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Análise Gerencial 
 

Senhor Chefe da CGU-Regional/SP, 
 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201601507, e 
consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, 
de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de 
contas anual apresentada pela UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
PAULO. 

 

1. Introdução 
 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 11 de abril de 2016 a 20 de abril 
de 2016, por meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo 
do exercício sob exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade 
auditada, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público 
Federal. 

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 
 

O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos 
Trabalhos, que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de 
Auditoria, que contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em 
subsídio ao julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da 
União – TCU. 

Registra-se que os Achados de Auditoria apresentados neste relatório foram 
estruturados, preliminarmente, em Programas e Ações Orçamentárias organizados em 
títulos e subtítulos, respectivamente, segundo os assuntos com os quais se relacionam 
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diretamente. Posteriormente, apresentam-se as informações e as constatações que não 
estão diretamente relacionadas a Programas/Ações Orçamentários específicos. 

 
 
 

2. Resultados dos trabalhos 
 

 
De acordo com o escopo de auditoria firmado por meio da Ata de Reunião realizada em 
3 de dezembro de 2015, entre a Controladoria Regional da União no Estado de São 
Paulo e a Secex-SP, foram efetuadas as seguintes análises: 

- Avaliação da conformidade das peças do Relatório de Gestão; 
 

- Avaliação da gestão de pessoas, contemplando observância da legislação sobre 
remuneração, tempestividade dos registros no Sistema de Apreciação e Registro dos 
Atos de Admissão e Concessões (Sisac), controles internos para identificar e tratar 
acumulações ilegais de cargos e iniciativas para substituição de  terceirizados 
irregulares; 

- Avaliação sobre a execução do Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes); 
 

- Avaliação dos controles internos a respeito dos instrumentos firmados com fundações 
de apoio, com ênfase à questão do relacionamento da entidade com a Associação 
Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – SPDM e verificação da efetiva 
implementação da medida constante do Acórdão 4695/2013-2ª Câmara, pelo qual o 
TCU determinou à Unifesp a apresentação de plano de ação relativo à estruturação de 
setor de análise de prestação de contas de convênios e ajustes congêneres; 

- Avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, com ênfase no 
processo de expansão física da entidade ocorrido nos últimos anos; e 

- Avaliação dos indicadores instituídos pela Unifesp, com ênfase no seu processo de 
expansão física. 

 
 
 

2.1 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 
 

Após consultas aos sistemas internos da CGU e ao site do TCU, verificou-se não ter 
havido determinações ou recomendações do TCU à Unifesp que contivessem 
determinação específica à CGU para acompanhamento, abarcando os exercícios de 
2012 a 2015. 

 
Em relação à verificação do atendimento à determinação contida no Acórdão 4.695/13 – 
2ª Câmara, foram constatadas, no âmbito do Relatório de Auditoria nº 2015.05110, as 
seguintes falhas: 

 
- Ausência de controle finalístico sobre os projetos gerenciados pela fundação de apoio; 

 
- Ausência de atuação do órgão colegiado superior na gestão, controle e fiscalização de 
convênios/contratos firmados com a fundação de apoio; 
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- Pagamento de despesas de gerenciamento à Fundação de Apoio sem critérios definidos 
para a composição dos custos; 

 
- Fragilidade de mecanismos de prestação de contas dos contratos firmados com a 
fundação de apoio; 

 
- Ausência de segregação de funções na execução de projetos firmados com a 
FapUNIFESP; e 

 
- Pagamento antecipado dos serviços contratados junto à FapUNIFESP. 

 
 
 

2.2 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 
 

A Unifesp tem perfil no Sistema Monitor (sistema desenvolvido pela CGU que permite 
o acompanhamento online das recomendações realizadas no âmbito do controle interno 
do Poder Executivo Federal, por meio das ações de auditoria e fiscalização) e mantém 
rotina de acompanhamento das recomendações emanadas pela CGU.  Não  foi 
informado, no Relatório de Gestão, quais as formas que a universidade dispõe para o 
efetivo acompanhamento das recomendações da CGU, tais como designação de área 
específica, sistema informatizado, estrutura de controles, etc. Entretanto, quando 
questionada por meio da Solicitação de Auditoria nº 201601507/01, a Unifesp afirmou 
que os documentos dos órgãos de controle, quando recebidos pela Audin (Unidade de 
Auditoria Interna), são encaminhados à Reitoria, que os encaminha aos setores 
competentes para as devidas providências. A Auditoria Interna não opina nas respostas, 
evitando um potencial conflito de interesses e/ou uma participação indevida na gestão. 

 
Após consultas ao Sistema Monitor em 04 de abril de 2016, verificou-se que constavam 
28 recomendações em monitoramento. Destas, duas estão com o prazo para atendimento 
vencido, sendo que ambas foram emitidas por meio do Relatório 201308237 e tratam de 
glosa em contrato de manutenção e limpeza que, cuja vigência se encerrou em 31 de 
julho de 2015. 

