento do Posto de Atendimento do Banco 
do Brasil, esses foram pagos em uma única parcela. Todavia, o montante pactuado para 
a outorga de espaço físico para a Claro S.A. foi pago em atraso, sem aplicação das 
penalidades cabíveis, conforme relato no item 1.1.1.13 deste Relatório. 
 
No que diz respeito aos Contratos de Concessão de Espaço para Fins Comerciais de 
Cantina/Lanchonete de nº (s) 54 a 59/2015 os reajustes pactuados contratualmente estão 
sendo devidamente aplicados. Todavia, houve pagamento de valores inferiores aos 
previstos nesses contratos, sem documentos que embasassem as reduções das parcelas, 
em desacordo com o estabelecido no item 12.4 - Anexo II do Edital da Concorrência nº 
001/2015, processo nº 23109.000011/2015-71, conforme descrito no item 1.1.1.13 deste 
Relatório. 
 
Além disso, nos contratos analisados não foram convalidados os ressarcimentos relativos 
às despesas comuns, em desacordo com o inciso VII, artigo 13 do Decreto nº 3.725, de 
10/01/2001: 
 
 - Contratos nº (s) 54 a 59/2015, celebrado, entre a Ufop e R. P Empreendimento Ltda. 
(54 e 55/2015) e entre a Ufop e Senny’s Restaurante Ltda. (56 a 59/2015), em 08/09/2015, 
– a comissão, designada para realizar a pesquisa de mercado dos valores locatícios das 
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cantinas/lanchonetes, incluiu no valor do aluguel os ressarcimentos dessas despesas, sem 
especificar os parâmetros utilizados para o ressarcimento dessas, tampouco qual seria o 
valor auferido com essa restituição; 
 
- Contrato de Cessão Onerosa s/nº, celebrado em 30/09/2011, entre a Ufop e a Claro S/A, 
especifica no item 4.2 da cláusula quarta – Do preço e da Forma de Pagamento que o 
valor da concessão seria acrescido da importância relativa ao consumo da energia elétrica 
dos equipamentos, apurada em medição por servidor da Universidade. Todavia, não 
houve medição, tampouco ressarcimento dessa despesa; 
 
- Contrato de Concessão de Uso de Bem Imóvel s/nº, celebrado, em 21/07/2010, entre a 
Ufop e o Banco do Brasil, não há previsão de ressarcimento de despesas comuns.  
 
Esses fatos estão descritos no item 1.1.1.13 deste Relatório. 
 
Em relação aos recolhimento e registro dos valores pactuados, observou-se que as receitas 
oriundas do recebimento de valores, decorrentes de contratos de outorga de espaços 
físicos analisados, foram recolhidas e contabilizadas no Sistema Integrado de 
Administração Financeira – Siafi, por meio de códigos de recolhimento, os quais indicam 
os parâmetros para classificação dos recursos arrecadados por intermédio da Guia de 
Recolhimento da União - GRU. Não obstante, utilizou-se indevidamente o código de 
recolhimento de receita nº 28804-7, referente as receitas provenientes de taxas de 
ocupação, devida pelos ocupantes de imóveis da União, agentes políticos e servidores 
públicos; ao invés do código nº 28802-0, referente as receitas oriundas de locação de 
imóvel; para os seguintes contratos: 
 
- Contratos nº 054 a 059/2015, de 08/09/2015, celebrado entre a Ufop e R. P 
Empreendimento Ltda. (54 e 55/2015) e Senny’s Restaurante Ltda. (56 a 59/2015)  para 
a concessão de espaço para fins comerciais de cantina/lanchonete - Concorrência nº 
01/2015 - processo nº 23109.000011/2015-71; e, 
 
- Contrato de Concessão de Bem Imóvel s/nº, de 21/07/2010, celebrado entre a Ufop e o 
Banco do Brasil S. A – processo de Dispensa de Licitação nº 272/2010 - processo nº   
23109.006120/2010-98.  
 
 Este fato está em desacordo com o art. 83 da Lei nº 4.320, de 17/03/1964, que estabelece: 
 
“Art. 83. A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos 
quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou 
guardem bens a ela pertencentes ou confiados.” 
 
No que concerne a atuação dos fiscais dos contratos, foram constatadas falhas como a não 
designação de fiscal em contrato de concessão, atuação insuficiente dos fiscais e 
desrespeito ao princípio da segregação de funções na nomeação de fiscais, conforme 
descrito no item 1.1.1.9 deste Relatório. 
  
##/Fato## 
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2.5 A universidade está tomando as devidas providências com relação às ocupações 
irregulares de espaços físicos dos seus campi? 

Em relação a este quesito, observou-se que estão sendo adotadas as devidas medidas de 
acompanhamento, apuração e busca de reintegração das ocupações irregulares 
identificadas pela entidade auditada, bem como monitoramento das ações de terceiros que 
podem gerar prejuízos ao patrimônio da instituição de ensino, conforme detalhamento 
apresentado em item específico deste Relatório. 
  
##/Fato## 

 
3. Conclusão 
 
 

Os resultados do trabalho na Universidade Federal de Ouro Preto, consubstanciados por 
meio de testes e pelas informações prestadas pelos gestores, apontaram falhas na 
utilização dos espaços físicos da Universidade, tais como: 
- Contratação de obras, locações e aquisições de imóveis sem a realização de análises ou 
estudos que motivam o ato administrativo do gestor; 
- Identificação de pagamento de aluguel sem cobertura contratual; 
- Pagamento de aluguel de imóvel subutilizado; 
- Aquisição de terrenos com documentação inapta ao registro imobiliário; 
- Falhas nos parâmetros legais nos processos de outorga de espaço físicos; 
- Ausência de designação e atuação insuficiente dos fiscais de contratos; 
- Espaços físicos utilizados pelos concessionários sem amparo contratual; 
- Estudos inadequados para apuração do valor da cessão onerosa de espaços físicos ao 
valor de mercado; 
- Ausência de rateio de despesa comuns nos contratos de outorga onerosa de uso de espaço 
físico; 
- Pagamentos em desacordo com o estabelecido em instrumento contratual nas outorgas 
de espaço físico. 
 
As análises indicaram que as obras e locações de espaços de terceiros não foram 
precedidas de estudos prévios quanto à demanda, embora estivessem acostados em 
argumentos de justificativa dos empreendimentos.  
 
Em relação aos procedimentos de locação de imóveis, em que pesem as impropriedades 
detectadas, não foram identificados imóveis próprios sem utilização para absorção da 
demanda. 
 
No que diz respeito às outorgas de espaços físicos, essas são onerosas com prevalência 
do interesse público. Todavia, há falhas formais nos procedimentos licitatórios, além de 
deficiências no controle e acompanhamento da execução contratual por parte da 
administração e dos fiscais, além de espaços físicos utilizados por terceiros sem amparo 
contratual.  
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Por fim, verificou-se que as ações supostamente nocivas que pudessem redundar em 
ocupações irregulares dos imóveis da Universidade estão sendo objeto de devidas 
providências de defesa da instituição. 
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_______________________________________________ 

Ordem de Serviço nº 201702608 
 
1 Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão 

1.1 Funcionamento das Universidades Federais  

1.1.1 Funcionamento das Universidades Federais  

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

 
Contratação de obras, locações e aquisições de imóveis sem a realização de análises 
ou estudos que demonstrem sua necessidade e viabilidade. 
 
Fato 

 
Não foram encontrados nos autos estudo prévios e necessários, destinados a subsidiar e 
apoiar a formação de convicção quanto às respectivas decisões de investimento e de 
despesas. A análise considerou a amostragem de nove processos, sendo dois ou mais de 
cada uma das seguintes contratações: aquisições, construções, reformas e locações de 
imóveis. 
 
Por meio de Solicitação de Auditoria, a entidade foi instada a justificar a ausência dos 
referidos estudos. Em resposta, por meio do Ofício Reitoria nº. 051/2018, de 04 de abril 
de 2018, a instituição manifestou-se nos seguintes termos: 
“No caso das obras, reformas e aquisições (processos 7073/2012, 6646/2010, 
4443/2017, 0037/2013, 4440/2017 e 1986/2011), os estudos ocorreram na forma de 
reuniões entre equipes multissetoriais da instituição e suas decisões foram incorporadas 
aos projetos, porém sem formalização em documentos. Especificamente no caso da 
locação (processo 4393/2010), tendo em vista o aumento do acervo e a natureza do 
prédio que abriga o instituto, situado em perímetro de tombamento histórico, não havia 
possibilidade de realizar ampliação de espaço para abrigar o acervo. Decidiu-se, 
portanto, pela alternativa de locação de imóvel próximo, facilitando o acesso dos alunos, 
considerando que a biblioteca é um equipamento pedagógico (laboratório) essencial aos 
cursos do IFAC. Ao final das etapas de avaliação e desenvolvimento de projetos básicos, 
os contratos eram assinados pela autoridade máxima da instituição.” 
 
Também foi solicitado à instituição justificar a ausência, nos autos, de aprovação superior 
da demanda (Reitor, Conselho Superior ou autoridade delegada) em relação à decisão de 
investimento e determinadas despesas, oportunidade em que, no mesmo ofício, a entidade 
manifestou-se conforme segue:  
“• terreno ETE e Repúblicas: o entendimento à época era de que, ao assinar os 
contratos, a autoridade estava anuindo com todo o trâmite processual até então. 
• construção DEMIN e reforma REMOP: tratam-se de falhas materiais que, por não se 
entender que trariam prejuízos aos processos, não foram observadas pelos setores em 
que os mesmos tramitaram posteriormente.” 
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Os esclarecimentos apresentados pela Ufop corroboram os fatos apontados pela equipe 
de auditoria. Nos processos de contratação analisados, bem como nos de locação de 
imóveis de terceiros, embora estejam embasados com argumentos, justificativas e 
elementos comprobatórios à adoção de procedimentos preliminares relativos à decisão de 
investimento e despesas a serem efetuadas, não constam estudos prévios, tampouco a 
previsão de despesas correntes para o funcionamento dos imóveis novos.  
 
As análises indicaram que as obras e locações de espaços de terceiros não foram 
precedidas de estudos prévios, formatados de modo a contemplar quesitos tais como (i) 
critérios de localização, (ii) previsão de demanda pelo público-alvo, (iii) fluxo 
orçamentário-financeiro capaz de contemplar os projetos do início ao fim, incluindo-se 
aqueles custos destinados à manutenção, (iv) aprovação superior do estudo (Reitor, 
Conselho Superior ou autoridade delegada), e (v) justificativa do não aproveitamento de 
imóveis existentes, embora estivessem acostados em argumentos de justificativa dos 
empreendimentos. Acrescente-se, no caso de imóveis locados, que o estudo deve conter, 
além dessas variáveis, a definição dos valores de referência do contrato (tanto do valor 
do aluguel, quanto dos reajustes), com fito de subsidiar e apoiar a tomada de decisão 
quanto às referidas opções de investimento ou de despesas por parte da entidade auditada.  
 
Na perspectiva de que venham a ser adotados nas aquisições futuras, bem como 
contratações para construções, reformas e locação de imóveis, ressalvando-se os casos 
naturalmente dispensados de sua aplicação, como, dentre outros, reparos emergenciais, 
faz conveniente salientar que estes estudos apresentam-se como meio de melhor explicitar 
o atendimento a princípios estampados no art. 2º e no art. 50 da Lei nº 9.784/1999, que 
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, 
especialmente quanto à motivação, finalidade, interesse público e eficiência. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
 Contratação de obras, locações e aquisições de imóveis sem a realização de análises ou 
estudos prévios que motivam o ato administrativo do gestor, bem como as justificativas 
que subsidiam as decisões de investimento e despesas. 
 
Pró-Reitor de Administração - deixou de providenciar estudos prévios e necessários à 
formação de convicção para aquisição, construção, reforma, locação de imóvel, deixando 
de implantar controles internos administrativos visando garantir o atendimento dos 
princípios estampados no art. 2º da Lei nº 9.784/1999, fragilizando a elaboração de 
justificativa e motivação do ato administrativo do gestor. As atribuições da Pró-Reitoria 
de Administração e dos seus respectivos gestores não estão expressas em nenhum 
regimento ou documento formalizado da Ufop, mas podem ser inferidas como de 
responsabilidade dos citados gestores em virtude do nexo de causalidade entre a natureza 
das atividades desempenhadas por eles e as falhas constatadas.  
 
Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento - não implementou  controles internos 
administrativos para verificar o atendimento dos requisitos legais necessários à 
formalização dos procedimentos relacionados às decisões de investimento e de despesas 
realizadas pela Unidade. A Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento é 
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responsável, entre outras, pela gestão da execução orçamentária, financeira e contábil, 
bem como pelos processos de suprimentos de bens de capital, consumo e pela contratação 
de serviços. As atribuições da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento e dos 
seus respectivos gestores não estão expressas em nenhum regimento ou documento 
formalizado da Ufop, mas podem ser inferidas como de responsabilidade dos citados 
gestores em virtude do nexo de causalidade entre a natureza das atividades 
desempenhadas por eles e as falhas constatadas.  
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Após ciência do relatório preliminar, a Ufop, por meio do oficio Reitoria nº 087/2018, 
de 08/06/2018, manifestou-se nos seguintes termos:   
“Com a entrada em vigor da IN 05/2017, em setembro de 2017, e em consonância com 
recomendações aqui apresentadas pela CGU, a Universidade tem incorporado em suas 
novas contratações os seguintes procedimentos: formalização da demanda pelo setor 
demandante; instituição de equipe de planejamento da contratação, responsável pela 
elaboração do estudo preliminar, estudo de riscos e o termo de referência; considerando 
que estes são os instrumentos básicos do processo licitatório”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
 A Ufop informou a adoção de providências que aprimoram os procedimentos de 
contratações de construções, reformas, locações, sendo importante subsidiar também para 
os processos que visem a aquisições, bem como atentar para a motivação que justifique a 
tomada de decisão do investimento ou locação. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Realizar estudos prévios e necessários, que contemplem quesitos como 
(i) critérios de localização, (ii) demanda pelo público-alvo, (iii) fluxo orçamentário-
financeiro contemplando projetos do início ao fim, incluindo-se custos de manutenção, 
(iv) aprovação superior e (v) justificativa do não aproveitamento de imóveis existentes e 
definição dos valores de referência (no caso de locação e reajustes); destinados a motivar 
e justificar decisão quanto à aquisição, construção, reforma, locação de imóvel, em 
atendimento a princípios estampados no art. 2º da Lei nº 9.784/1999. 
 
