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1. OBJETIVOS E ESCOPO  

Em conformidade com a Instrução Normativa SFC/CGU nº 5, de 27 de agosto 

de 2021, este parecer tem por objetivo expressar a opinião geral, com base nos 

trabalhos de auditorias individuais previstos e executados no âmbito do PAINT, sobre 

a adequação dos processos de governança, gestão de riscos e controles internos 

instituídos pela UFSM.  

A fim de esclarecer a abrangência e o alcance dos exames realizados para 

subsidiar a elaboração do presente parecer, remete-se ao artigo n°16 da Instrução 

Normativa SFC/CGU nº 5, de 27 de agosto de 2021, transcrito a seguir: 

 

Art. 16 O parecer deve expressar opinião geral, com base nos trabalhos 
de auditorias individuais previstos e executados no âmbito do PAINT, 
sobre a adequação dos processos de governança, gestão de riscos e 
controles internos instituídos pela entidade para fornecer segurança razoável 
quanto: 
I - à aderência da prestação de contas aos normativos que regem a matéria; 
II - à conformidade legal dos atos administrativos; 
III - ao processo de elaboração das informações contábeis e financeiras; 
IV - ao atingimento dos objetivos operacionais. 
§ 1º O parecer pode incluir informações de trabalhos de outros provedores de 
avaliação para tratar dos tópicos contidos nesses incisos. 
§ 2º Se a unidade de auditoria interna não puder se manifestar sobre algum 
dos incisos deste artigo, ela deverá registrar no parecer a negativa de opinião 
justificada. 
§ 3º A opinião a que se refere o presente artigo será emitida em conformidade 
com as disposições específicas constantes do Referencial Técnico de 
Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, aprovado pela 
IN SFC nº 3, de 9 de junho de 2017. 
(grifos nossos) 

 

Desta forma, o escopo encontra-se no âmbito da emissão de um parecer 

baseado em constatações dos trabalhos de avaliação (auditorias) e monitoramento 

de recomendações realizados preferencialmente durante o ano de 2021, conforme 

previstos no PAINT 2021. 

As informações sobre a execução do PAINT/2021 e os seus resultados estão 

detalhados no Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT/2021), disponível na 

página da internet da Auditoria Interna da UFSM. 

(https://www.ufsm.br/reitoria/auditoria/raint/) 



Nossos exames foram realizados de acordo com o Referencial Técnico da 

Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal e com as 

normas internacionais de auditoria interna, que requerem que o auditor planeje e 

execute o trabalho de auditoria para obter um grau razoável de segurança de que os 

processos de governança, gestão de riscos e controles estão adequados e mitigam 

os principais riscos estabelecidos pela Instituição. 

 

2. TRABALHOS DE AUDITORIA INDIVIDUAIS E RELACIONADOS 

 

Os trabalhos de auditoria previstos no PAINT/2021 e finalizados pela Auditoria 

Interna no ano de 2021 são descritos no quadro 1.  

 

Quadro 1 – Serviços de Auditoria Previstos no PAINT e Finalizados em 2021 
Ação do 

Paint Tema de Ações de Auditoria Situação 

14 Desenvolvimento pessoal Concluído 
15 CT-Infra Concluído 

16 
Transparência no relacionamento entre UFSM e 
Fatec 

Concluído 

18 Gestão de espaços de uso comum Concluído 
19 Avaliação Patrimonial dos Servidores Concluído 
20 Aquisições durante a Pandemia do COVID-19 Concluído 

Fonte: Audin/UFSM (2021). 

 

Como se pode verificar no quadro, foram concluídos 06 (seis) trabalhos 

previstos no PAINT 2021. Os referidos trabalhos foram os que serviram de base para 

opinar de forma geral sobre a conformidade legal dos atos administrativos e sobre o 

atingimento dos objetivos operacionais.  

Em relação à opinião sobre a aderência da prestação de contas aos normativos 

que regem a matéria, foram observadas as legislações pertinentes. 

 

3. CONFORMIDADE LEGAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

 

Em relação à conformidade legal dos atos administrativos, a opinião da Audin 

é baseada nos trabalhos de auditoria finalizados no ano de 2021. Ou seja, esta parte 

do parecer busca identificar se, nos trabalhos de auditoria realizados, o gestor, ou o 



setor auditado, realizou seus atos administrativos em observância à legislação 

pertinente. Todos os trabalhos, em sua versão completa, encontram-se no seguinte 

endereço eletrônico: https://www.ufsm.br/reitoria/auditoria/relatorios-de-auditoria/. 