 
 
 

2.3 Avaliação do CGU/PAD 
 

Em relação às atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos, a Unifesp 
mantém a Comissão Processante Permanente (CPP), criada pela Portaria n° 775/2010, 
com o objetivo de centralizar e coordenar todos os processos de sindicância e Processos 
Administrativos Disciplinares (PAD) no âmbito da Unifesp, compor as comissões de 
Sindicância e PAD, sugerir e nomear as comissões de sindicância e PAD e instalar no 
âmbito da Unifesp o sistema CGU-PAD. 

 
De acordo com o Relatório de Gestão, “Em 2015 o processo de fortalecimento e 
reformulação da CPP, iniciado nos anos anteriores, foi continuado. A atividade de 
correição foi ampliada e o passivo de processos instalados e não concluídos foi 
fortemente reduzido. Atualmente estão em curso na CPP 60 processos e 35 foram 
finalizados. A CPP informa, por meio do Ofício CPP 01/2016 de 04 de janeiro de 2016, 
que todos os processos estão cadastrados no sistema CGU-PAD”. 
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De acordo com o Ofício 09/CPP, de 14 de abril de 2016, até 31 de dezembro de 2015, 
todos os processos estavam cadastrados no CGU-PAD, “porém existem casos em que 
não é possível visualizar e/ou inserir novas informações no sistema pelo fato do mesmo 
não permitir ou não ter a opção”. A CPP listou 24 processos que necessitam de 
alteração no sistema. A CPP informou e evidenciou que contatou o cadastrador para 
obter senha para o novo administrador, mas a mesma ainda não foi disponibilizada até o 
momento da finalização dos trabalhos de campo. 

 
Houve, dessa forma, avanço em relação à última Auditoria Anual de Contas, em que 
aproximadamente 45% da totalidade dos processos disciplinares estavam registrados no 
Sistema CGU-PAD. 

 
 
 

2.4 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ 
 

Os indicadores de desempenho de gestão da Unifesp, segundo informa o Relatório de 
Gestão, são um conjunto de indicadores conhecidos como indicadores do TCU. Esses 
indicadores não preveem metas. A Unifesp, de forma igual, não estabeleceu metas, e 
utiliza por parâmetro em suas análises os valores históricos de seu próprio desempenho, 
bem como os valores das demais Ifes, e a universidade tem seu funcionamento baseado 
nas diretrizes do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, mas não vincula as 
metas aos indicadores do TCU. Sendo assim, a Unifesp carece de uma metodologia para 
estabelecimento das metas associadas aos indicadores. Ações corretivas pontuais são 
tomadas a partir do acompanhamento da série histórica e referencial. 

 
Em relação à existência de normativos que estipulem as orientações necessárias para 
implementação e monitoramento desses indicadores, e de algum sistema (informatizado 
ou não) de monitoramento dos indicadores e metas, a Unifesp afirmou que, visando ao 
aprimoramento do processo como um todo, criou a Comitê Permanente de Informações 
Acadêmicas - CPIA, em 2 de outubro de 2015, que tem o objetivo de acompanhar e 
estabelecer processos e fluxos para tratamento de informações e indicadores. Um dos 
objetivos é a utilização dos indicadores desenvolvidos pelo grupo de trabalho de 
planejamento do Fórum de Pró-Reitores de Administração e Planejamento das Ifes. 

 
A análise de cada um desses indicadores se faz presente no item “Análise dos 
indicadores de desempenho da universidade” deste Relatório de Auditoria. Privilegiou- 
se a análise dos indicadores de desempenho diante da expansão física da universidade. 

 
O PDI 2011-2015 traz os objetivos a serem alcançados, com dados quantitativos, 
vinculados às ações pelas quais o objetivo será perseguido. Os responsáveis pelas 
ações, porém, estão detalhados somente ao nível de pró-reitorias, ou seja, ainda há 
espaço para a definição dos executores das ações relacionadas aos objetivos das pró- 
reitorias. Há espaço, ainda, para a definição dos resultados esperados de cada ação 
(finais e intermediários), delimitação do público alvo das ações e, mais relevante, quais 
os custos associados para executar as ações e quais as respectivas fontes de recursos. 

 
A avaliação dos indicadores permite concluir que os mesmos são adequados nos 
critérios de completude (são capazes de representar a situação que a Unifesp pretende 
medir), comparabilidade (são estáveis e trazem uma série histórica, permitindo haver 
medição da situação pretendida ao longo do tempo), confiabilidade (a metodologia de 
obtenção dos dados é transparente e reaplicável por outros agentes), acessibilidade 
(dados podem ser obtidos no Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da 
Educação - Simec, PDI e Relatório de Gestão, sendo compreensíveis para o público em 



Dinheiro público é da sua conta www.portaldatransparencia.gov.br 
5 

 

geral) e economicidade (calculados a um custo razoável, quando comparados com a 
utilidade gerencial da informação que fornecem). Quanto ao critério de utilidade, a 
universidade afirmou que os indicadores são debatidos em reuniões da CPIA, bem como 
em reuniões colegiadas dos conselhos superiores de graduação, planejamento e de pró- 
reitores e que, porém, não há cronogramas ou sistemática pré-estabelecida, bem como 
não há registros sistematizados da utilização dos indicadores na tomada de decisões 
gerenciais. Contudo, é possível extrair da análise do resultado dos indicadores, presente 
no Relatório de Gestão, que os mesmos refletem os resultados das intervenções 
efetuadas na gestão. 