 
1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 

 
Identificação de pagamento de período de aluguel sem cobertura contratual. 
 
Fato 

 
Em função da amostragem determinada, foi solicitada a apresentação de dois processos 
de imóveis alugados de terceiros. Entretanto, um deles não foi disponibilizado, 
contrariando o disposto no artigo 26 da Lei nº 10.180, de 06/02/2001, que trata da 
obrigação da instituição disponibilizar todos documentos formalmente solicitados.  Trata-
se do Processo nº 2317/2010, que tem como objeto a locação do espaço de propriedade 
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do Centro Acadêmico da Escola de Minas (Caem), CNPJ nº 16.857.856/0001-18, 
localizado na Praça Tiradentes, nº 09, Centro de Ouro Preto, para funcionamento do 
Restaurante da Escola de Minas de Ouro Preto (Remop). O imóvel foi locado por 60 
meses no período de 09/04/2010 a 08/04/2015, no valor de R$5.727,25, conforme 
Contrato nº 54/2010, registrado no Siasg. 
 
Mediante o item 2 da Solicitação de Auditoria nº 201702608/03, foram solicitados 
esclarecimentos formais em relação aos motivos pelos quais o referido processo deixou 
de ser apresentado à equipe de auditoria por ocasião da inspeção e trabalhos de campo 
realizados na semana de 12 a 16/03/2018. Em resposta, por meio do Ofício Reitoria nº. 
051/2018, a instituição reafirmou suscintamente que o “processo não foi encontrado”, 
confirmando a situação que interferiu na análise amostral da situação, por ocasião dos 
trabalhos de campo. 
 
Em função do contrato ter expirado em abril/2015 (08/04/2015), foram identificados 
pagamentos ‘sem cobertura contratual’ relativos aos dias restantes do mês de abril/2015, 
bem como dos meses de maio a dezembro de 2015, o que contraria os arts. 60, § único, e 
62, caput, da Lei nº 8.666/93. As consultas ao Sistema Siafi registram que o último 
pagamento realizado foi mediante geração da Ordem Bancária OB nº 2016OB800339, no 
valor de R$5.727,25, emitida em 11/01/2016. O valor total pago sem cobertura contratual 
totalizou R$51.545,25. 
 
Em relação a essa constatação, a coordenadora da equipe de auditoria interna da Ufop 
esclareceu que a Universidade alugava o imóvel do referido Centro Acadêmico, mas que 
o contrato findou em 08/04/2015. Entretanto, o imóvel não teria sido desocupado a pedido 
dos próprios alunos, que fizeram gestões ao Centro Acadêmico para que a cobrança 
deixasse de ser realizada e, desde então, a partir de janeiro/2016, a Ufop está mantendo 
diálogos com o Caem para chegar a termo em relação a dispensa da cobrança. Esclareceu 
também, via correspondência eletrônica institucional, que a justificativa do Reitor da 
época para realização de pagamentos após o vencimento do contrato foi de que “... havia 
um diálogo sobre o pagamento na utilização do espaço...” 
 
Quanto aos esclarecimentos prestados, conveniente registrar que, caso o Restaurante da 
Escola de Minas de Ouro Preto (Remop) continue a ocupar o imóvel de terceiros, há 
necessidade de formalizar novo ajuste com o proprietário, abordando-se a eventual 
dispensa do ônus, sob pena de manter a relação locatícia sem cobertura contratual. 
 
Por fim, importa destacar que realização de despesa sem a cobertura contratual obrigatória 
(art. 62 da Lei no 8.666/93), caracteriza contrato verbal, que é nulo, conforme o parágrafo 
único do art. 60 da Lei no 8.666/93. E ainda, em que pese a despesa sem cobertura 
contratual dever ser objeto de reconhecimento da obrigação de indenizar, nos termos do 
art. 59, parágrafo único, da Lei n° 8.666/1993, cabe apuração de responsabilidade a quem 
der causa ao contrato nulo, vale dizer, os agentes que concorrem para pagamentos 
indevidos podem responder pelos eventuais danos causados ao erário federal. 
  
##/Fato## 

Causa 
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Falta de zelo com documentos públicos, consubstanciado no extravio do processo nº 
2317/2010, e cometimento de irregularidades na execução de pagamentos sem cobertura 
contratual referente à locação do imóvel destinado ao Funcionamento do restaurante 
universitário da Escola de Minas / Ouro Preto-MG. 
 
Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento - não adotou medidas de controle 
suficientes para evitar pagamentos de contratos sem cobertura contratual, bem como o 
devido zelo com os processos administrativos sob responsabilidade dos setores 
vinculados à Pró-Reitoria, incorrendo em riscos de controle dos processos que podem 
interferir na gestão de contratações da entidade. As atribuições da Pró-Reitoria de 
Planejamento e Desenvolvimento e dos seus respectivos gestores não estão expressas em 
nenhum regimento ou documento formalizado da Ufop, mas podem ser inferidas como 
de responsabilidade dos citados gestores em virtude do nexo de causalidade entre a 
natureza das atividades desempenhadas por eles e as falhas constatadas. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Após ciência do relatório preliminar, a Ufop, por meio do oficio Reitoria nº 087/2018, 
de 08/06/2018, manifestou-se nos seguintes termos:   
“Foi realizada uma reunião entre a administração da Ufop e os representantes do Centro 
Acadêmico da Escola de Minas (Caem). A intenção foi negociar as condições para que 
o Remop continue funcionando no local. Ao operar o Remop no prédio do Caem, a 
instituição oferece uma grande contrapartida à comunidade acadêmica, pois é oferecida 
uma alternativa de alimentação de qualidade e baixo custo aos estudantes que residem 
e/ou desempenham suas atividades acadêmicas nas unidades da UFOP localizadas no 
centro histórico de Ouro Preto. 
Durante a reunião, os representantes do Caem propuseram a cobrança de aluguel em 
valor significativamente superior ao das últimas parcelas pagas pela Ufop, o que foi 
julgado improcedente pela administração, tendo em vista a dimensão da contrapartida 
oferecida aos estudantes, membros do próprio centro acadêmico. 
Visando solucionar definitivamente a questão, a administração fará novas reuniões no 
intuito de sensibilizar os representantes no Caem, visando, prioritariamente, à concessão 
de uso gratuito do espaço. 
A respeito do pagamento de aluguéis sem cobertura contratual, a UFOP irá abrir um 
processo de representação para apurar os fatos”. 
   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
O contrato administrativo é sempre bilateral e, em regra, formal. É importante que a 
administração pública diligencie para que as assinaturas dos termos de aditamento sejam 
promovidas até o término da vigência contratual, uma vez que, após o decurso do prazo, 
numa visão positiva, o contrato considera-se extinto. Esse é o motivo de se recomendar 
que se proceda tempestivamente a formalização dos aditivos, de modo a evitar a execução 
de serviços sem cobertura contratual ou a própria extinção do contrato. É necessário o 
cuidado de controlar os serviços contratados para que a execução não ultrapassasse o 
limite ajustado e tomar providências ao seu alcance no sentido de alertar as autoridades 
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competentes do risco dos serviços virem a ser prestados sem a devida cobertura 
contratual.  
 
O parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/1993 fornece o regramento aplicável aos 
efeitos decorrentes dos contratos administrativos nulos, estabelecendo: 

Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, impedindo 
os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já 
produzidos. 
Parágrafo único – A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado 
pelo que houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos 
regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a 
responsabilidade de quem lhe deu causa. 

 
A assunção de obrigação sem cobertura contratual é prática vedada expressamente pela 
legislação, nos termos do art. 60, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993, que dispõe 
ser “nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração”, salvo o de 
pequenas compras de pronto pagamento. Vale dizer, a lei é clara ao vedá-lo e declará-lo 
nulo de pleno direito. Por outro lado, é também a lei que determina a promoção da 
responsabilidade de quem deu causa ao contrato nulo (art.59, parágrafo único da Lei nº 
8.666/93). A unidade precisa examinar as justificativas a serem apresentadas, face à 
possibilidade de descontinuidade dos serviços prestados, bem como a eventual 
negligência dos envolvidos na condução dos fatos.  
   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Orientar formalmente a repartição de gestão de contratos e convênios 
para que se abstenha de dar continuidade à execução de contrato após o término de sua 
vigência, dando cumprimento ao art. 60 c/c, o art. 62 da Lei nº 8.666/1993, que vedam a 
execução de pagamentos sem cobertura contratual. 
 
Recomendação 2: Adotar providências com vistas à localização dos autos do Processo nº 
2317/2010, que tem como objeto a locação do espaço de propriedade do Centro 
Acadêmico da Escola de Minas (Caem) e, caso não obtenha resultado satisfatório, 
promova a competente reconstituição dos autos e a apuração de responsabilidades pelo 
extravio. 
 
Recomendação 3: Promover a apuração dos fatos e eventual responsabilização de quem 
deu causa à realização de despesa sem a cobertura contratual obrigatória e ao contrato 
nulo, nos termos do art.59, parágrafo único, e art. 82, da Lei nº 8.666/93. 
 
 
1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 

 
Pagamento de aluguel de imóvel subutilizado. 
 
Fato 

 
A equipe da CGU, ao inspecionar o imóvel locado para instalação e funcionamento da 
Biblioteca e do Programa de Pós-Graduação do Curso de Mestrado do Ifac/Ufop, 
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constatou que este se encontrava subutilizado, fechado aos usuários, cuja circulação 
permanecia limitada apenas aos funcionários e contratados da Ufop, que adotavam 
procedimento de rápida entrada no ambiente para contato com o acervo de periódicos e 
retirar obras acadêmicas ou livros.  
 
A Universidade foi instada formalmente a apresentar laudos, despachos ou expedientes 
que determinaram as restrições no uso do imóvel locado para funcionamento da 
Biblioteca (Ifac), bem como o eventual processo que reunisse a documentação relativa às 
situações determinantes que resultaram na subutilização do imóvel. Conforme Ofício 
Reitoria nº. 051/2018, Anexo I, a instituição apresentou cópia do Processo nº 
23109.001088/2018-10, relativo à “Avaliação do Ambiente do Trabalho” da Biblioteca 
do Ifac, onde estão reunidos relatos de funcionários sobre alagamento no 
prédio/biblioteca, cujas paredes ficaram encharcadas e mofadas, exalando forte cheiro de 
mofo por toda biblioteca, principalmente na área de atendimento e corredor da sala de 
multimídia, banheiros, entre outros. Também há relatos que os funcionários que atuam na 
biblioteca tem feito constantes reclamações das condições de trabalho a que estão 
expostos diariamente, falta de ventilação, sendo que a situação chegou ao “limite do 
insuportável” e que está impossível acessar ou permanecer na parte superior do prédio 
onde se encontra a sala de multimídia. Há ainda problemas de mobilidade no imóvel. A 
Coordenadora do Sistema de Bibliotecas e Informação – Sisbin solicitou uma visita e 
parecer de urgência dos técnicos do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor 
– Siass, quando foi emitido um “Laudo Pericial de Avaliação” do Posto de Trabalho da 
Biblioteca do Ifac, cujo Parecer da Área de Segurança Ocupacional vazou-se nos 
seguintes termos:“Risco grave e iminente de incêndio; há conexão direta entre as 
condições do ambiente e o alto nível de afastamento do trabalho; recomenda-se a 
interdição total e imediata”. 
 
Como se observa, o público acadêmico está impedido de acessar o local para uso, estudos, 
manusear o acervo ou acesso à sala de multimídia. Por ocasião da inspeção, os 
funcionários entravam na biblioteca e permaneciam no local por curto espaço de tempo, 
devido ao estado de degradação do imóvel e eventuais reflexos à saúde.  
 
O fato é que tais intercorrências são fruto da ausência de um planejamento que levasse 
em consideração as necessidades da Ifac. Tendo em vista que o imóvel atualmente está 
com utilização inviabilizada para a finalidade à qual foi locado, são necessárias 
providências para solução dos problemas apontados ou que se decida sobre a sua imediata 
substituição, se desincumbindo do ônus mensal de R$5.226,57, relativo à locação de um 
prédio que não cumpre a sua função acadêmica e social. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
Manutenção de contrato de locação com proprietário de imóvel, cujo estado de 
conservação e manutenção do prédio não possibilita sua utilização pelos usuários e 
profissionais da Ufop. 
 
Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento - não adotou medidas de controle 
suficientes para eliminar causas que afetam a saúde e mobilidade dos usuários e 
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funcionários do imóvel locado, tampouco providenciou a substituição por outro imóvel 
que cumpra a sua função acadêmica e social. As atribuições da Pró-Reitoria de 
Planejamento e Desenvolvimento e dos seus respectivos gestores não estão expressas em 
nenhum regimento ou documento formalizado da Ufop, mas podem ser inferidas como 
de responsabilidade dos citados gestores em virtude do nexo de causalidade entre a 
natureza das atividades desempenhadas por eles e as falhas constatadas.  
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Após ciência do relatório preliminar, a Ufop, por meio do oficio Reitoria nº 087/2018, 
de 08/06/2018, manifestou-se nos seguintes termos:   
“Conforme descrito na manifestação referente ao item 1.1.1.1, está sendo providenciada 
nova locação de espaço, respeitando os preceitos da IN 05/2017”. 
   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
A Instituição, ao informar iniciativas visando substituir o imóvel por outro, reconhece a 
inadequação das instalações onde atualmente funciona a Biblioteca do Ifac/Ufop. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Providenciar reparação dos problemas estruturais e relativos à 
manutenção do imóvel junto ao proprietário, eliminando causas que afetam a saúde e 
mobilidade dos usuários e funcionários e, na impossibilidade de solução imediata, 
desincumbir-se do ônus de manter a locação de um imóvel que não lhe seja útil, decidindo 
pela necessidade de substituição por um outro imóvel que cumpra a sua função acadêmica 
e social. 
 
1.1.1.4 CONSTATAÇÃO 

 
Aquisição de dois terrenos sem laudo de avaliação e com documentação inapta ao 
registro imobiliário. 
 
Fato 

 
A Ufop adquiriu duas áreas, a serem desmembradas da matrícula da área total nº 6.587 
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ouro Preto/MG, pertencente à Novelis 
do Brasil Ltda, uma com intenção de “Instalação de Estação de Tratamento de Esgotos” 
e a outra para “Construção de Moradias Estudantis”. As questões envolvendo as 
aquisições merecem registro, conforme a seguir descrito. 
 
1) Ausência de comprovação que o preço da aquisição era ‘compatível com o valor de 
mercado, segundo avaliação prévia’: 
 
Observou-se que o processo de aquisição não dispunha de pesquisa de preço que 
suportasse o valor arbitrado (valor de referência) para a transação, ou seja, não se 
encontram nos autos a avaliação prévia, ou mesmo as eventuais pesquisas de mercado 
realizadas pela Comissão designada pela Administração da Ufop (Portaria Proad nº 562, 
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de 26/07/2010) antes da decisão pela aquisição. O Relatório apresenta um determinado 
preço arbitrado pela Comissão e o contrato de compromisso de compra determina outro 
valor para a transação, conforme segue: 
 

Quadro – Aquisição de Terrenos – Ufop 2010 
 (I) Construção Moradias Estudantis 

(área total 10.840m²) 
(II) Estação Tratamento Esgotos 

(área total 6.900m²) 
Valor m² e data 

de referência 
Valor total da 

área 
Valor m² e data 

de referência 
Valor total da 

área 
Valor efetivamente 

comprado - Compromisso 
de Compra e Venda (em 

21/07/2011) 

R$98,00/m² 
 

R$1.062.230,00 R$30,00/m² 
 

R$207.000,000 

Valor apresentado pela 
Comissão - Portaria Proad 

nº 562/2010(em 
17/10/2010) 

R$500,00/m² 
 

R$5.400.000,000 R$350,00/m² 
 

R$2.394.000,000 

Diferença 
(% de diferença) 

- 402,00/m² 
(- 410,2%) 

R$ 4.337.770,00 - 320,00/m² 
(-1.066,67%) 

R$ 2.187.000,00 

Fonte: Processo Ufop nº 6646/2010. 
 
Mediante Solicitação de Auditoria, a entidade foi instada a justificar, quanto às duas áreas, 
o valor arbitrado para a transação e esclarecer como se chegaram aos valores de referência 
para a aquisição, oportunidade em que, por meio do Ofício Reitoria nº. 051/2018, de 04 
de abril de 2018, a instituição manifestou-se nos seguintes termos: 
“preço foi baseado em pesquisas sobre o valor de terrenos do bairro vizinho, que não 
foram formalizadas junto ao processo”. 
 
Na fase de planejamento da aquisição ou locação, deveria a Universidade adotar, entre 
outros procedimentos, a consulta a outros órgãos públicos, especialmente a Secretaria de 
Patrimônio da União (SPU), sobre a existência de imóvel com as características 
pretendidas, para fins de gratuitamente adquirir ou ocupar; não havendo a possibilidade 
de aquisição ou ocupação gratuita, dar publicidade à demanda de modo a averiguar as 
opções disponíveis no mercado, por meio de uma espécie de Aviso de Procura de Imóvel, 
a ser publicado em jornal de grande circulação na localidade, ou outro meio de 
publicidade que se revelasse mais efetivo, estabelecendo prazo razoável para 
apresentação das propostas de imóveis; de posse das propostas, deliberar sobre a forma 
de contratação cabível e proceder na forma da lei 8.666/93, observando-se especialmente 
a necessidade de realizar avaliação prévia e de fazer uma pesquisa de mercado. Para a 
decisão de aquisição em análise, em que a Ufop se valeu da faculdade de contratação 
direta, há que se observar que é dispensável a licitação desde que o preço do imóvel seja 
“compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia” (inciso X do art. 24 da 
Lei nº 8.666/93).  
 
Conforme orientado no Parecer nº 01/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, de 
29/04/2013, o procedimento de planejamento ora mencionado é imprescindível não só 
para o correto enquadramento legal da contratação, mas também para o atendimento a 
princípios da Administração Pública constitucionalmente consagrados, notadamente os 
da publicidade, moralidade, impessoalidade e economicidade. E quanto ao caso concreto 
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em análise, no caso dispensa, proceder-se-á na forma do art. 26 da Lei de Licitações, para 
o que serão necessárias, por exemplo, uma avaliação prévia e uma pesquisa de mercado. 
Diante disso, não basta que os servidores realizem pesquisa de preços de imóveis 
similares na região pretendida ou consultas a publicações técnicas nesse sentido, por 
exemplo. É preciso requerer a avaliação prévia por profissional competente, na forma da 
regulamentação respectiva. O avaliador, conforme a finalidade da avaliação, deve 
analisar o mercado onde se situa o bem, avaliando de forma a indicar, no laudo, a liquidez 
desse bem e, tanto quanto possível, relatar a estrutura, a conduta e o desempenho do 
mercado. 
 
2) Terrenos não possuem documentação apta para registro imobiliário no Cartório: 
 
Além disso, conforme consta no processo da aquisição, observou-se que o imóvel não 
possuía documentação apta para lavratura de escritura ou registro da transação no 
Cartório de Imóveis respectivo, estando este sem condições de se legalizar a venda. Ainda 
assim, a Ufop prosseguiu com a decisão de investimento e formalizou em 2011 a 
aquisição de forma alternativa, mediante a assinatura de um “Compromisso de Compra e 
Venda” dos terrenos. Desde então, a transação segue sem condições de regularização 
junto ao Cartório de Registro de Imóveis, sequer tendo sido lavrada a respectiva escritura 
de compra e venda. Por meio do Ofício Reitoria nº. 059/2018, de 12 de abril de 2018, a 
instituição informou que, passados quase sete anos, a aquisição do imóvel segue irregular, 
sem o devido trâmite junto ao cartório de imóveis, tendo em vista que “a ausência de 
registro se deve ao fato de não ter ocorrido desmembramento do terreno em questão”. 
Também em resposta aos questionamentos da equipe da CGU quanto a eventual 
realização de pagamento de parte ou do valor integral do imóvel mencionado, a Ufop 
informou que, até o momento, “... com base em consulta ao Siafi, não houve pagamento 
ao CNPJ 60.561.800/0001-03” 
 
Conforme necessidade, um mesmo imóvel pode ser subdividido e empregado por diversas 
unidades da administração federal. Estas parcelas do imóvel são denominadas utilizações. 
Cada imóvel possui pelo menos uma utilização. Cada utilização é vinculada a Unidade 
Gestora (UG) específica no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da 
União (SPIUnet). Nesse sentido, tendo em vista a utilização das duas áreas do imóvel pela 
Ufop, estes foram cadastrados no SPIUnet sob registro nº 492100201.500-7 e 
492100180.500-4, entretanto os lançamentos não caracterizam a regularização cartorial 
ou documental dos bens imóveis. Aliás, para o reconhecimento contábil de bens imóveis, 
encoraja-se a utilização de documentos registrados em Cartório de Registro de Imóveis, 
visto que o registro cartorário comprova de forma inequívoca a propriedade do bem 
imóvel e seu efetivo controle pela entidade, conforme dispõe o art. 1.245, da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). No mesmo sentido, a Instrução 
Normativa SPU nº 22/2007, em seu §3º, do art. 37, disciplina que: 
 

§ 3º O lançamento dos dados mínimos do imóvel no sistema corporativo da SPU não caracterizará 
a conclusão do processo de incorporação, a qual será configurada tão somente após o 
preenchimento de todos os campos necessários à qualificação do bem como “incorporado” 
perante o sistema, bem como o registro do bem no Cartório de Registro de Imóveis, ressalvado 
o disposto no art. 36, §1º, desta IN. (grifou-se) 
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Considerando que o terreno ainda se encontra em nome de terceiros (Novelis do Brasil 
Ltda) e sob o qual a Ufop não poderia comprovar o exercício pleno dos poderes inerentes 
à propriedade do imóvel - mediante certidão emitida pelo respectivo cartório de registro 
- cumpriria à Universidade “salvaguardar os ativos” e preservar os recursos públicos que 
estavam em vias de serem aplicados na construção das moradias dentro de um terreno 
ainda com pendências documentais que impossibilitam concluir o registro da transação 
no Cartório de Imóveis respectivo. Todavia, mesmo nessas condições, foram iniciadas 
construções de moradias estudantis no imóvel RIP nº 492100180.500-4, sendo que as 
edificações 13 e 14 se encontravam em fase de conclusão por ocasião do presente trabalho 
de auditoria. 
 

 

  
Foto em 15/03/2018 - Estágio das obras de conclusão das edificações 13 e 14 das Moradias Estudantis 
próximas às Repúblicas do Campus Morro do Cruzeiro, em Ouro Preto/MG. 

 
Conforme aborda a Portaria MF nº. 184/08 e a Resolução 1.135/08 do CFC - NTBC T 
16.8, sob o enfoque contábil, o Controle Interno compreende o conjunto de recursos, 
métodos, procedimentos e processos adotados pela entidade do setor público com a 
finalidade, entre outros, de salvaguardar os ativos e assegurar a veracidade dos 
componentes patrimoniais, devendo ser exercido em todos os níveis da entidade do setor 
público, compreendendo, entre outros, a preservação do patrimônio público contra perdas 
ou desperdícios. A adoção de práticas contábeis fortalece a credibilidade da informação, 
o acompanhamento, o desempenho dos entes públicos, entre outros, bem como possibilita 
economicidade e eficiência na alocação de recursos. 
 
A identificação de dificuldades nos trâmites legais e de problemas de regularização da 
transmissão das áreas da Novelis do Brasil Ltda para a Ufop só faz reforçar a necessidade 
da obtenção prévia da documentação para que a União não se veja surpreendida por 
eventuais ações ulteriores. Vale advertir que a construção em terreno particular ou no qual 
não se possua garantia da propriedade pode, a depender de algumas situações, levar à 
assunção de consequências penais e civis pelos gestores, a exemplo do art. 161 do Código 
Penal e dos arts. 1210 e 1255 do Código Civil. 
  
##/Fato## 

Causa 
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Aquisição de imóvel com documentação inapta para lavratura de escritura, registro, e o 
valor da aquisição não foi balizado em laudo de avaliação ou pesquisas de mercado. 
 
Pró-Reitor de Administração - deixou de providenciar laudo de avaliação do imóvel, bem 
como pesquisa de mercado, necessária a tomada de decisão pela Administração antes de 
adquirir imóveis de seu interesse, o que possibilitou a aquisição a partir de um valor 
arbitrado, sem as devidas pesquisas de mercado para formação do preço de referência. 
Além disso, deixou de verificar se o imóvel reunia condições legais e necessárias para 
lavratura de escritura e registro imobiliário. As atribuições da Pró-Reitoria de 
Administração e dos seus respectivos gestores não estão expressas em nenhum regimento 
ou documento formalizado da Ufop, mas podem ser inferidas como de responsabilidade 
dos citados gestores em virtude do nexo de causalidade entre a natureza das atividades 
desempenhadas por eles e as falhas constatadas.  
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Após ciência do relatório preliminar, a Ufop, por meio do oficio Reitoria nº 087/2018, 
de 08/06/2018, manifestou-se nos seguintes termos:   
Por iniciativa da UFOP, foi realizada, na data de 25 de abril do corrente, uma reunião 
no escritório da Novelis em Ouro Preto. O intuito foi compreender, com o auxílio de 
representantes da empresa, o histórico do processo de aquisição e a situação atual do 
processo de desmembramento dos terrenos. Na oportunidade, estiveram presentes o Pró-
Reitor de Planejamento e o Prefeito do Campus, representando a UFOP, o Vice-Reitor 
da UFOP à época do início do processo de aquisição e dois colaboradores da Novelis 
responsáveis pelo processo de desmembramento dos terrenos da empresa. Os 
representantes da empresa afirmaram que, por contratempos alheios à UFOP, o 
desmembramento, requisito básico para finalização da transação, tem ocorrido de forma 
muito lenta, se encontrando ainda em curso. Em anexo, é apresentada a ata da reunião.  
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
A manifestação da Instituição confirma que os imóveis ainda não foram registrados pela 
universidade, vez que no Cartório de Registro respectivo as glebas encontram-se em nome 
de terceiros, todavia informa providências para regularização do registro. 
 