Na sequência, é apresentado um resumo dos trabalhos de auditoria que 

nortearam esta parte do parecer. 

 

3.1 Desenvolvimento de Pessoal 

 

Este trabalho buscou verificar os mecanismos de controle relativos aos 

processos de desenvolvimento, capacitação ou treinamento dos servidores da UFSM, 

bem como seu alinhamento à legislação vigente, normativos internos e diretrizes 

estratégicas da Instituição. 

Nesse sentido, a referência para o embasamento do objeto da auditoria foi o 

Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019 e alteração/normas complementares, que 

dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP) da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta 

dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, quanto a licenças e 

afastamentos para ações de desenvolvimento. 

No âmbito institucional, existe a Resolução N. 003/2020, a qual regulamenta a 

concessão de afastamentos para participação em ações de desenvolvimento e 

afastamentos eventuais de servidores docentes e técnico-administrativos em 

educação da UFSM. 

Após a realização dos exames, os resultados apontaram para as seguintes 

conclusões: observou-se que a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) não 

possui plano formal de gerenciamento de riscos em relação às ações de 

desenvolvimento; o Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) evoluiu pouco 

no que diz respeito à gestão dos riscos estratégicos no ano de 2021, ainda restando 

pendências acerca da metodologia a ser utilizada pela UFSM para a efetivação da 

gestão de riscos; verificou-se a inexistência de aferição do impacto da realização da 

ação de desenvolvimento sobre o desempenho do(a) servidor(a); a vinculação das 

ações de desenvolvimento às competências está em fase de implementação; existem 

fragilidades em processos de afastamento para participação em ações de 

desenvolvimento, a exemplo da ausência de comprovação da participação efetiva na 

ação que gerou o afastamento, no que diz respeito aos afastamentos para treinamento 



regularmente instituído; verificou-se que os aspectos de publicidade e transparência 

das despesas mensais com as ações de desenvolvimento são devidamente 

observados. 

Considerando o exposto, foram expedidas recomendações que, de modo geral, 

concentram-se em implementar e retomar processos e aprimorar controles internos. 

 

3.2 Avaliação Patrimonial dos Servidores 

 

Este trabalho teve por objetivo avaliar a legalidade e legitimidade da evolução 

patrimonial dos servidores da UFSM, tendo em vista o Inquérito Civil nº 

1.29.008.000167/2013-50 instaurado pelo Ministério Público Federal. Para realização 

o trabalho em termos legais foi alicerçado basicamente pelo Decreto nº 5.483 de 30 

de junho de 2005, Lei no 8.429 e Lei no 8.730, de 10 de novembro de 1993. 

Os resultados alcançados evidenciam conformidade na evolução patrimonial 

dos servidores. Foi constatado, durante os trabalhos, que a PROGEP tem cumprido 

com a obrigação de exigir de seus servidores a entrega das Declarações de Bens e 

Rendas, além de existir um controle interno na Instituição, referente à atualização das 

DIRPF dos servidores. 

 

3.3 Contratações Emergenciais Covid-19 

 

A Audin executou auditoria nas contratações diretas e emergenciais realizadas 

pela UFSM com fulcro na Lei nº 13.979/20201, para enfrentamento da pandemia de 

Covid-19. Nesse trabalho, buscou-se sobretudo avaliar a conformidade legal e 

aderência dos atos à legislação emergencial.  

A partir da análise de 14 processos de um total de 45 contratações levadas a 

efeito pela Gestão com base na Lei 13.979/2020, foi identificado vínculo de pertinência 

entre as aquisições analisadas e o enfrentamento da pandemia, porém em alguns 

casos foram observadas justificativas exíguas e quantitativos não fundamentados. 

Observou-se o cumprimento parcial ao art. 4º-E, §1º da Lei 13.979/2020, que trata dos 

componentes mínimos do Termo de Referência. Por outro lado, as pesquisas de 

preços atenderam à legislação. A Gestão motivou a escolha dos fornecedores ou 

executores dos serviços com base em critérios objetivos. 



Constatou-se que os fornecedores ou executores atenderam aos requisitos de 

habilitação previstos na legislação. Os requisitos de publicidade e transparência foram 

parcialmente atendidos. Porém, não houve elaboração de Mapa de Riscos na 

execução contratual, em desatendimento ao art. 4º-D.  

Diante das constatações, tendo em conta o término da vigência da Lei 

13.979/2020 em 31/12/2020 e considerando a publicação da MP 1.047/2021 

(posteriormente convertida na Lei 14.217/2021), que reinstituiu regras mais flexíveis 

para aquisições de bens e contratações de serviços destinados ao combate da crise 

sanitária, foram expedidas recomendações com vistas a auxiliar a Gestão da UFSM 

no atendimento integral da legislação. 