 
 
 

2.5 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 
 

A avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão considerou as duas 
maiores ações (em valores liquidados) sob responsabilidade da Unifesp: 

Ação 2032.20RK.26262.0035 - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino 
Superior: O produto desta ação é o quantitativo de alunos matriculados. A partir dos 
dados retirados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – Siop, 
apresentamos a seguinte tabela com a evolução da execução da ação: 

Tabela - Evolução da Ação 20RK: 
 

Ação: 20RK 2012 2013 2014 2015 
 
Meta física reprogramada 

 
22.043 

 
24.127 

 
19.547 

 
23.533 

 
Realizado (aluno matriculado) 

 
21.485 

 
21.906 

 
20.362 

 
23.533 

Dotação atual (R$) 55.790.738,00 62.744.503,00 74.884.722,00 70.741.465,00 

Empenhado (R$) 47.777.623,57 58.293.971,33 68.839.673,04 67.262.689,45 

Liquidado (R$) 35.736.962,22 51.751.773,14 66.647.368,06 64.964.056,98 

Pago (R$) 35.358.327,23 51.180.092,39 66.647.368,06 63.555.260,56 

Reprogramado financeiro (R$) 47.777.623,00 62.744.503,00 74.884.722,00 65.757.897,00 

Fonte: Siop 
 

A análise dos indicadores permite aferir que houve eficiência e eficácia na execução da 
ação. A Unifesp apresentou uma análise situacional no Relatório de  Gestão, 
relacionando os fatores que contribuíram para a execução da ação e os fatores que 
dificultaram a execução. Entre os fatores que dificultaram a execução, destaca: 

“Graduação - Corte significativo de recursos para os Programas Institucionais de 
Graduação em virtude do contingenciamento orçamentário e nenhuma ampliação para 
a Assistência Estudantil, ações que auxiliam a fixar o estudante na Universidade. O 
atraso no calendário acadêmico, em virtude da greve de servidores técnicos 
administrativos em educação, em 2015, e a continua precariedade na infraestrutura, 
principalmente no campus Diadema, alteraram a rotina acadêmica, desestimulando o 
trabalho de alunos, docentes e servidores técnicos. Além disso, destaca-se o 
quantitativo insuficiente de docentes e servidores técnicos nos cursos abertos pela 
adesão da Unifesp ao Reuni. Extensão - O número insuficiente de técnicos 
administrativos na equipe da Proex e a falta de orçamento definido para a Extensão 
Universitária. Pós-Graduação - A despeito da ampliação de PPGs, não houve aumento 
no contingente de técnicos administrativos/ de laboratório, o que tem dificultado a 
administração dos PPG´s. Além disso, houve redução em 70% dos recursos Capes 
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Proap prejudicando muito as atividades de pesquisa. As ações e o crescimento dos 
programas foram também limitados pela ausência em 2015 de recursos de OCC 
destinados à recuperação/ampliação da infraestrutura de pesquisa e aquisição de 
insumos. Muitos programas restringiram a aceitação de estudantes devido à limitação 
de bolsas disponíveis. O número insuficiente de servidores dos diferentes níveis impediu 
o oferecimento de maior número de disciplinas específicas e complementares à 
formação profissional.” 

Os dados financeiros do Siop não são compatíveis com outras bases, Simec e Sistema 
de Administração Financeira Integrada - Siafi. Não foi possível determinar a origem da 
inconsistência entre os dados, que disponibilizamos a seguir: 

Tabela - Execução financeira da Ação 20RK: 
 

Ação: 20RK Siop Simec Siafi 

Empenhado (R$) 67.262.689,45 65.757.897,74 67.032.193,19 

Liquidado (R$) 64.964.056,98 63.689.291,37 64.888.940,72 

Pago (R$) 63.555.260,56 60.952.348,21 63.480.144,30 

Restos a pagar processados (R$) 1.408.796,42 2.736.943,16 1.412.734,33 

Restos a pagar não processados (R$) 2.298.632,47 2.068.606,37 2.143.252,47 
Fontes: Siop, Simec, Siafi. 