Por outro lado, a Ufop não se manifestou em relação à ausência de comprovação que o 
preço da aquisição era ‘compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia. 
Vale reiterar o procedimento adotado inviabiliza verificação de sua compatibilidade com 
o valor vigente no mercado, o que, a depender do valor a ser pago, levar a declaração de 
ilegalidade e irregularidade do contrato. A avaliação deve necessariamente anteceder a 
compra ou a locação, sendo que a inobservância de tal dispositivo pode acarretar 
penalidades a serem aplicadas pelas Cortes de Contas.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Diligenciar e envidar esforços para a concretização do 
desmembramento e transferência das referidas áreas do imóvel matrícula nº 6.587 do 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ouro Preto/MG, da Novelis do Brasil 
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Ltda para a Ufop, fornecendo os dados e informações relativos ao processo de 
transferência do imóvel para os Sistemas de Patrimônio da União. 
 
Recomendação 2: Orientar formalmente a repartição competente quanto à necessidade de 
providenciar laudo de avaliação emitido por profissional devidamente registrado e 
habilitado para tal função, bem como pesquisa de mercado, antes da decisão pela 
Administração de locar ou adquirir imóveis de seu interesse, observado o disposto no 
inciso X, do art. 24, da Lei 8.666/1993, concretizando a compra somente se o imóvel 
reunir documentação hábil para registro imobiliário, em atenção ao art. 1.245, da Lei nº 
10.406/2002. 
 
 
1.1.1.5 INFORMAÇÃO 

 
Subutilização do terreno em aquisição 
 
Fato 

 
Conforme Relatório que consta no processo de aquisição das áreas a serem desmembradas 
da matrícula da área total nº 6.587, pertencente à Novelis do Brasil Ltda, mencionadas 
neste relatório, uma delas é destinada a “Instalação de Estação de Tratamento de 
Esgotos”. 
 
Tendo em vista que esta específica área segue subutilizada, sem qualquer intervenção por 
parte da Ufop desde a assinatura de um “Compromisso de Compra e Venda”, realizada 
em 21/07/2011, a equipe da CGU, mediante Solicitação de Auditoria, solicitou 
informações visando confirmar a destinação que se pretende para o referido terreno, até 
o momento sem emprego/utilização, envolvendo parte de imóvel, cuja documentação 
ainda não possui registro no cartório de imóveis respectivo. Em resposta, por meio do 
Ofício Reitoria nº. 051/2018, de 04 de abril de 2018, a instituição manifestou-se nos 
seguintes termos: 
 
“Tecnicamente, trata-se de área apropriada para instalação de estação de tratamento 
de esgotos, pois dentre as áreas contíguas ao campus, é a que se encontra em cota 
inferior à de todas as instalações do campus Morro do Cruzeiro, contando também com 
acesso favorável, além de ser cortada pelo final da rede de coleta de esgoto do campus. 
Entretanto, como se trata de projeto complexo, é necessário um estudo detalhado da 
melhor tipologia de estação a ser adotada, visando à otimização do processo de 
tratamento e à minimização de impactos sobre a população circunvizinha (anexo 2)”. 
  
##/Fato## 

1.1.1.6 INFORMAÇÃO 

 
Identificação de áreas da Ufop objeto de invasão e litígio perante à justiça. 
 
Fato 
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A Universidade tem o dever de zelar pela posse e domínio das áreas públicas sob sua 
responsabilidade, adotando medidas para sua reintegração, conforme prevê o art. 20 do 
Decreto-Lei nº 9760/46. Inspecionando o cumprimento dessa atribuição, foram 
identificadas duas áreas em litígio ou possível invasão, as quais foram objeto de 
questionamentos por parte da equipe de auditoria. As respostas apresentadas por meio do 
Ofício Reitoria nº. 051/2018, de 04 de abril de 2018, possibilitam os seguintes 
esclarecimentos: 
 
- área supostamente invadida em frente à rotatória do entroncamento formado pela saída 
da Portaria da Rua Nove, da Rua Prof. Francisco Pignataro e Rua Treze, onde a moradora 
abriu um portão e mantém uma criação de 'galinhas', entre outros: 
“a) há dois processos, ambos ajuizados pela Sra. M. J. C. S. Entretanto não há decisão 
em nenhum dos dois. Será realizada perícia para saber se o imóvel pertence à Ufop ou 
não (anexo 5A, 5B e 5C)”. 
- torre de telefonia instalada na área limítrofe do Instituto de Ciências Humanas e Sociais 
(ICHS), Campus Universitário da Ufop na cidade de Mariana/MG (há informações de 
que foi instalada pela empresa Maxitel/TIM); 
“b) o Processo de número 6093-60.2000.4.01.3800 (3ª Vara – Belo Horizonte) foi 
julgado improcedente. O perito considerou que a área onde está localizada a antena não 
pertence à Ufop. Houve apelação, que está pendente de julgamento (anexos 6A, 6B e 7)”. 
 
Os exames revelaram, portanto, que as áreas estão sendo monitoradas pela Ufop e que 
estão sendo adotadas providências no sentido de resguardar o patrimônio da instituição. 
  
##/Fato## 

1.1.1.7 INFORMAÇÃO 

 
Falha no controle do prazo de vigência do Acordo de Cooperação para cessão de 
espaço na Estação Ferroviária de Ouro Preto, bem como no registro de 
informações dos sistemas corporativos da União (SPIUnet). 
 
Fato 

 
Ao inspecionar a gestão e uso do imóvel referente à Estação Ferroviária de Ouro 
Preto/MG, que possui área construída de 513m² e respectivo terreno de 1.280m² 
(conforme registros constantes do RIP nº 4921 00197.500-7), constatou-se a presença, na 
área externa da Estação, dois vagões, sendo um caracterizado como “Vagão Café”, além 
de um “Circo da Estação”, cuja informação é de que se trata de um equipamento destinado 
para eventos voltados a comunidade, atendendo o objetivo de aproximar os moradores do 
patrimônio histórico e cultural.  
 
Consultando os registros do RIP nº 4921 00197.500-7 no SPIUnet, é possível encontrar a 
seguinte informação no campo “observação”: 
 
“... O Vagão Sonoro-Ambiental, localizado no entorno do prédio da Estação, é um 
vagão fixo composto pela escultura Resíduos Sonoros, construída com sucatas variadas 
e utilizada para apresentações musicais, aulas de musicalização e interações 
pedagógicas. A estrutura do vagão abriga, ainda, uma Oficina Ecológica de Construção 
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de Instrumentos Musicais, aberta ao público visitante. Montada na área externa ao 
casarão, a Tenda Cultural é utilizada para a realização de atividades do Programa de 
Educação Patrimonial, bem como para eventos de caráter artístico, cultural e educativo 
propostos por parceiros locais. Também configura-se como local de encontro da 
comunidade da região, sendo sempre solicitada para a realização de eventos de escolas 
públicas e atividades culturais de destaque. O Vagão Café é um espaço que oferece aos 
visitantes infraestrutura completa de lazer e gastronomia, aberto de sexta a domingo e 
feriados”. 
 
De fato, os equipamentos descritos no RIP nº 4921 00197.500-7 do SPIUnet estão 
presentes no local, conforme os registros fotográficos a seguir: 
 

Foto em 15/03/2018 - Presença de um vagão fixo no entorno da Estação Ferroviária e um “Vagão Café”, 
com infraestrutura de lazer e gastronomia, em Ouro Preto/MG. 

 
 
Buscando esclarecer a eventual cessão do espaço físico da Universidade a terceiros, foi 
disponibilizado para análise o Acordo de Cooperação Gecon n° 02279, celebrado em 
09/10/2015 entre a Ufop e as seguintes entidades: Fundação Educativa de Rádio e 
Televisão de Ouro Preto (Feop), Associação Memorial Minas Gerais Vale (AMMG), 
Vale S.A., e ainda os representantes legais dos municípios e câmaras municipais de Ouro 
Preto e Município de Mariana. O objeto do referido Acordo visava a continuidade do 
Programa Cultura intitulado Programa de educação Patrimonial Trem da Vale, sem 
previsão de recursos financeiros e orçamentários entre os partícipes (Cláusula Terceira). 
Observa-se, ainda, que a vigência do Acordo foi até 31/12/2017 (Cláusula Quinta).  
 
Além disso, solicitou-se esclarecimentos quanto às limitações e confrontações da 
propriedade da Ufop (prédio e plataforma), relativa à Estação Ferroviária de Ouro Preto, 
bem como informações da situação atualizada das relações jurídicas estabelecidas para 
cessão de espaços onde foram constatadas atividades as seguintes atividades: (a) 
Projeto/Programa de Educação Patrimonial Trem da Vale (bilheteria e espaços 
administrativos ocupados pela Vale na Estação); (b) Cafeteria a Bordo - Marília & Dirceu; 
(c) Tenda cultural vermelha posicionada em frente à plataforma da estação. Em resposta, 
por meio do Ofício Reitoria nº. 051/2018/2018, item 5, a instituição manifestou-se nos 
seguintes termos: 
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“a) Os detalhes do projeto seguem no anexo 3. Considerando o encerramento do mesmo, 
a Ufop está avaliando o interesse e a forma mais adequada de se estabelecer parcerias 
similares. 
b) De acordo com a planta baixa e o croqui obtido a partir de medidas expeditas de 
campo (anexos 4B e 4C), a área alienada à Ufop avança 15 metros além do limite lateral 
da estação (sentido Mariana). Com base nisso, o vagão da cafeteria (Vagão Café) está 
fora da poligonal de domínio da instituição. 
c) Como a tenda cultural se encontra do outro lado dos trilhos, apesar de não constar da 
planta apresentada no anexo 4B, ela também se localiza fora da área da Ufop.” 
 
Considerando a documentação e informações apresentadas, bem como os registros 
constantes dos sistemas corporativos da União, os seguintes apontamentos precisam ser 
elididos: 
(i) em atenção à resposta apresentada na alínea “a” do item 5, mencionado no parágrafo 
anterior, bem como o fim da vigência do atual instrumento celebrado, há necessidade de 
formalizar o devido ajuste com os interessados, observando-se as regras de cessão de 
espaços físicos da União; 
(ii). em atenção à resposta apresentada na alínea “b” e “c” do item 5, mencionado no 
parágrafo anterior, considerando que a Ufop sustenta que os equipamentos existentes no 
local estariam fora da área da instituição, há necessidade de verificar as descrições 
apresentadas no registro do SPIUnet, que incluem estes itens dentro da área de domínio 
da Ufop. 
  
##/Fato## 

1.1.1.8 CONSTATAÇÃO 

 
Falhas na formalização dos processos de outorga de espaços físicos. 
 
Fato 

 
Verificaram-se as seguintes falhas na formalização dos processos de outorga de espaços 
físicos analisados: 
 
a) processo n° 23109.000011/2015-71, Concorrência nº 001/2015, cujo objeto é a cessão 
onerosa de espaço físico de lanchonete/cantina dentro dos campi da Ufop (Campus Morro 
do Cruzeiro em Ouro Preto, Campus do Instituto de Ciências Humanas e Sociais – ICHS 
e Instituto de Ciências Sociais Aplicadas - ICSA em Mariana e do Campus do Instituto 
de Ciências Exatas - ICEA em João Monlevade): 
 
a.1) utilização da modalidade licitatória concorrência, em detrimento do pregão 
eletrônico, em desacordo com o art.1º do Decreto nº 5.450, de 31/05/2005; 
 
a.2) ausência de publicação do edital no Diário Oficial da União, em desacordo com o 
inciso I do art. 21 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993;  
 
a.3) não foram fixados nos contratos de cessão de espaço para funcionamento de 
Cantina/Lanchonete de nº (s) 54 a 59/2015, de 08/09/2015, os critérios de atualização 
monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, em 
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desacordo com o referido inciso III do art. 55 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, que 
estabelece essas como necessárias. Destaca-se que no Edital da Concorrência nº 001/2015 
foi estabelecido o que segue nos itens 18.3 e 19.2:  
 
- item 18.3 “ Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, fica convencionado que a 
taxa de compensação financeira devida pela CONCESSIONÁRIA, entre a data do 
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da 
seguinte fórmula:  
EM = I x N x VP, sendo:  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga.  
I = Índice de Compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: I = (TX)  
I = (6/100)/365 
I = 0,00016438  
TX = Percentual da taxa anual = 6%.” 
 
- item 19.2. “A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
(...) 
- 19.2.2. multa moratória de até 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado 
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de ...... (.......) dias;”.  

 
Ressalta-se que na minuta do contrato aprovada pela Procuradoria Jurídica da Ufop havia 
a previsão dos itens 18.3 e 19.2.2.  Todavia, nos Contratos nº (s) 054 a 59/2015 assinados 
entre a Ufop e as empresas vencedoras do certame Senny’s Restaurante Ltda. e R. P. 
Empreendimentos Ltda. não havia previsão desses itens, em desacordo com o inciso III 
do art. 55 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 que estabelece: 
 
“Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: (..) 

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do 
reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do 
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;”.   
 
b) processo nº 23109.004260/2011-0, cujo objeto é o uso de área do topo do reservatório 
(61,74 m²), no Morro do Cruzeiro s/nº, em Ouro Preto/MG, para a instalação e operação 
de conjunto de equipamentos e antenas de telecomunicações visando a operação de 
telefonia móvel celular da Claro S/A: 
 
b.1) ausência de apreciação pela Procuradoria Jurídica, contrariando o parágrafo único do 
art. 38 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, que estipula: “As minutas de editais de licitação, 
bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente 
examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. “; 
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b.2) falta de enquadramento nas hipóteses de procedimento licitatório, ou respectivas 
dispensas e/ou inexigibilidade: conforme Folha de Despacho da Pró-Reitoria de 
Administração, fl. 56 do referido processo, “entendemos que deve ser providenciada por 
meio de dispensa de licitação, nos moldes estabelecidos pela [sic] art. 18, § 6º, II da Lei 
nº 9.636/1998.” 
 