 

3.4 Gestão de Espaços de Uso Comum 

 

O escopo deste trabalho consistiu na avaliação dos controles internos 

empregados na gestão dos seguintes espaços institucionais: Centro de Convenções, 

Espaço Multiuso, Salão Imembuí, Sala 218, Hall da Reitoria, bem como os situados 

no Centro de Eventos, a saber: pavilhão polivalente, pista de remates, mangueiras, 

alojamento de peões, “Casa do Campeiro”, baias para equinos e pista de tiro de laço. 

A conformidade levou em consideração basicamente o Regulamento Interno 

do Centro de Convenções e o Regulamento Interno do Centro de Eventos. 

A Audin identificou fragilidades na instrução dos processos de cedência do 

Centro de Convenções. Além disso, aferiu-se que os eventos externos não são 

selecionados mediante divulgação de chamada pública, o que prejudica a 

transparência e imparcialidade nas permissões de uso.  

Quanto aos espaços sob os cuidados da PRE/CCA de uso interno, verificou-se 

que o sistema de agendamentos necessita ser aprimorado para fortalecer o ambiente 

de controle.  

No tocante aos espaços situados no Centro de Eventos, apurou-se que 

atualmente encontram-se em área reservada à instalação do Parque de Inovação, 

Ciência e Tecnologia e carecem de definição quanto à destinação. Acerca da 

regulação do uso dos ambientes auditados, aferiu-se que o regulamento do Centro de 

Convenções foi atualizado, porém, embora tenha sido verificada a prática de 

recolhimento de taxa pelo uso das instalações por terceiros, a Gestão necessita 

providenciar o estabelecimento formal dos valores.  



Os demais recintos sob a gestão da PRE/CCA necessitam de regulamentação. 

Diante das constatações, foram expedidas recomendações com vistas a auxiliar a 

Gestão da UFSM no aperfeiçoamento de sua atuação nas cedências de curta duração 

de espaços físicos, sobretudo para assegurar maior transparência e imparcialidade 

aos procedimentos, bem como salvaguardar o patrimônio público.   

 

3.5 Transparência no Relacionamento com Fundação de Apoio 

 

A auditoria foi realizada com o intuito de verificar se a UFSM e a FATEC 

atendem aos requisitos descritos no Acórdão n° 1178/2018, referente ao 

relacionamento com fundações de apoio. Desta forma, a análise foi realizada em 

todos os itens 9.3 e 9.4 do referido acórdão, visando averiguar se há adequação às 

determinações do TCU e a transparência na gestão de recursos públicos. 

Verificou-se que a FATEC adota ferramentas ao atingimento da transparência 

mesmo antes da publicação do Acórdão 1178/2018, que originou a presente auditoria. 

Tal fato demonstra o comprometimento da Fundação em executar da melhor forma 

possível as atividades atinentes ao seu relacionamento com a Universidade. 

A UFSM, por sua vez, também está se adequando aos requisitos necessários 

para assegurar a transparência no relacionamento com a Fundação de Apoio, tendo 

que evoluir em itens específicos mencionados no relatório. 

Desta forma, conclui-se que tanto a FATEC quanto a UFSM estão empenhadas 

em desempenhar as atividades de forma transparente e em conformidade com a 

legislação. 

Cumpre ressaltar que, conforme determinação contida no Acórdão 1178/2018, 

a auditoria para averiguação de atendimento aos requisitos contidos no mesmo será 

realizada por mais três anos consecutivos. Assim, tanto a Universidade quanto a 

Fundação deverão demonstrar ações para adequação aos itens não cumpridos nas 

auditorias seguintes.  

 

3.6 Projetos de Pesquisa Financiados pela FINEP CT-INFRA  

 

Esta auditoria foi realizada com o intuito de averiguar o cumprimento dos 

requisitos para utilização e controle dos recursos CT-Infra repassados pela FINEP. 

Foi efetuado o levantamento das informações e/ou práticas utilizadas pela UFSM para 



seleção dos projetos CT-Infra, e os controles utilizados pela FATEC dos repasses e 

aplicação dos recursos recebidos na modalidade CT-Infra, verificando a conformidade 

dessas operações e o cumprimento da legislação. 