 
Ação 2032.8282.26262.0035 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de 
Ensino Superior. O produto desta ação, para 2014 e 2015, foi a quantidade de projetos 
viabilizados. A partir dos dados disponíveis no Siop, apresentamos a seguinte tabela: 

 
Tabela - Evolução da Ação 8282: 

 

Ação: 8282 2012 2013 2014 2015 
 
Meta física reprogramada 

2.698 3.310 
 

26 
 

10 
 
Realizado (2012 e 2013: vaga 
disponibilizada; 2014/2015: 
projeto viabilizado) 

 
2.469 

 
4.737 

 
 

7 

 
 

8 

Dotação atual (R$) 57.947.576,00 57.947.576,00 74.058.181,00 64.742.947,00 

Empenhado (R$) 55.645.746,62 55.645.746,62 70.027.832,66 61.610.174,21 

Liquidado (R$) 39.906.888,64 39.906.888,64 63.142.461,73 40.085.245,90 

Pago (R$) 39.898.252,17 39.898.252,17 63.142.461,73 35.253.535,52 

Reprogramado financeiro (R$) 55.645.746,00 55.645.746,00 74.058.181,00 35.253.535,52 

Fonte: Siop 
 

Atingiu-se 80% da meta física para a ação, e a análise situacional da Unifesp aponta que 
“dificultaram a execução os expedientes de contingenciamento orçamentário, falta de 
limites para empenho, além de atrasos na liberação dos pagamentos dos 
fornecedores.” 

 
Mais uma vez, os dados financeiros do Siop não são compatíveis com as bases Simec e 
Siafi, como demonstrado na tabela abaixo. De qualquer forma, fica latente a alta 
incidência de restos a pagar não processados, justificados desta forma pela universidade 
no Relatório de Gestão: 
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“Em decorrência do contingenciamento inicial das dotações de 10% em custeio e 50% 
em investimentos, os limites para empenho passaram a ser liberados mensalmente, 
sobre estes valores, restringindo os gastos a esta cota mensal. 

As emendas parlamentares aprovadas na LOA, somente 36,15% foram liberadas e os 
seus limites disponibilizados para empenho em meados de outubro/2015. 

As dotações relativas ao superávit financeiro foram aprovadas em julho/2015, porém 
sem limite orçamentário para empenho. 

Foram solicitados remanejamentos de créditos, dos quais foram aprovados em 
dezembro/2015, sem limite orçamentário para empenho. 

Com este cenário, foram acentuando as dificuldades na execução orçamentária, em 
decorrência das limitações, dos prazos, pela impossibilidade de atendimento ao 
cronograma mensal de gastos, de planejamento, de desempenho de metas, de 
cumprimento de objetivos, provocando um descompasso entre a autorização da despesa 
e sua execução.” 

Tabela - Execução financeira da Ação 8282: 
 

Ação: 8282 SIOP SIMEC SIAFI 

Empenhado (R$) 61.610.174,21 61.609.755,49 59.603.580,91 

Liquidado (R$) 40.085.245,90 40.055.281,66 39.586.963,29 

Pago (R$) 35.253.535,52 32.356.023,43 35.056.615,52 

Restos a pagar processados (R$) 4.831.710,38 7.699.258,23 4.530.347,77 

Restos a pagar não processados (R$) 21.524.928,31 21.554.473,83 20.016.617,62 
Fontes: Siop, Simec, Siafi. 

 
 

Há apenas uma iniciativa individualizada a cargo da Unifesp no Plano Plurianual: a 
construção do Campus Osasco (iniciativa 04B4), que faz parte do objetivo 0841 
(ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por 
meio, em especial, da expansão da rede federal de educação superior, da concessão de 
bolsas de estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do 
financiamento estudantil, promovendo o apoio às instituições de educação superior, a 
elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de recursos humanos), vinculado ao 
programa temático 2032 (Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, 
Pesquisa e Extensão). 

 
De acordo com o PDI 2011-2015, as atividades do Campus Osasco desenvolvem-se 
desde 2011, após a realização do vestibular e contratações de docentes e técnicos 
administrativos. Assim, considera-se que os objetivos estabelecidos no PPA têm 
convergência com o estabelecido no Plano de Desenvolvimento Institucional. 

 
 
 

2.6 Avaliação Sobre a Execução do Programa Nacional de Assistência Estudantil - 
PNAES 

Previamente ao trabalho presente de Auditoria Anual de Contas foi realizado, em São 
Paulo - SP, com o objetivo de avaliar a gestão da unidade, uma auditoria de Avaliação 
dos Resultados da Gestão, cujos trabalhos de campo foram realizados no período de 6 a 
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8 de outubro de 2015. Para tanto, foi selecionado o macroprocesso associado ao 
Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) que apoia a permanência de 
estudantes de baixa renda matriculados em cursos de graduação presencial em 
instituições federais de ensino superior e cujo objetivo é viabilizar a igualdade de 
oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a melhoria do desempenho 
acadêmico, a partir de medidas que buscam combater situações de repetência e evasão. 
O macroprocesso foi selecionado por estar estreitamente relacionado à missão 
institucional da unidade, qual seja “ser reconhecida pela comunidade como 
universidade de excelência nas áreas de conhecimento de sua especialidade, 
desempenhando atividades indissociáveis de ensino, pesquisa e extensão”. 