Ressalta-se que o inciso II do §6º do art. 18 da Lei nº 9.636, de 15/05/1998, dispõe que: 
  
“Art. 18 (...) 
 
§ 6º Fica dispensada de licitação a cessão prevista no caput deste artigo relativa a: (...) 
 
II – bens imóveis de uso comercial de âmbito local com área de até 250 m² (duzentos e 
cinquenta metros quadrados), inseridos no âmbito de programas de regularização 
fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração 
pública e cuja ocupação se tenha consolidado até 27 de abril de 2006.” 
 
Assim sendo, depreende-se que as diretivas do enquadramento foram em desacordo com 
o art. 2º da Lei nº 8.666, de 21/06/1933, que especifica: “As obras, serviços, inclusive de 
publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração 
Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de 
licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.”.  
 
c) processo nº 23109.000011/2015-71, Dispensa de Licitação nº 272/2010, Contrato de 
Concessão de Uso de Bem Imóvel s/nº, de 21/07/2010, celebrado entre a Ufop e o Banco 
do Brasil para manutenção de posto bancário: 
 
c.1) não foram fixados nesse instrumento contratual os critérios de atualização monetária 
entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, em desacordo 
com o inciso III do art. 55 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, que estabelece essas como 
necessárias. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
Fragilidade dos controles internos administrativos relacionados à formalização de 
processos de outorga de espaços físicos. 
 
Pró-Reitor de Administração – não implementou controles internos administrativos para 
verificarem o atendimento dos requisitos legais necessários à formalização dos 
procedimentos relacionados à outorga de espaços físicos. A Pró-Reitoria de 
Administração é responsável por coordenar os setores de vigilância, portaria, limpeza, 
transporte, comunicação interna, protocolo, arquivo central, disciplinar, patrimônio, 
saúde ocupacional e segurança do trabalho, contratos de terceirização, serviços gerais e 
recursos humanos da Ufop. As atribuições da Pró-Reitoria de Administração e dos seus 
respectivos gestores não estão expressas em nenhum regimento ou documento 
formalizado da Ufop, mas podem ser inferidas como de responsabilidade dos citados 
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gestores em virtude do nexo de causalidade entre a natureza das atividades 
desempenhadas por eles e as falhas constatadas. 
 
 Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento - não implementou controles internos 
administrativos para verificarem o atendimento dos requisitos legais necessários à 
formalização dos procedimentos relacionados à outorga de espaços físicos. A Pró-
Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento é responsável pela gestão da execução 
orçamentária, financeira e contábil, bem como pelos processos de suprimentos de bens 
de consumo e capital, pela contratação de serviços, pela celebração de convênios e 
prestações de contas em que a Ufop figura como convenente. As atribuições da Pró-
Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento e dos seus respectivos gestores não estão 
expressas em nenhum regimento ou documento formalizado da Ufop, mas podem ser 
inferidas como de responsabilidade dos citados gestores em virtude do nexo de 
causalidade entre a natureza das atividades desempenhadas por eles e as falhas 
constatadas. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Ofício Reitoria nº 052/2018, de 04/04/2018, a Reitora da Ufop prestou os 
esclarecimentos descritos a seguir: 
 
a.1) “Era de praxe realizar a modalidade concorrência pública para cessão onerosa de 
espaço. O processo foi submetido à Procuradoria Jurídica e a mesma não manifestou 
óbice à modalidade concorrência (folhas 132 a 134 – anexo 9). A questão foi pacificada 
pela AGU em 01 de julho de 2016, conforme anexo 10.” 
 
a.2) “O processo foi formalizado em meio a uma greve de técnicos administrativos em 
educação, a publicação no DOU é realizada por servidores autorizados, com senhas 
próprias, nesse caso especificamente a publicação é feita fora do SIASG, diretamente no 
sistema da Imprensa Nacional. Os servidores que poderiam realizar a publicação no 
DOU estavam paralisados pelo movimento sindical de greve. Foi feita a divulgação em 
jornal de circulação (folha 197 – Vol. II – anexos 11A e 11B), no site da instituição e isso 
atingiu o objetivo da publicidade, considerando que empresas fora do município de Ouro 
Preto participaram da concorrência.” 
 
a.3) “Por um erro de digitação à folha 89 – Vol. I e folha 319 verso – Vol. II (anexos 7A 
e 7B), item 4.1, onde se lê ‘levando-se em conta o subitem 12.1 deste edital’ deveria 
constar ‘levando-se em conta o subitem 18 deste edital’.” 
 
b.1) “Conforme despacho à folha 56 (anexo 1) o Pró-Reitor de Administração à época 
usou como referência o termo de concessão à operadora “OI” que já possuía antena 
instalada no Campus para deferir o pedido para operadora CLARO dentro dos mesmos 
parâmetros. O processo não foi encaminhado à Procuradoria Jurídica da UFOP.” 
 
b.2) “Conforme despacho à folha 56 (anexo 1) a justificativa para a Dispensa de 
Licitação foi a inexistência de competição nos termos do parágrafo 5 do Art. 18 da Lei 
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9636/98, tendo em vista que as demais operadoras de telefonia móvel possuíam 
instalações semelhantes no Campus Morro do Cruzeiro, à época.” 
 
c.1) “Por um acordo feito à época entre a Administração da UFOP e o Banco do Brasil 
para pagamento em parcela única (folhas 15 a 22 – anexo 8), nos termos acordados não 
cabia reajuste. Cabe ressaltar que esta minuta foi apreciada pela Procuradoria Jurídica, 
não tendo sido vislumbrado óbice (folha 11 – anexo 2).” 
 
Após ciência do relatório preliminar, a Ufop, por meio do Oficio Reitoria nº087/2018, de 
08/06/2018, manifestou-se nos seguintes termos: 
 
“Nas novas cessões foi inclusa uma cláusula que trata da atualização monetária.” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Quanto aos itens: 
 
a.1) O anexo 10 apresentado pela Ufop refere-se ao Despacho do Consultor Geral da 
União nº 374/2016, de 01/07/2016, sobre a utilização da modalidade licitatória Pregão, 
preferencialmente na forma eletrônica, para a cessão de uso de imóveis administrados 
pela União destinados a prestação de serviços. O gestor informou ciência acerca do 
correto enquadramento para essa questão, desde o pronunciamento da AGU, datado de 
01/07/2016. 
  
a.2) O gestor corroborou à ausência de publicação do edital no DOU apresentando 
justificativas. Ressalta-se que a publicação no DOU visa dar maior transparência, acesso 
a todos os possíveis interessados à licitação, extinguir favoritismo, além de tráficos de 
influência; tendo como consequência ampliar o universo de propostas, de forma a garantir 
o atingimento do princípio da publicidade. 
 
a.3) O item 12.1 do Edital refere-se à garantia da execução no valor de 5% do contrato e 
o item 18 refere-se as condições de pagamento. Em que pese as disposições do edital da 
Concorrência e respectivos anexos serem partes integrantes do contrato, os critérios de 
atualização monetária entre a data do adimplemento da obrigação e do pagamento 
necessitam constar no contrato, conforme determina o art. 55 da Lei nº 8.666, de 
21/06/1993. 
 
b.1) O gestor corroborou à ausência de parecer da Procuradoria Jurídica da Ufop. Cabe, 
justamente, a assessoria jurídica analisar, previamente, os documentos da fase interna, 
identificar falhas e possíveis irregularidades, estabelecendo, dessa forma, processos de 
licitação de acordo com o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21/06/1993. A despeito disso, à 
outorga intenta o interesse público com a disponibilização, de redes de voz e dados de 
mais uma operadora de telefonia móvel, à comunidade do município de Ouro Preto. 
 
b.2) Na fl. 56 do referido processo consta as seguintes transcrições: 
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“Após amplo debate técnico acerca da forma e local de instalação, chegou-se à proposta 
exposta às fls. 07 do processo supracitado, que levou em conta ainda o valor atualmente 
pago pela operadora “Oi” que já possui antena instalada no Campus em situação 
semelhante ao valor de R$1.772,69, conforme termo de concessão nº 001/2002. 
 
Com efeito, o crescente número de alunos, técnicos e docentes em Ouro Preto fez crescer 
também a demanda pelos serviços de telefonia móvel e, sobretudo, internet móvel, razão 
pela qual a instalação de antena ora pretendida é muito interessante para a Instituição 
e, por isso, entendemos que deve ser providenciada por meio de dispensa de licitação, 
nos moldes estabelecidos pela (sic) art. 18, §6º, II da Lei nº 9.636/1998. 
 
A cessão onerosa do espaço é possível, haja vista o disposto no Decreto s/nº, de 31 de 
janeiro de 2005, publicado no D.O.U. de 1º de fevereiro de 2005, Lei nº 9636/1998 e no 
Decreto nº 3725/2001, motivo pelo qual fica aqui autorizada. 
 
Justifica-se pela inexistência de competição, nos termos do § 5º do art. 18 da Lei nº 
9.636/98, haja vista que a área cedida ser imprestável para outras finalidades (topo de 
caixa d’água), bem como pelo fato das demais operadoras de telefonia móvel já 
possuírem instalações semelhantes no Campus Morro do Cruzeiro em Ouro Preto/MG.” 
 
O §5º do art. 18 da Lei nº 9.636, de 15/05/1998, citado acima dispõe que “A cessão, 
quando destinada à execução de empreendimento de fim lucrativo, será onerosa e, 
sempre que houver condições de competitividade, deverão ser observados os 
procedimentos licitatórios previstos em lei.”. 
 
Conforme descrito acima não houve enquadramento em modalidades licitatórias ou em 
hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação, foi efetivada a cessão onerosa do 
espaço por meio de um contrato, por inexistir competição, objetivando a disponibilização 
e melhora de redes de voz e dados da Operadora Claro à comunidade do município de 
Ouro Preto 
 
c.1) Os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e 
a do efetivo pagamento são cláusulas necessárias em todos os contratos administrativos. 
Esses critérios buscam a proteção do interesse público, em caso de descumprimento do 
prazo estipulado pelo órgão para o seu efetivo cumprimento. 
   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Efetuar a inclusão de cláusula contratual nos contratos vigentes de nº(s) 
54 a 56/2015 que estabeleça os critérios de atualização monetária entre a data do 
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento. 
 
 
1.1.1.9 CONSTATAÇÃO 

 
Falhas na fiscalização dos contratos de outorga de espaços físicos. 
 
Fato 
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Quanto à atuação dos fiscais nos contratos de outorga onerosa de uso de espaço físico 
analisados apurou-se que: 
 
a) não foi designado fiscal no Contrato de Concessão de Bem Imóvel s/nº, de 21/07/2010, 
celebrado entre a Ufop e o Banco do Brasil S. A – processo de Dispensa de Licitação nº 
272/2010 - processo nº 23109.006120/2010-98, em desacordo com o art. 67 da Lei nº 
8.666, de 21/06/1993;  
 
b) nomeou-se como gestor para a execução do Contrato de Cessão Onerosa de Uso s/nº, 
de 30/09/2011, celebrado entre a Ufop e a Claro S/A, para instalação de antena de 
telefonia móvel no Campus Morro do Cruzeiro em Ouro Preto, o Pró-Reitor de 
Administração (item 9.1 do instrumento jurídico).  Ressalta-se que o Pró-Reitor de 
Administração foi quem determinou as providências para a celebração desse contrato, o 
que contraria o princípio de segregação de funções. De acordo com esse princípio deve 
haver separação entre funções de autorização/aprovação, de operações, execução, 
controle e contabilização, de tal forma que nenhuma pessoa detenha todas essas 
competências e atribuições. Além disso, não foram disponibilizados documentos 
comprobatórios do acompanhamento de sua execução, tampouco relatos do fiscal/gestor 
da ausência do rateio de despesa de energia elétrica, bem como relato acerca da ausência 
de aplicação de encargos moratórios para pagamento em atraso, em desacordo com §1º 
do art. 67 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993; 
 
c) a atuação dos fiscais foi insuficiente nos contratos nº (s) 54 a 59/2015 para a concessão 
de espaço para fins comerciais de cantina/lanchonete - Concorrência nº 001/2015 – 
processo nº 23109.000011/2015-71 - e Contrato de Cessão Onerosa de Uso s/nº, 
celebrado, em 30/09/2011, entre a Universidade Federal de Ouro Preto e a Claro S/A para 
instalação de antena de telefonia móvel no Campus Morro do Cruzeiro em Ouro Preto – 
processo nº 23109.001131/2011-0, em desacordo com §1º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 
21/06/1993. Esse fato foi corroborado pela ausência do fiscal/gestor do contrato na 
verificação dos pagamentos efetuados pelas concessionárias ante a redução do valor sem 
a respectiva autorização da Pró-Reitoria de Administração, mediante comprovação dos 
prejuízos causados pelo fracasso de movimentação de usuários, contrariando o previsto 
no item 2, anexo II do Edital. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
Inobservância aos preceitos estabelecidos nos §§1º e 2º e respectivo caput do art.67 da 
Lei nº 8.666, de 21/06/1993. 
 
Fragilidade da fiscalização de contratos. 
 
Pró-Reitor de Administração – não adotou medidas suficientes para garantir a fiscalização 
eficiente dos contratos e controlar o recebimento das receitas oriundas de contratos de 
outorga de espaço físicos. A Pró-Reitoria de Administração é responsável por coordenar 
os setores de vigilância, portaria, limpeza, transporte, comunicação interna, protocolo, 
arquivo central, disciplinar, patrimônio, saúde ocupacional e segurança do trabalho, 
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contratos de terceirização, serviços gerais e recursos humanos da Ufop. As atribuições da 
Pró-Reitoria de Administração e dos seus respectivos gestores não estão expressas em 
nenhum regimento ou documento formalizado da Ufop, mas podem ser inferidas como 
de responsabilidade dos citados gestores em virtude do nexo de causalidade entre a 
natureza das atividades desempenhadas por eles e as falhas constatadas. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Ofício reitoria nº 052/2018, de 04/04/2018, a Reitora da Ufop prestou os 
esclarecimentos descritos a seguir: 
 
- quanto aos itens “a” e “b”: 
 
“Não houve formalização de fiscais no contrato.”  
 