Verificou-se que os recursos repassados pela FINEP, modalidade 

MCT/FINEP/CT-INFRA, seguiram os critérios constantes nas chamadas públicas, 

sendo os valores repassados para os subprojetos selecionados pelo comitê de 

avaliação, de acordo com as chamadas internas. Os projetos foram encaminhados 

seguindo os moldes do Formulário para Apresentação de Propostas - FAP, e dos 

critérios de avaliação de mérito exigido pela FINEP. 

Verificou-se que a UFSM e a FATEC possuem controles dos repasses de 

recursos pela FINEP modalidade CT-Infra em constante aprimoramento, entretanto, 

tem-se que evoluir no gerenciamento de riscos dos objetivos estabelecidos pela 

instituição para essa modalidade de repasses. 

Assim, verificou-se que a UFSM possui controles dos projetos CT-Infra que vem 

se consolidando ao longo do tempo; que os critérios para seleção dos subprojetos 

seguem os moldes do Formulário para Apresentação de Propostas - FAP, e de 

avaliação de mérito exigido pela FINEP, fazendo com que a seleção dos subprojetos 

tenha uma correta avaliação e adequação.  

Por outro lado, a FATEC evoluiu nos controles de recebimentos e da execução 

financeira, se adequando aos requisitos para assegurar a transparência no 

relacionamento com a UFSM. 

 

4. ADERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS ATOS NORMATIVOS QUE 

REGEM A MATÉRIA. 

 

De acordo com o art. 8° da Decisão Normativa TCU nº 187/2020, o relatório de 

gestão da Unidade Prestadora de Contas (UPC), na forma de relato integrado, será 

elaborado em conformidade com os elementos de conteúdo estabelecidos no Anexo 

II e deverá atender às finalidades e disposições previstas no art. 3º e aos princípios 

contidos no art. 4° da Instrução Normativa TCU nº 84/2020. 

Assim, o Relatório de Gestão Integrado – Exercício 2021 foi avaliado com base 

nos seguintes critérios: 

● Instrução Normativa TCU nº 84-2020: Estabelece normas para a tomada 



e prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração pública 

federal a partir de 2020; 

● Decisão Normativa TCU 187/2020: dispõe sobre a lista de unidades 

prestadoras de contas em relação ao exercício de 2020 e sobre regras 

complementares para o relatório de gestão e outros itens da prestação de contas. 

● Decisão Normativa TCU 198/2022:  Estabelece normas complementares 

para a prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração 

pública federal, nos termos do inciso I do art. 2º; § 1º do art. 5º; inciso III e § 3º do art. 

8º; § 3º do art. 9º; e art. 14 da Instrução Normativa-TCU nº 84, de 22 de abril de 2020. 

Ainda, utilizou-se como material de apoio para subsidiar as análises: 

● Relatório de Gestão – Guia para elaboração na forma de Relato 

Integrado – 2020: publicação do TCU que traz orientações para a elaboração do 

Relatório de Gestão pelas unidades prestadoras de contas a partir do exercício de 

2020. 

A prestação de contas é composta pela divulgação e publicação de diversas 

informações, conforme prevê o art. 7º da DN TCU nº 187/2020, o art. 8º da IN TCU nº 

84/2020 e anexo da DN TCU n° 198/2022. A organização e a verificação da devida 

publicação dos links de acesso cabem ao correspondente ministério ou órgão 

equivalente, conforme dispõe o §1º do art. 7º, da DN TCU nº 187/2020. 

Destaca-se que a opinião expressa pela Audin neste Parecer refere-se apenas 

ao Relatório de Gestão Integrado – Exercício 2021, que se constitui como uma das 

peças que integram a prestação de contas, não abrangendo as demais informações 

que a compõem. 

O Relatório de Gestão Integrado – Exercício 2021 foi analisado sob dois 

aspectos: 

● Se os elementos de conteúdo previstos no Anexo II da DN TCU nº 

187/2020 foram devidamente abordados no Relatório de Gestão;  

● Se os elementos de conteúdo previstos no Anexo da DN TCU nº 

198/2022 foram devidamente abordados no Relatório de Gestão; e 

● Se foram observados os princípios para elaboração previstos no art. 4º 

da IN TCU nº 84/2020. 

Verificou-se que o relatório de gestão foi elaborado de acordo com as diretrizes 



constantes na DN TCU nº 187/2020 e observando os princípios previstos na DN TCU 

nº 84/2020. Entretanto, sobre Governança e Riscos, não foram abordados os itens 

elencados no Anexo da DN TCU 198/2022, os quais foram objeto de análise dos 

relatórios de acompanhamento realizados pelo TCU e do relatório de auditoria interna 

nº 2019.009 que trata do Perfil integrado de Governança Pública, Governança e 

Gestão de: Pessoas, Tecnologia da Informação (TI) e Contratações.  