A abordagem adotada pela CGU objetivou responder a determinadas questões de 
auditoria e obteve os seguintes resultados: 

2.6.1Os mecanismos de controles internos administrativos nas fases de planejamento, 
execução, controle e avaliação, no âmbito do setor responsável pela gestão do Pnaes 
estão adequados? 

Como a Unifesp possui órgão específico para a gestão do Pnaes, a Pró-Reitoria de 
Assuntos Estudantis – Prae, definida no estatuto da Unifesp, com regimento interno 
aprovado, estrutura de pessoal e material, normativos divulgados através do site da 
Instituição (regimentos, editais, resultados, estudos e análises) e sistema informatizado 
para gerenciar e controlar os programas, considera-se que são adequados os controles 
internos administrativos da Instituição, com a seguinte ressalva com relação à avaliação 
do programa, apontada pela Unifesp: “...a dificuldade, por muitas razões, da criação de 
mecanismos de controle e indicadores de avaliação que assegurassem estudos, dados, 
análises e relatórios de avaliação contínuos e o efetivo controle que permita aferir a 
taxa de sucesso do desempenho acadêmico e o tempo de realização/conclusão de curso 
de estudantes beneficiários do PNAES.” 

2.6.2O setor responsável pela execução da política pública no âmbito da Unifesp está 
devidamente estruturado, com estabelecimento de normas, de responsabilidades e de 
qualificação para as atividades inerentes? 

Conforme descrito no item anterior, a Unifesp conta com uma pró-reitoria encarregada 
de gerir as ações relacionadas à garantia da permanência de alunos nos cursos e ao 
atendimento ao Decreto nº 7.234/2010. Verificou-se que esse órgão dispõe de estrutura 
adequada para o atingimento dos objetivos, tanto de pessoal qualificado quanto de 
material e sistema informatizado. A Prae possui normativos específicos e amplamente 
divulgados que atingem todos os campi da Instituição. 

2.6.3Os controles administrativos relativos à seleção de alunos e sobre os pagamentos 
efetuados no âmbito do Pnaes são eficientes? 

A seleção dos candidatos ao recebimento do Pape/PBP ocorre por meio de metodologia 
de avaliação socioeconômica e encontra-se disponível nos sites  
http://www.unifesp.br/reitoria/prae/programas/programas/pape e  
http://www.unifesp.br/reitoria/prae/editais/editais/auxilio-permanencia/aberto. 

Verificou-se que os controles administrativos exercidos pela Unifesp nos processos de 
seleção dos alunos e de pagamentos dos auxílios oriundos dos recursos do Pnaes são 
adequados. 

2.6.4A escolha das áreas de atuação e aplicação dos recursos do Pnaes está de acordo 
com as modalidades previstas no Decreto 7.234/2010 e foram fundamentadas em 
estudos e análises relativas à demanda social? 

• Escolha das áreas 
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O documento “Critérios de Definição, Seleção, Avaliação e Inclusão do Programa de 
Auxílio Para Estudantes (PAPE-Unifesp)”, disponível em  
https://www.unifesp.br/reitoria/prae/programas/programas/pape, estabelece em seu item 
2 que: “Obedecendo às diretrizes traçadas pela Política de Assistência Estudantil da 
UNIFESP, o Programa de Auxílio Para Estudantes (PAPE) elege como prioridade 
aquelas necessidades consideradas básicas previstas pelo Plano Nacional de 
Assistência Estudantil- PNAES: alimentação, transporte, moradia e creche.” 

Além da concessão dos auxílios moradia, alimentação, transporte e creche, os recursos 
orçamentários do Pnaes estão aplicados no pagamento de subsídio ao restaurante 
universitário, concessão de Bolsa de Iniciação à Gestão (BIG), esta no âmbito do apoio 
pedagógico e, quando disponível, em cultura, esporte e participação em eventos. Para o 
atendimento à saúde e ao apoio pedagógico a Unifesp utiliza as equipes do Serviço de 
Saúde do Corpo Discente – SSCD e do Núcleo de Apoio ao Estudante – NAE dispostas 
nos campi. 

• Estudos de demanda 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis em conjunto com a Pró-Reitoria de Graduação 
criaram a Comissão para Estudo do Perfil dos Estudantes de Graduação – Cepeg cujos 
objetivos são: 

i) Trabalhar com os bancos de dados dos alunos da ProGrad e da Prae para 
conhecer o perfil socioeconômico, cultural e acadêmico dos estudantes da 
Unifesp; 

ii) Elaborar e reorganizar instrumentos de coleta de dados socioeconômicos, 
culturais e acadêmicos dos estudantes da Unifesp para conhecer e manter 
dados atualizados; 

iii) Formular recomendações de políticas para a ProGrad e Prae relacionadas às 
associações entre vulnerabilidade, desempenho  acadêmico,  evasão, 
retenção; e 

iv) Formular recomendações para ações afirmativas voltadas aos estudantes 
que apresentam indicadores de vulnerabilidade identificados a partir dos 
dados obtidos. 