- quanto ao item “c”: 
 
 “Consta do Edital de Concorrência 001/2015 que o acompanhamento e controle dos 
pagamentos dos valores locatícios dos contratos 054 a 059/2015 seria feito pela CAP - 
Coordenadoria de Assuntos Patrimoniais, através do controle de GRU, apesar da 
orientação da IN 02/2008 ser para que o controle fosse realizado pelo Gestor, no caso, 
um servidor da CSU. Cabe destacar que no período de 2008 a 2018 aconteceram muitas 
mudanças nas atribuições e definições dos papéis de gestor e fiscal, culminando com a 
IN 05/2017 que criou as figuras do fiscal setorial e do público usuário, fato que tem 
levado a uma necessidade de capacitação e readequação na estrutura dos setores 
envolvidos com gestão contratual de forma geral.” 
 
Após ciência do relatório preliminar, a Ufop, por meio do Oficio Reitoria nº087/2018, de 
08/06/2018, manifestou-se nos seguintes termos: 
 
“Em retificação ao que foi respondido ao Ofício Reitoria nº 052/2048, item 3, onde se lê: 
‘3.1 e 3.2 – Não houve formalização de fiscais no contrato.’ Leia-se: 
‘3.1 – Houve designação de gestor do contrato.’ (Claro) e 
‘3.2 – Não houve formalização de fiscal no contrato.” (Banco do Brasil).  
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Quanto aos itens: 
 
a) O esclarecimento do gestor confirma a ausência de formalização do fiscal do contrato, 
em desacordo com o art. 67 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993;  
 
b) Conforme item 9.1 da Cláusula Nona – Da Gestão, descrita abaixo, houve nomeação 
de gestor para o Contrato de Cessão Onerosa de Uso s/nº, de 30/09/2011, celebrado entre 
a Ufop e a Claro S/A: 
 



 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
78 

“9.1 A UFOP designa como gestor para a execução do presente instrumento o Pró-reitor 
de Administração (31)3559-1240.” 
 
Conforme definido pela Instrução Normativa do MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008, 
que define regras e diretrizes para a contratação de serviços continuados ou não, vigente 
à época, “fiscal ou gestor do contrato é o representante da Administração, especialmente 
designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93 e ar. 6º do Decreto nº 2.271/97, 
para exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, devendo 
informar a Administração sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos 
serviços prestados pela contratada, propor as soluções e as sanções que entender 
cabíveis para regularização das faltas e defeitos observados.” 
 
Dessa forma, houve nomeação de fiscal/gestor para esse contrato, sendo nomeado o Pró-
Reitor de Administração, ferindo o princípio de segregação de funções. Além disso, 
fiscal/gestor teve atuação insuficiente no acompanhamento e fiscalização da execução 
contratual, conforme descrito acima, em desacordo com o §1º do art.67 da Lei nº 8.666, 
de 21/06/1993. 
 
c) O item 12.3 do Anexo II – Projeto Básico de Funcionamento das Cantinas do Edital 
informa aos licitantes que: “Mensalmente deverá a CONCESSIONÁRIA enviar à 
Coordenadoria de Assuntos Patrimoniais da Pró-Reitoria de Administração uma cópia da 
GRU do mês anterior paga.” Portanto, não fica explicito nessa cláusula que seria função 
da Coordenadoria de Assuntos Patrimoniais realizar um controle dos pagamentos/receitas 
recebidas. Independente do setor da Ufop encarregado de acompanhar, averiguar, 
corroborar e controlar o recebimento das receitas/pagamento; o gestor/fiscal do contrato 
deve verificar de modo sistemático o cumprimento das disposições contratuais, técnicas 
e administrativas. Cabe a administração fornecer as condições de trabalhos adequadas, 
meios materiais suficientes e treinamento necessários para o desempenho das funções, 
inclusive verificando eventuais sobrecargas de trabalho para que o servidor desempenhe 
suas atividades de modo satisfatório. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Aprimorar os controles internos relacionados à fiscalização de 
contratos, implementando procedimentos que assegurem o respeito ao princípio da 
segregação de funções e garantam a efetividade da atuação dos fiscais nos contratos de 
outorga de espaços físicos. 
 
 
1.1.1.10 CONSTATAÇÃO 

 
Espaços físicos utilizados pelos concessionários sem amparo contratual. 
 
Fato 

 
Verificou-se que os seguintes contratos estão com vigência expirada: 
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a) Contrato de Cessão Onerosa de Uso s/nº, celebrado, em 30/09/2011, entre a Ufop e a 
Claro S/A, para instalação de antena de telefonia móvel no Campus Morro do Cruzeiro 
em Ouro Preto (processo nº 23109.004260-2011-0), com vigência de 05 anos a partir da 
data de assinatura do contrato, ou seja 30/09/2016.  
 
Destaca-se que, em 23/03/2017, foram iniciadas as primeiras tratativas para regularizar a 
cessão de espaço da antena de telefonia móvel da Claro sobre uma caixa d’água. 
Objetivando iniciar o processo de inexigibilidade de licitação nº 23109.001131/2018-39, 
foi nomeada uma comissão, por meio da Portaria Proad nº 367, de 24/04/2017, com a 
finalidade de avaliar o aluguel do espaço. A referida comissão apurou o valor locatício 
mensal de R$ 2.483,58, mediante o emprego do valor do aluguel do imóvel datado de 
setembro de 2011, reajustado pelo Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM, até o mês 
de junho de 2017. Sendo, em 05/02/2018, o último ato processual constante nesse 
processo, quando foi elaborado o Termo de Referência; 
 
b) Contrato de Concessão de Uso de Bem Imóvel s/nº, celebrado, em 21/07/2010, entre a 
Ufop e o Banco do Brasil, para manutenção do Posto de Atendimento do Banco do Brasil 
(processo nº 23109.006120/2010-98), com vigência de 05 anos a partir da data de 
assinatura do contrato, ou seja 21/07/2015. 
 
Salienta-se que, em relação ao posto do Banco do Brasil, os primeiros ajustes para 
regularizar a cessão de espaço ao Banco do Brasil foram iniciados, com a nomeação de 
uma comissão, por meio da Portaria Proad nº 211, de 22/03/2016, com a finalidade de 
avaliar o aluguel do espaço. A referida comissão não considerou o valor do metro 
quadrado de imóveis localizados na região, apurando o valor locatício mensal de R$ 
12.322,17, mediante o emprego do valor do aluguel do imóvel datado de julho de 2010 
reajustado pelo IGPM, até o mês de fevereiro de 2016. Em 05/07/2016, foi realizado uma 
contraposta pelo Banco do Brasil no valor mensal de R$ 8.333,33. Em 27/01/2017, foi 
elaborada a versão final do Termo de Referência. Em 08/02/2017, à Procuradoria Jurídica 
não aprovou a minuta contratual, recomendando que se demonstrasse o interesse público 
para a compensação dos valores. Em 29/09/2017, por meio do Ofício nº 62/2017- 
Proad/Ufop, foi comunicado ao Banco do Brasil que o valor do aluguel proposto não seria 
acatado e solicitado a desocupação do imóvel num prazo de 30 dias a partir do 
recebimento desse documento pela Instituição, fato ocorrido em 02/10/217. Em 
23/02/2018, por meio do Ofício nº 013/2018-Proad/Ufop, foi comunicado ao Banco do 
Brasil que o setor de licitações elaboraria novo Termo de Contrato e convalidação para a 
permanência do posto do Banco do Brasil no Campus Morro do Cruzeiro, bem como 
necessitava de um documento dessa Instituição Financeira expressando concordância 
com o valor mensal de R$ 8.333,33, pelo período de um ano e posteriormente correção 
pelo IGPM. Além disso, informou-se que o prazo para a devida regularização da cessão 
onerosa seria até final do mês de março de 2018. Caso não fosse possível, solicitava-se a 
desocupação do imóvel. Sendo esse o último ato processual constante no processo nº 
23109.000229/2017-98. 
 
Ressalta-se que os espaços físicos continuam sendo utilizados pelos concessionários, de 
forma não onerosa, com os respectivos prazos de vigência contratuais vencidos desde, 
respectivamente, 30/09/2016 e 21/07/2015, em desacordo com art. 5º da Lei nº 6.120, de 
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15/10/1974, a qual estabelece que em nenhuma hipótese será permitida a doação ou 
cessão gratuita, a qualquer título, de bens imóveis das instituições federais de ensino.  
  
##/Fato## 

Causa 

 
Controle deficiente dos prazos de vigência dos contratos de cessão onerosa de bens 
imóveis, bem como intempestividade nos trâmites processuais para retificar a utilização 
de espaços físicos utilizados pelos concessionários sem amparo contratual. 
 
Pró-Reitor de Administração – não implementou controles internos suficientes para  
verificar tempestivamente o prazo de vigência dos contratos de outorga de cessão de 
espaço físico. A Pró-Reitoria de Administração é responsável por coordenar os setores de 
vigilância, portaria, limpeza, transporte, comunicação interna, protocolo, arquivo central, 
disciplinar, patrimônio, saúde ocupacional e segurança do trabalho, contratos de 
terceirização, serviços gerais e recursos humanos da Ufop. As atribuições da Pró-Reitoria 
de Administração e dos seus respectivos gestores não estão expressas em nenhum 
regimento ou documento formalizado da Ufop, mas podem ser inferidas como de 
responsabilidade dos citados gestores em virtude do nexo de causalidade entre a natureza 
das atividades desempenhadas por eles e as falhas constatadas. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Ofício Reitoria nº 052/2018, de 04/04/2018, a Reitora da Ufop prestou os 
esclarecimentos descritos a seguir: 
 
- quanto ao item “a”: 
 
“Processo 4260/2011: Ao tomar conhecimento em 23 de março de 2017 de que o contrato 
já estava expirado (folhas 83 a 86 – anexo 13) foram tomadas as providências para 
regularização do contrato em questão.” 
 
- quanto ao item “b”: 
 
“ Processo 6357/2009: Desde o encerramento do contrato foram feitas várias tentativas 
de negociação do valor do aluguel, não se alcançando um consenso, motivando o atraso 
na renovação do contrato, visto que é de interesse da UFOP e do Banco do Brasil a 
continuidade da prestação dos serviços no campus. Atualmente, cerca de 50% dos 
servidores recebem seus salários no Banco do Brasil, além dos terceirizados e discentes 
da instituição que utilizam seus serviços. Portanto, a saída do posto de atendimento do 
campus Morro do Cruzeiro causaria transtornos ao bom funcionamento da UFOP, 
sobretudo em época de pagamentos. Não tendo se chegado a um acordo, a universidade 
solicitou a desocupação do imóvel em 29 de setembro de 2017 e reiterou a solicitação 
em 23 de fevereiro de 2018 (folha 111 e 126 – anexo 14). Porém, o Banco do Brasil 
manifestou o interesse de permanência e assinatura do novo contrato, assegurando ainda 
o pagamento dos valores não recolhidos. ” 
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Após ciência do relatório preliminar, a Ufop, por meio do Oficio Reitoria nº087/2018, de 
08/06/2018, manifestou-se nos seguintes termos: 
 
“As duas cessões estão em andamento, sendo que, no caso do Banco do Brasil, já houve 
assinatura do contrato, ao passo que, no caso da Claro, a instituição está aguardando a 
manifestação da empresa.” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Verificou-se que o gestor não adotou as providências para celebração de novo contrato 
de cessão onerosa entre a Ufop e a Claro (cerca de um ano) e o Banco do Brasil (cerca de 
dois anos) de forma tempestiva. Além disso, as estimativas de valores de mercado, devido 
ao lapso temporal já decorrido, estão defasadas. Ademais, não foi considerado para 
apuração do valor de mercado o valor do m² locatício da região. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Adotar providências imediatas para regularizar a concessão de uso de 
espaço físico à Claro S/A e ao Banco do Brasil S.A. 
 
Recomendação 2: Realizar pesquisa de mercado, com base nos termos do art. 2º, da 
Instrução Normativa nº 5, de 27 de junho de 2014, para os novos contratos de cessão 
onerosa de espaços físicos a serem celebrados entre a Ufop e a Claro S/A e entre a Ufop 
e o Banco do Brasil S.A., haja vista o lapso temporal já decorrido na pesquisa realizada 
anteriormente. 
 
 
1.1.1.11 CONSTATAÇÃO 

 
Adoção de critério inadequado para apuração do valor da cessão onerosa de 
espaços físicos ao valor de mercado. 
 
Fato 

 
Por meio de Relatórios, elaborados pela comissão designada pela Portaria Proad nº 235, 
de 24/04/2015, para avaliar o valor da cessão onerosa dos espaços destinados a 
lanchonete/cantina, (processo nº 23109.001947/2015, apensado ao processo nº 
23109.000011/2015-71 – Concorrência nº 01/2015) verificou-se que para as cantinas, 
descritas a seguir, o valor apurado foi baseado em valores de concessão pagos 
anteriormente, acrescidos do Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M cumulativo, e 
não com base no valor do metro quadrado de aluguel da região: 
  
 - Praça de Alimentação do Centro de Educação Aberto e a Distância – Cead e da Escola 
de Direito, Turismo e Museologia – EDTM; 
- Lanchonete do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB; 
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- Praça de Alimentação do Departamento de Geologia e do Departamento de Engenharia 
de Minas; 
- Cantina da Escola de Minas. 
 