Por outro lado, constatou-se que houve uma evolução dos índices de 

governança e gestão da instituição, porém, é necessário evoluir na gestão de riscos. 

Assim, na sequência, são apresentados os itens previstos nos normativos e acórdãos 

que precisam ser observados e apresentados no relatório de gestão. 

 

4.1 Governança, estratégia e desempenho 

 

(Anexo da Decisão Normativa-TCU Nº 198, de 23 de março de 2022) 

e) medidas adotadas em relação aos indicadores de governança e gestão levantados, 

a exemplo dos que foram tratados pelo TCU nos Acórdãos 588/2018-Plenário e 

2.699/2018-Plenário (ambos da Relatoria do Ministro Bruno Dantas); 

 

4.2 Riscos, oportunidades e perspectivas 

 

(Anexo da Decisão Normativa-TCU Nº 198, de 23 de março de 2022) 

Avaliação dos riscos que possam comprometer o atingimento dos objetivos 

estratégicos e dos controles implementados para mitigação desses riscos, abordando 

necessariamente:  

a) quais são os principais riscos específicos identificados que podem afetar a 

capacidade de a UPC alcançar seus objetivos e como a UPC lida com essas questões;  

b) quais são as principais oportunidades identificadas que podem aumentar a 

capacidade de a UPC atingir seus objetivos e as respectivas ações para aproveitá-

las;  

c) as fontes específicas de riscos e oportunidades, que podem ser internas, externas 

ou, normalmente, uma combinação das duas;  

d) avaliação, pela UPC, da probabilidade de que o risco ou a oportunidade ocorram e 



a magnitude de seu efeito, caso isso aconteça, levando em consideração, inclusive, 

as circunstâncias específicas que levariam à ocorrência do risco ou da oportunidade. 

 

5. PROCESSO DE ELABORAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E 

FINANCEIRAS 

 

Em relação ao processo de elaboração das informações contábeis e financeiras 

da UFSM, não houve nenhum trabalho inserido no PAINT 2021 contemplando este 

tipo de análise. Assim, como não foram planejadas e nem realizadas ações de 

auditoria interna específicas sobre os controles internos, processos de governança e 

análise de riscos relativos à elaboração dos relatórios financeiros e contábeis, é 

inviável a manifestação e emissão de opinião a respeito do tema.  

Sendo assim, esta Unidade de Auditoria Interna se abstém de emitir uma 

opinião referente ao assunto. 

 

6. ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS OPERACIONAIS 

 

Em relação ao atingimento dos objetivos operacionais da instituição, no ano de 

2021, não foram realizados trabalhos/ações de auditoria interna específicos sobre 

auditoria operacional (desempenho). Ou seja, nenhum trabalho de auditoria realizado 

em 2021 estabeleceu em seu planejamento e escopo avaliar objetivos, metas e 

indicadores de desempenho. Em pesquisa ao Manual de Auditoria Operacional do 

TCU (2018), verifica-se que indicadores de desempenho e alcance de metas estão 

ligadas a auditorias operacionais (auditorias de desempenho). Por isso, não é possível 

emitir opinião sob este aspecto. 

 

7. OPINIÃO 

 

Tendo por base os trabalhos de auditoria individuais previstos e executados no 

âmbito do PAINT/2021, com exceção das situações mencionadas neste parecer, em 

atendimento ao artigo 16 da Instrução Normativa SFC/CGU nº 5, de 27 de agosto de 

2021, opinamos, de forma geral, pela adequação e conformidade legal dos atos 

administrativos.  



Em relação ao processo de elaboração das informações contábeis e financeiras 

e ao atingimento dos objetivos operacionais, esta Unidade de Auditoria abstém-se de 

emitir opinião, tendo em vista não ter realizado nenhum trabalho na área. 

Por outro lado, na aderência da prestação de contas aos normativos que regem 

a matéria, constatou-se que o mesmo foi elaborado de acordo com as diretrizes 

constantes na DN TCU n º 187/2020 e observando os princípios previstos na DN TCU 

nº 84/2020. Porém, apesar da instituição evoluir nos itens de governança e gestão, a 

UFSM precisar melhorar e aprimorar a gestão de riscos conforme relatado nos itens 

4.1 e 4.2. 

 

É o parecer. 

 

 

Ivan Henrique Vey 

Auditor-Chefe UFSM 
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