Questionada a respeito da existência de estudos de demanda do corpo discente por 
assistência estudantil, referente ao exercício de 2015, a Unifesp informou que está 
finalizando um perfil dos ingressantes de 2015 e será em breve divulgado e que este 
estudo está passando por revisão dos dados e análises para fornecer elementos para 
subsidiar ações da política de permanência estudantil na universidade. 

2.6.5A divulgação do programa é eficiente, atingindo o público alvo da política? 

Verificou-se que a Unifesp dispõe de meios atuais e eficientes de comunicação com os 
estudantes e pratica de forma adequada a divulgação do programa junto ao público alvo. 

Questionada se o setor responsável pela gestão do Pnaes considera que a política de 
divulgação citada é adequada, ou seja, os alunos, principalmente os calouros, são 
adequadamente informados sobre os benefícios estudantis, a Prae acrescentou: 
“Consideramos que sempre se pode melhorar as ações de divulgação, no entanto, não 
recebemos nenhuma reclamação quanto a este item e, igualmente, entendemos que os 
estudantes que necessitam, por termos estruturas próprias nos campi, os Núcleos de 
Apoio ao Estudante, conseguem rapidamente se informar.” 

2.6.6Os critérios de seleção estão adequados, atendendo aos princípios estabelecidos no 
Decreto nº 7.234/2010, em particular quanto ao critério renda? 
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Os critérios de seleção dos beneficiários estão definidos no documento “Critérios de 
Definição, Seleção, Avaliação e Inclusão do Programa de Auxílio Para Estudantes 
(PAPE-Unifesp) ”. 

Após análise, verificou-se tanto o atendimento ao Decreto nº 7.234/2010 como a 
pertinência dos critérios adotados com os objetivos do Programa Nacional de 
Assistência Estudantil - Pnaes. 

2.6.7A Unifesp realiza avaliação quanto ao resultado do programa? 

Com base no estudo realizado pela Coordenadoria de Ações Afirmativas e Política de 
Permanência da Prae em novembro de 2014, disponível no site da instituição 

http://www.unifesp.br/reitoria/prae/institucional/coordenadorias/caap-acoes-afirmativas-   
epoliticas-de-permanencia/docum, verificou-se que: 

A Unifesp tem 10.429 alunos, sendo que 1.423 são assistidos com bolsas ou auxílios 
(Pape e/ou PBP), ou seja, 13,6% dos estudantes são beneficiários do Pnaes. 

a) Situação de desistência dos cursos da Unifesp – 2014 

Houve um total de 1.105 desistências em que 37 foram de estudantes beneficiários do 
Pnaes, ou seja, apenas 3,3% dos desistentes possuíam bolsas ou auxílios do Pnaes. 

Entre os não beneficiários, 11,8% desistiram. 

b) Situação de reprovação por frequência (dados do 1º semestre de 2014) 

Houve um total de 1.230 reprovações por frequência em que 81 foram de estudantes 
beneficiários do Pnaes, ou seja, apenas 5,7% dos reprovados possuíam bolsas ou 
auxílios do Pnaes. 

Entre os não beneficiários, 12,7% foram reprovados por frequência. 

O estudo realizado indica que o Programa Nacional de Assistência Estudantil – Pnaes 
tem atingido seu objetivo no que se refere a diminuir tanto a reprovação por frequência 
quanto à evasão de estudantes. Porém, verifica-se que a Unifesp não estabeleceu 
indicadores ou metas quantitativas para acompanhar o programa. Questionada a 
respeito, a Unifesp respondeu: 

“Nossa meta, conforme preconiza o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos 
Estudantis (FONOPRACE) é o de criar e melhorar as infraestruturas de permanência 
estudantil, construindo moradias estudantis, melhorando os espaços de alimentação e 
se possível, creches, em acordo com a política nacional. Seguimos determinados a 
conceder auxílios a todos os estudantes que comprovem necessidade, sem restrições. 
Gostaríamos de acompanhar inflação e conceder aumentos nos auxílios, com a 
frequência necessária, considerando o alto custo de vida do Estado de SP e, cientes de 
que nossos estudantes residem em cidades com alto custo de vida. Nossos indicadores 
estão definidos a cada programa e dialogam com estudos relacionados à evasão e cotas 
que estamos produzindo.” 

 
Consta no site http://www.unifesp.br/reitoria/prae/institucional/documentos/relatorio-  
de-gestao o Relatório de Gestão 2014 da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis em que 
apresenta o resumo das atividades realizadas pela Prae e por suas coordenadorias. 

 
2.6.8Existem critérios de contrapartida, estabelecidos pela Unifesp, para a manutenção 
do benefício (exemplo: desempenho acadêmico mínimo, frequência mínima)? 