Já para avaliar o preço de mercado concernente a cessão do espaço da Cantina Instituto 
de Ciências Sociais e Humanas - ICHS em Mariana e da Cantina da Biblioteca do Instituto 
de Ciências Sociais e Humanas, a Comissão não explicitou, nos respectivos Relatórios, 
quais foram os critérios utilizados para inferirem o valor mínimo do aluguel.  
 
Ademais, o Parecer da Procuradoria Federal da Ufop nº 089 AGU/PGF/PF/Ufop, de 
02/07/2015, recomendou a realização de nova pesquisa de mercado por não considerar 
que esta refletisse a realidade do mercado. Por meio do Despacho CSU/DOF/Ufop nº 156, 
de 02/07/2015, não foi acatada a recomendação da Procuradoria: “Entendemos que a 
pesquisa realizada é hábil para instruir o presente processo.” 
 
Esse fato está em desacordo com a Instrução Normativa - IN MPOG/SLTI nº 05, de 
27/06/2014, vigente à época, que descrevia os procedimentos administrativos para a 
realização de pesquisa de mercado:  
 
“ Art. 2º A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização dos seguintes 
parâmetros:  
 
I - Painel de Compras Governamentais – www.comprasgovernamentais.gov.br; 
II- pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de 
domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; 
 II - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 
(cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços;  
 IV - pesquisa com os fornecedores. 
§ 1º Em observância à ordem de preferência estabelecida nos incisos do caput, a 
utilização do parâmetro seguinte dependerá da impossibilidade, devidamente justificada, 
da utilização do parâmetro que o precede. 
§2º  No âmbito de cada parâmetro, o resultado da pesquisa de preços será a média dos 
preços obtidos. 
 § 3º A utilização de outro método para a obtenção do resultado da pesquisa de preços, 
que não o disposto no § 2º, deverá ser devidamente justificada pela autoridade 
competente. 
§ 4º No caso do inciso IV, somente serão admitidos os preços cujas datas não se 
diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias. 
§ 5º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será admitida 
a pesquisa com menos de três preços ou fornecedores.” 
  
##/Fato## 

Causa 

 
Inobservância das recomendações exaradas pela Procuradoria Jurídica da Ufop, por meio 
do Parecer nº 089 AGU/PGF/PF/Ufop, de 02/07/2015. 
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Adoção de critério inadequado para apuração do valor da cessão onerosa de espaços 
físicos. 
 
Pró-Reitor de Administração – não adotou medidas suficientes para refletirem o valor de 
mercado no preço da cessão onerosa de espaços físicos. A Pró-Reitoria de Administração 
é responsável por coordenar os setores de vigilância, portaria, limpeza, transporte, 
comunicação interna, protocolo, arquivo central, disciplinar, patrimônio, saúde 
ocupacional e segurança do trabalho, contratos de terceirização, serviços gerais e recursos 
humanos da Ufop. As atribuições da Pró-Reitoria de Administração e dos seus respectivos 
gestores não estão expressas em nenhum regimento ou documento formalizado da Ufop, 
mas podem ser inferidas como de responsabilidade dos citados gestores em virtude do 
nexo de causalidade entre a natureza das atividades desempenhadas por eles e as falhas 
constatadas. 
 
Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento – não adotou medidas suficientes para 
refletir o valor de mercado no preço da cessão onerosa de espaços físicos. A Pró-Reitoria 
de Planejamento e Desenvolvimento é responsável pela gestão da execução orçamentária, 
financeira e contábil, bem como pelos processos de suprimentos de bens de consumo e 
capital, pela contratação de serviços, pela celebração de convênios e prestações de contas 
em que a Ufop figura como convenente. As atribuições da Pró-Reitoria de Planejamento 
e Desenvolvimento e dos seus respectivos gestores não estão expressas em nenhum 
regimento ou documento formalizado da Ufop, mas podem ser inferidas como de 
responsabilidade dos citados gestores em virtude do nexo de causalidade entre a natureza 
das atividades desempenhadas por eles e as falhas constatadas. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Ofício Reitoria nº 052/2018, de 04/04/2018, a Reitora da Ufop prestou os 
esclarecimentos descritos a seguir: 
 
“Dadas as heterogeneidades de demanda, infraestrutura predial, circulação de usuários, 
etc., somadas à inexistência de pessoal qualificado para tal no quadro efetivo de 
servidores, este foi julgado o procedimento mais factível para reajuste dos valores.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Para apurar o valor da outorga do espaço a referida comissão não considerou o custo 
locatício do metro quadrado de imóveis localizados na região, opção mais adequada por 
refletir o valor de mercado, e não se basear em dados/valores de outrora sem saber como 
esses foram obtidos. Além disso, a IN nº 03, de 20/04/2017, que alterou a IN nº 05, de 
27/06/2014, dispõe que as pesquisas em contratações similares devem basear-se em 
averiguações realizadas no prazo de 180 dias anteriores a essa. Quanto a outras 
metodologias ou critérios dispares dos previstos na referida Instrução Normativa esses 
poderão ser utilizados, desde que devidamente justificados pela autoridade competente. 
Ressalta-se que os dados coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, 
quando houver grande variação entre os valores apresentados. 
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##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Implementar procedimentos para a realização de pesquisa de mercado 
na cessão onerosa de espaços físicos, levando em  consideração os preceitos estabelecidos 
pela Instrução Normativa nº 03, de 20/04/2017, que alterou a IN nº 05, de 27/06/2014, 
que dispõe sobre os procedimentos básicos para a realização de pesquisa de preços para 
aquisição de bens e contratação de serviços em geral. 
 
 
1.1.1.12 CONSTATAÇÃO 

 
Ausência de rateio de despesas comuns nos contratos de outorga onerosa de uso de 
espaço físico. 
 
Fato 

 
Nos contratos de outorga onerosa de uso de espaço físico analisados não foram 
convalidados os ressarcimentos relativos aos rateios de despesas comuns, em desacordo 
com o inciso VII do artigo 13 do Decreto nº 3.725, de 10/01/2001: 
 
 - Contratos nº (s) 54 a 59/2015, celebrado em 08/09/2015, entre a Ufop e R. P 
Empreendimento Ltda. (54 e 55/2015) e Senny’s Restaurante Ltda. (56 a 59/2015) – a 
comissão, designada para realizar a pesquisa de mercado dos valores locatícios das 
cantinas/lanchonetes, incluiu no valor do aluguel os ressarcimentos dessas despesas, sem 
especificar os parâmetros utilizados para o ressarcimento dessas, tampouco qual seria o 
valor auferido com essa restituição; 
 
- Contrato de Cessão Onerosa s/nº, celebrado em 30/09/2011, entre a Ufop e a Claro S/A, 
especifica na no item 4.2 da cláusula quarta – Do preço e da Forma de Pagamento que o 
valor da concessão seria acrescido da importância relativa ao consumo da energia elétrica 
dos equipamentos, apurada em medição por servidor da Universidade. Todavia, não 
houve medição, tampouco ressarcimento dessa despesa; 
 
- contrato de Concessão de Uso de Bem Imóvel s/nº, celebrado, em 21/07/2010, entre a 
Ufop e o Banco do Brasil, não há previsão de ressarcimento de despesas comuns.  
  
##/Fato## 

Causa 

 
Falta de estabelecimentos de parâmetros/estudos/critérios para fixação de taxa de 
ressarcimento para o rateio de despesas comuns nos contratos de outorga onerosa de uso 
de espaço físico. 
 
Pró-Reitor de Administração - não estabeleceu critérios/parâmetros/estudos para fixação 
de taxa de ressarcimento para o rateio de despesas comuns nos contratos de outorga 
onerosa de uso de espaço físico. A Pró-Reitoria de Administração é responsável por 
coordenar os setores de vigilância, portaria, limpeza, transporte, comunicação interna, 
protocolo, arquivo central, disciplinar, patrimônio, saúde ocupacional e segurança do 
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trabalho, contratos de terceirização, serviços gerais e recursos humanos da Ufop. As 
atribuições da Pró-Reitoria de Administração e dos seus respectivos gestores não estão 
expressas em nenhum regimento ou documento formalizado da Ufop, mas podem ser 
inferidas como de responsabilidade dos citados gestores em virtude do nexo de 
causalidade entre a natureza das atividades desempenhadas por eles e as falhas 
constatadas.  
Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento - não estabeleceu 
critérios/parâmetros/estudos para fixação de taxa de ressarcimento para o rateio de 
despesas comuns nos contratos de outorga onerosa de uso de espaço físico. A Pró-Reitoria 
de Planejamento é responsável pela gestão da execução orçamentária, financeira e 
contábil, bem como pelos processos de suprimentos de bens de consumo e capital, pela 
contratação de serviços, pela celebração de convênios e prestações de contas em que a 
Ufop figura como convenente. As atribuições da Pró-Reitoria de Planejamento e 
Desenvolvimento e dos seus respectivos gestores não estão expressas em nenhum 
regimento ou documento formalizado da Ufop, mas podem ser inferidas como de 
responsabilidade dos citados gestores em virtude do nexo de causalidade entre a natureza 
das atividades desempenhadas por eles e as falhas constatadas.  
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Ofício reitoria nº 052/2018, de 04/04/2018, a Reitora da Ufop prestou os 
esclarecimentos descritos a seguir: 
 
“A UFOP contrata energia em alta tensão e tem uma subestação que a transforma em 
baixa tensão para distribuição entre os prédios que, na sua maioria, não têm medidor 
próprio. Conforme Memorando PRECAM 102/2018, para proceder à medição de energia 
elétrica de um local dentro do Campus é necessária a instalação de um medidor com as 
características específicas ao destino, devido à capacidade de carga. Além da instalação, 
é preciso atentar para a questão relacionada à forma de cobrança, já que a UFOP não 
pode comercializar energia elétrica. É importante ressaltar que, dependendo do espaço 
físico a ser liberado para a cessão onerosa, a instalação de medidores pode ser 
considerada viável ou não. Por este motivo, por falta de um consenso sobre o rateio das 
despesas de energia, esta cobrança não era feita. Para que a cobrança pelo consumo de 
energia elétrica se torne viável, a administração tem se inteirado sobre as questões 
contábeis, tributárias e jurídicas relacionadas, incluindo análise da pertinência do que 
é mencionado no Ofício PROAD 023/2018 em relação ao Decreto 3725/2001, e visando 
à não caracterização de comercialização de energia, conforme mencionado no 
Memorando PRECAM 102/2018. Ressaltamos que a Instituição prioriza a 
disponibilização dos serviços à comunidade e não a exploração econômica do 
patrimônio. 
 
No que concerne especificamente ao processo 4260-2011, a segurança é de 
responsabilidade da própria empresa (folha 69 – anexo 12). Quanto aos processos 
6357/2009 e 0011/2015, é importante destacar que a UFOP possui poços artesianos que 
abastecem o campus Morro Cruzeiro e ICHS. Em relação ao ICSA e ao ICEA, não há 
hidrômetros nos espaços cedidos. Com relação ao processo 6357/2009, a segurança 
interna do PAB é de responsabilidade do próprio banco. 
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Em função do recente processo de expansão, a UFOP tem se debruçado sobre estudos 
para reformulação do sistema de segurança institucional, buscando a integração dos 
serviços em um único contrato, passando a ter condições de estabelecer critérios de 
rateio dos custos.” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Em que a pese os argumentos apresentados pelo gestor, a participação proporcional da 
cessionária no rateio das despesas comuns, oriundas de conservação e manutenção do 
espaço cedido (água, energia elétrica, limpeza, vigilância, etc) devem ser observadas pela 
Universidade. Cabe a Ufop estabelecer critérios justos para fixá-las, tendo em vista a 
determinação preceituada no inciso VII do art. 13 do Decreto nº 3.725, de 10/01/2001. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Estabelecer critérios adequados para a participação proporcional da 
cessionária no rateio das despesas com manutenção, conservação e vigilância do prédio 
cedido, conforme determinado pelo  inc. VII do art. 13 do Decreto nº 3.725, de 
10/01/2001. 
 
 
1.1.1.13 CONSTATAÇÃO 

 
Pagamentos referentes à outorga de espaço físico em desacordo com o estabelecido 
em instrumento contratual. 
 
Fato 

 
Quanto aos pagamentos pela utilização de bens imóveis da Ufop por concessionários, 
verificou-se que: 
 
a) processo nº 23109.000011/2015-71, Concorrência nº 001/2015, Contratos nº (s) 54 a 
59/2015, celebrados em 08/09/2015, entre a Ufop e a R. P Empreendimento Ltda. (54 e 
55/2015), e entre a Ufop e a Senny’s Restaurante Ltda. (56 a 59/2015), para concessão de 
espaços para cantina: 
 
Houve pagamento de valores inferiores aos previstos nesses contratos, sem documentos 
que embasassem as reduções das parcelas, em desacordo com o estabelecido no item 12.4 
- Anexo II do Edital da Concorrência nº 001/2015 – Projeto Básico das Cantinas que 
estabelece: 
 
 “12.4 No período de férias escolares, o valor mensal da concessão sofrerá redução de 
cinquenta por cento e, em períodos de paralisações das atividades acadêmicas-
administrativas da concedente, poderá haver redução de até 90% das mensalidades, se 
autorizado pela Pró-Reitoria de Administração da Ufop, mediante comprovação dos 
prejuízos causados pro fracasso de movimentação dos usuários.” 
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Quadro - Pagamentos efetuados à Ufop em valor inferior ao previsto contratualmente. 

R. P. Empreendimento Ltda. – Contrato nº 054/2015, valor R$ 4.227,07, vigência 08/09/2015 a 
07/09/2016 – 1º Termo Aditivo, valor R$ 4.706,38, vigência 08/09/2016 a 07/09/2017 – 2º Termo 
Aditivo, valor R$ 4.625,23, vigência 06/09/2017 a 07/09/2018. 

Competência Valor Pago – R$  
Setembro/2015 0,00 
Outubro/2015 0,00 
Novembro/2015 2.395,34 
Agosto/2016 2.677,14 
Outubro/2016 470,64 
Novembro/2016 470,64 
Abril/2017 470,64 
Dezembro/2017 3.391,84 

Fonte: Sistema de Gestão do Recolhimento da União. 
 

Quadro - Pagamentos efetuados à Ufop em valor inferior ao previsto contratualmente. 
R. P. Empreendimento Ltda. – Contrato nº 055/2015, valor R$ 6.905,00, vigência 08/09/2015 a 
07/09/2016 – 1º Termo Aditivo, valor R$ 7.687,97, vigência 08/09/2016 a 07/09/2017 – 2º Termo 
Aditivo, valor R$ 7.555,42, vigência 06/09/2017 a 07/09/2018. 

Competência Valor Pago – R$  
Setembro/2015 0,00 
Outubro/2015 0,00 
Novembro/2015 3.912,84 
Agosto/2016 4.373,17 
Outubro/2016 768,80 
Novembro/2016 768,80 
Abril/2017 768,80 
Dezembro/2017 5.540,64 

Fonte: Sistema de Gestão do Recolhimento da União. 

 
Quadro - Pagamentos efetuados à Ufop em valor inferior ao previsto contratualmente. 

Senny’s Restaurante Ltda. – Contrato nº 056/2015, valor R$ 1.926,14, vigência 08/09/2015 a 
07/09/2016 – 1º Termo Aditivo, valor R$ 2.144,55, vigência 08/09/2016 a 07/09/2017. 

Competência Valor Pago – R$  
Setembro/2015 0,00 
Outubro/2015 0,00 
Novembro/2016 (192,61+21,84) =214,45 

Fonte: Sistema de Gestão do Recolhimento da União. 
 

Quadro - Pagamentos efetuados à Ufop em valor inferior ao previsto contratualmente. 
Senny’s Restaurante Ltda. - Contrato nº 057/2015, valor R$ 1.943,20, vigência 08/09/2015 a 
07/09/2016  – 1º Termo Aditivo, valor R$ 2.163,54,  vigência 08/09/2016 a 07/09/2017. 

Competência Valor Pago – R$  
Setembro/2015 0,00 
Outubro/2015 0,00 
Novembro/2016 (194,32 +22,03) = 216,35 

Fonte: Sistema de Gestão do Recolhimento da União. 
 

Quadro - Pagamentos efetuados à Ufop em valor inferior ao previsto contratualmente. 
Senny’s Restaurante Ltda. – Contrato nº 058/2015, valor R$ 1.664,68, vigência 08/09/2015 a 
07/09/2016  -  1º Termo Aditivo, valor R$ 1.853,44, vigência 08/09/2016 a 07/09/2017. 

Competência Valor Pago – R$  
Setembro/2015 0,00 
Outubro/2015 0,00 
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Novembro/2016 (166,47+18,88) = 185,35 
Fonte: Sistema de Gestão do Recolhimento da União. 
 

Quadro - Pagamentos efetuados à Ufop em valor inferior ao previsto contratualmente. 
Senny’s Restaurante Ltda.  – Contrato nº 059/2015, valor R$ 985,06, vigência  08/09/2015 a 
07/09/2016–  1º Termo Aditivo, valor R$ 1.096,76, vigência 08/09/2016 a 07/09/2017. 

Competência Valor Pago – R$  
Setembro/2015 0,00 
Outubro/2015 0,00 
Agosto/2016 0,00 
Novembro/2016 (98,51 +11,17) = 109,68 

Fonte: Sistema de Gestão do Recolhimento da União. 
 

b) processo nº 23109.004260/2011-0, Contrato de Cessão Onerosa de Uso s/nº, de 
30/09/2011, celebrado entre a Ufop e a Claro S/A, para cessão de espaço objetivando a 
instalação de antena de telefonia móvel no Campus Morro do Cruzeiro em Ouro Preto 
(Claro S/A): 
 
Conforme item 4.1 desse Contrato de Cessão Onerosa, o valor global desse instrumento 
jurídico é de R$ 106.361,40, pago em parcela única, em até 30 dias após a assinatura do 
contrato. Conforme item 4.4 desse Contrato, eventual atraso no pagamento obrigará a 
Claro ao pagamento de multa de 2% sobre o valor do débito, acrescido de juros moratórios 
de 1% ao mês ou fração, com tolerância de 05 dias para o pagamento. 
 
De acordo com o comprovante de pagamento do Sistema de Informações do Banco do 
Brasil, a Claro S/A efetuou o recolhimento, por meio da Guia de Recolhimento da União, 
em 20/03/2012, após 03 meses e 20 dias do prazo estipulado no item 4.1 do citado 
contrato, sem incidência de juros e multa, em desacordo com o item 4.4 desse instrumento 
jurídico. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
Atuação deficiente do gestor/fiscal do contrato. Falta de controle dos recebimentos das 
receitas oriundas dos pagamentos de cessão onerosa de bem imóvel, de acordo com os 
parâmetros estabelecidos em contratos. 
 
Pró-Reitor de Administração - não adotou medidas suficientes para estabelece um 
adequado controle das receitas oriundas dos contratos de outorga onerosa de uso de 
espaço físico. A Pró-Reitoria de Administração é responsável por coordenar os setores de 
vigilância, portaria, limpeza, transporte, comunicação interna, protocolo, arquivo central, 
disciplinar, patrimônio, saúde ocupacional e segurança do trabalho, contratos de 
terceirização, serviços gerais e recursos humanos da Ufop. As atribuições da Pró-Reitoria 
de Administração e dos seus respectivos gestores não estão expressas em nenhum 
regimento ou documento formalizado da Ufop, mas podem ser inferidas como de 
responsabilidade dos citados gestores em virtude do nexo de causalidade entre a natureza 
das atividades desempenhadas por eles e as falhas constatadas. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
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Por meio do Ofício reitoria nº 052/2018, de 04/04/2018, a Reitora da Ufop prestou os 
esclarecimentos descritos a seguir: 
 
a)“À época não era praxe formalizar a notificação referente à redução das parcelas. Em 
que pese a ausência de formalização, as situações que ensejaram a redução das parcelas 
de fato ocorreram.” 
 
b) “Existem no processo reiteradas cobranças por parte da administração da UFOP com 
relação ao atraso no pagamento, conforme e-mails enviados em 25/08/2011, 21/09/2011, 
28/09/2011 (folhas 57 a 61 – anexo 4) e envio à PROF para verificação e 
acompanhamento da GRU em 01/11/2011 (folha 75 – anexo 5). Até 29/02/2012 a PROF 
atestou que não havia identificado o pagamento. Em 05/04/2012 (folhas 77 a 82 – anexo 
6) a administração informa à Claro que, como não havia sido identificado o pagamento, 
a energia elétrica seria interrompida a partir de 01/05/2012. Na mesma data do envio do 
e-mail a CLARO enviou o comprovante do pagamento que havia sido feito em 
20/03/2012, no valor acordado anteriormente, sem nenhuma correção. Não foi 
registrada, no processo, nenhuma cobrança de valores a título de juros e multa.” 
 
Após ciência do relatório preliminar, a Ufop, por meio do Oficio Reitoria nº087/2018, de 
08/06/2018, manifestou-se nos seguintes termos: 
 
“Os procedimentos foram adequados e será seguido o que está determinado nos 
contratos.” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
 Quanto aos itens: 
 
a) Os atos da administração pública devem ser mostrados de forma oficial, com 
transparência, seguidos conforme forem acordados, subordinados a observância de 
parâmetros jurídicos de forma a possibilitar as condutas dos atos administrativas, em 
acatamento aos princípios constitucionais do direito administrativo da transparência, da 
legalidade e moralidade. 
 
b) Conforme descrito não houve a incidência de correção monetária e juros no pagamento 
em atraso realizado pela contratada, apesar das reiterações da Universidade para que a 
contratada efetivasse o pagamento no prazo acordado. 
   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Estabelecer rotinas para que sejam anexados os documentos fiscais das 
receitas, os comprovantes dos períodos de recesso escolar (férias), bem como dos 
períodos de paralisações das atividades acadêmicas-administrativas e respectivas 
autorizações da Pró-Reitoria de Administração, juntamente com os comprovantes dos 
prejuízos causados por fracasso de movimentação dos usuários pela outorgada. 
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Recomendação 2: Implantar controles administrativos internos que assegurem o 
cumprimentos das cláusulas contratuais que determinem o preço, as condições de 
pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios 
de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e do efetivo 
pagamento.   
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Secretaria Federal de Controle Interno 

 
 
Ministério Supervisor: MINISTERIO DA EDUCACAO 
Município (UF): Ouro Preto (MG) 
Exercício: 2017 
 
 
1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2017 e 
31/12/2017 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. As seguintes constatações subsidiaram a certificação dos agentes do Rol 
de Responsáveis: 

– Concessão da jornada flexibilizada em desacordo com o Decreto nº 1590/1995. (item 
1.1.1.1) 

– Espaços físicos utilizados pelos concessionários sem amparo contratual. (item 3.1.1.2) 

– Ausência de rateio de despesas comuns nos contratos de outorga onerosa de uso de 
espaço físico. (item 3.1.1.3) 

 
4. Diante dos exames realizados e da identificação de nexo de causalidade 
entre os atos de gestão de cada agente e as constatações mencionadas, proponho que o 
encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja conforme 
indicado a seguir: 

 

Certificado de Auditoria 
Anual de Contas 
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CPF do agente 
público 

Cargo ou 
função 

Avaliação do 
órgão de 
Controle 
Interno 

Fundamentação da 
avaliação do Controle 

Interno 

***.005.096-** Presidente do 
Conselho 

Universitário 

Regular com 
Ressalva 

Item 1.1.1.1 do Relatório de 
Auditoria nº 201800619 

***.317.236-** Pró-Reitora de 
Administração 

Regular com 
Ressalva 

Item 1.1.1.1 do Relatório de 
Auditoria nº 201800619 

***.317.236-** Pró-Reitor de 
Administração 

Regular com 
Ressalva 

Itens 3.1.1.2 e 3.1.1.3 do 
Relatório de Auditoria nº 
201800619 

***.235.476-** Presidente do 
Conselho 

Universitário 

Regular com 
Ressalva 

Item 1.1.1.1 do Relatório de 
Auditoria nº 201800619 

***.481.206-** Pró-Reitor de 
Administração 

Regular com 
Ressalva 

Itens 3.1.1.2 e 3.1.1.3 do 
Relatório de Auditoria nº 
201800619 

Demais 
integrantes do 

Rol de 
Responsáveis 

 Regularidade Considerando o escopo do 
Relatório de auditoria, não 
foram identificadas 
irregularidades com 
participação determinante 
destes agentes. 

 
7. Ressalta-se que dentre os responsáveis certificados por Regularidade há 
agentes cuja gestão não foi analisada por não estar englobada no escopo da auditoria de 
contas, definido conforme art. 14, § 2º, da Decisão Normativa TCU nº 156/2016. 

Belo Horizonte (MG), 30 de agosto de 2018. 
 
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 Minas Gerais 
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Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno 

 
 
Parecer: 201800619 
Unidade Auditada: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 
Ministério Supervisor: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Município/UF: Ouro Preto (MG) 
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 Ouro Preto (UFOP), 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. Quanto à regularidade dos 

pagamentos de remuneração dos servidores, foram identificadas inconsistências que 

dependem de esclarecimentos ou de providências pelo gestor. Constatou-se que, em 

geral, há regularidade na concessão da Retribuição por Titulação. No entanto, em relação 

à concessão da jornada de trabalho flexibilizada de trinta horas semanais aos servidores 
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técnico-administrativos em educação, observou-se que a sua implantação não tem 

atendido os requisitos exigidos no Decreto nº 1.590/1995.  

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 UFOP, 

destaca-se a vinculação da Auditoria Interna ao Conselho Universitário, que aprova o 

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) e o Relatório Anual de 

Atividades de Auditoria Interna (RAINT). Observou-se, no entanto, que o PAINT do 

exercício sob exame não foi submetido ao referido Conselho e a sua elaboração não foi 

realizada a partir da identificação de riscos. A aderência às atividades realizadas em 

relação às planejadas foi considerada razoável, com um percentual de realização em torno 

de 70%. De forma geral, há oportunidades de melhorias, especialmente por meio do 

aprimoramento dos normativos da Auditoria Interna, a fim de garantir maior autonomia 

e propiciar o desempenho de suas competências, bem como para aperfeiçoar o 

planejamento das ações da unidade.  

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. Diante disso, em que pese a 

ausência de documentação dos estudos preliminares que subsidiaram as opções de 

investimento e respaldado a aquisição, construção, reforma ou locação, não se constatou 

a existência de imóveis próprios que poderiam ser utilizados no lugar das novas 

construções, reformas ou locações, bem como espaços físicos ociosos ou utilizados para 

finalidades diversas em suas unidades. Identificou-se a necessidade de melhorias nas 

práticas adotadas pela universidade correlacionadas às outorgas de uso do espaço físico, 

tendo em vista os aspectos relacionados à formalização dos contratos e deficiências nos 

mecanismos de acompanhamento da execução dos objetos avençados. Destaca-se que a 

UFOP adota as medidas de acompanhamento, apuração e busca de reintegração das 

ocupações irregulares identificadas, bem como monitoramento das ações de terceiros que 

podem gerar prejuízos ao patrimônio da instituição.  
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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, 30 de agosto de 2018. 
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