Os critérios para manutenção dos benefícios concedidos aos alunos estão definidos no 
documento “Critérios de Definição, Seleção, Avaliação e Inclusão do Programa de 
Auxílio Para Estudantes (PAPE-Unifesp)”. O item 5.1.6 - Suspensão do Pape 
determina: 
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Poderá ser suspenso do Pape o estudante que: 

a) Não atender às chamadas de atualização de dados; 

b) Não atender às chamadas de acompanhamento do beneficiário a qualquer tempo 
pelos profissionais dos NAEs; e 

c) Ter reprovação por frequência conforme edital anual publicado. 

O documento “Critérios de Definição, Seleção, Avaliação e Inclusão do Programa Bolsa 
 

Permanência – MEC” (PBP), disponível em 
https://www.unifesp.br/reitoria/prae/programas/programas/pbp, estabelece critérios 
semelhantes aos do Pape.   

O Edital Prae nº 11/2014 contém as normas e os prazos para solicitação de ingresso nos 
Programas de Auxílio Para Estudantes (Pape) e de Bolsa Permanência (PBP) durante o 
ano de 2015. Consta no item 7.3 que será desativado dos Programas Pape-PBP o 
estudante que for reprovado conforme indicações abaixo: 

a) O estudante cursando de 1 a 2 disciplinas não poderá reprovar por faltas; 

b) O estudante cursando de 3 a 5 disciplinas poderá ter até uma reprovação por 
falta; 

c) O estudante cursando 6 ou mais disciplinas poderá ter até duas reprovações por 
faltas. 

No caso de desativação de auxílio, um novo pedido de ingresso nos Programas só 
poderá ser feito após, no mínimo, um semestre letivo. Para concorrer novamente, será 
necessário apresentar histórico escolar do semestre em que não constem reprovações 
por faltas. 

O Edital Prae nº 11/2014 também determina a exclusão no caso de trancamento de 
matrícula, desistência ou exclusão do curso por rendimento escolar ou frequência; assim 
como ultrapassar mais de dois semestres do tempo regulamentar do curso de graduação 
em que estiver matriculado. 

A Unifesp dispõe de um sistema informatizado (Sistemas Acadêmicos – Prae – 
Controle de Bolsas) que informa a situação de cada beneficiário, inclusive as situações 
de irregularidade quanto às regras de frequência mínima a cada fechamento de semestre. 
A integração desse sistema com o Sistema de Informações Universitárias – SIU auxilia 
o gestor no monitoramento do programa de concessão de auxílios e, nos casos de 
irregularidades detectadas, permite a intervenção do serviço social dos campi no sentido 
de orientar quanto à situação de suspensão. 

2.6.9Conclusão 

Por meio do referido trabalho realizado em outubro de 2015, verificou-se que, quanto à 
execução do Programa Nacional de Assistência Estudantil, os seguintes aspectos 
contribuem para o alcance da missão da unidade: i) a Unifesp dispõe de setor 
responsável e de controles administrativos na gestão do Pnaes; ii) atende aos requisitos 
determinados pelo Decreto nº 7.234/2010; iii) promove a divulgação do programa nos 
seus campi; e iv) realiza a avaliação dos resultados do programa. 

Não se verificou aspectos que constituíssem obstáculos para o atingimento da sua 
missão. 

Nesse contexto, conclui-se que a unidade cumpre adequadamente a sua missão 
institucional. 
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2.7 Avaliação da Qualidade e Suficiência dos Controles Internos Administrativos 
Instituídos Pela Universidade em Relação à Gestão dos Instrumentos Firmados 
com as Fundações de Apoio 

Previamente ao trabalho presente de Auditoria Anual de Contas foi realizado, em São 
Paulo - SP, com o objetivo de avaliar a gestão da unidade, uma auditoria de Avaliação 
dos Resultados da Gestão, cujos trabalhos de campo foram realizados no período de 
13/10/2015 a 04/11/2015. Para tanto, foi selecionado o macroprocesso denominado 
“Relacionamento entre a Universidade e sua Fundação de Apoio face aos aspectos 
presentes na Lei nº. 8.958/1994 e seus regulamentos”. O macroprocesso foi selecionado 
por estar estreitamente relacionado à visão institucional da unidade, qual seja “ser 
reconhecida pela comunidade como universidade de excelência nas áreas de 
conhecimento de sua especialidade, desempenhando atividades indissociáveis de 
ensino, pesquisa e extensão”. 

A abordagem adotada pela CGU objetivou responder a determinadas questões de 
auditoria e obteve os seguintes resultados: 

2.7.1Em que medida os normativos sobre o relacionamento entre ela e as fundações; 
sobre a participação de servidores nas atividades desenvolvidas pelas fundações no 
âmbito dos projetos; e sobre as bolsas a serem pagas pelas fundações aos servidores das 
IFES atendem aos dispositivos legais previstos na Lei nº.8958/1994 e Decreto nº. 
7.423/2010? 

No que tange aos normativos concernentes ao relacionamento da Unifesp com a 
FapUnifesp, registra-se: 

a) Relacionamento com a fundação de apoio – O Conselho Universitário da IFES 
aprovou, conforme Ata da reunião Ordinária realizada em 13 de abril de 2011, a 
norma de relacionamento da Unifesp com a FapUnifesp visando atender o 
disposto no art. 6º do Decreto nº 7.423/2010. O documento, dividido em 14 
parágrafos, detalha alguns aspectos abordados no decreto supracitado 
disciplinando a relação entre a IFES e a respectiva fundação de apoio; 

b) Disciplinamento das hipóteses de concessão de bolsa – O Conselho 
Universitário da IFES aprovou, conforme Ata da reunião Ordinária realizada em 
10 de agosto de 2011, tabela para pagamento de bolsas mensais em cada projeto 
pela FapUnifesp. É valido registrar, entretanto, que tal aprovação não preenche a 
lacuna normativa quanto às hipóteses de concessão de bolsa e suas 
especificidades no âmbito da IFES. 

c) Participação dos servidores da universidade nas atividades da fundação de apoio 
– A resposta oficial da universidade indica que a Resolução nº 103/2014, do 
Conselho Universitário, e a Portaria 2.976/2014, do Conselho de Administração, 
disciplinam a questão. A análise do documento, entretanto, indica não haver 
menção ao assunto. Por outro lado, a norma que disciplina o relacionamento da 
Unifesp com a FapUnifesp estabelece em seu parágrafo 10 a possibilidade de 
contratação de recursos humanos pela fundação de apoio. O texto em questão 
não especifica as condições nas quais ocorrerá a participação dos servidores nas 
atividades desenvolvidas; 

Vale registrar que o normativo que detalhará as especificidades do relacionamento entre 
a Unifesp e sua respectiva fundação de apoio encontra-se pendente de apreciação pela 
Procuradoria Federal junto à Unifesp e, ainda, de posterior aprovação pelo órgão 
colegiado superior. 
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2.7.2A fundação de apoio contratada/convenente está registrada e credenciada no 
Ministério da Educação e no Ministério da Ciência e Tecnologia? Em caso positivo, 
está dentro da validade de dois anos? 

A Unifesp respondeu questionamento da equipe de auditoria, através do Memorando 
92/2015 – Etagae, de 19 de outubro de 2015, registrando que a FapUnifesp é a única 
fundação de apoio com a qual mantém relação de trabalho. Ademais, apresentou os 
registros e credenciamentos comprovando que a FapUnifesp está em dia com suas 
obrigações junto ao Ministério da Educação e Ministério da Ciência e Tecnologia (art. 
4º, da Lei nº 8.958/94). 

2.7.3Em que medida os contratos/convênios são firmados a partir das diretrizes 
estabelecidas pela Lei nº. 8.958/94, bem como seus regulamentos? 

Os contratos analisados pela equipe da CGU indicam que a Unifesp tem  firmado 
projetos junto à FapUnifesp que incluem os parâmetros gerais emanados da Lei nº 
8.958/94 e seus regulamentos. 

2.7.4Os contratos e convênios são firmados a partir da existência prévia de projeto? 

A amostra de processos auditados evidenciou que todos os seis contratos firmados 
continham plano de trabalho, com resultados esperados da execução (rubricas, artigos, 
participação em congressos etc). 

2.7.5Há aprovação do projeto pelos órgãos acadêmicos da IFES relacionados? 

A equipe da CGU não identificou aprovação no nível dos órgãos colegiados da Unifesp 
em quatro dos seis processos analisados. Os dois processos em que consta aprovação 
formal são referentes ao projeto do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição 
Escolar – CECANE (Proc. nº 010396/2014-80) e ao projeto SEAD/Telessaúde Brasil 
Rede (Proc. nº 000406/2015-93), respectivamente aprovados pelo Conselho do Campus 
Baixada Santista e pelo Conselho de Extensão (COEX) da Unifesp. 

2.7.6Os contratos e convênios são por tempo determinado? 

Todos os processos analisados contém cláusula referente a vigência do respectivo 
projeto. Vale registrar, entretanto, a existência de projetos firmados em continuidade a 
um projeto anterior de mesmo objeto. Tal situação foi registrada no projeto relacionado 
ao UNASUS II que foi firmado em continuidade ao UNASUS I ou, ainda, nos projetos 
relacionados ao CECANE que vêm sendo celebrados continuamente desde 2007. 

2.7.7Os contratos e convênios contêm clara descrição do projeto, recursos envolvidos e 
adequada definição quanto à repartição de receitas e despesas oriundas dos projetos e 
obrigações e responsabilidades de cada uma das partes? 

Em todos os seis processos analisados foram registrados que os contratos contêm clara e 
objetiva descrição do projeto, bem como os recursos envolvidos e as obrigações e 
responsabilidades dos partícipes. É importante registrar, entretanto, que a equipe não 
identificou cláusula contratual para as situações de ressarcimento à Unifesp pelo uso de 
bens e serviços. 

2.7.8Os contratos e convênios possuem cláusula expressa sobre prestação de contas? 

A equipe da CGU identificou nos seis contratos analisados cláusulas relacionadas ao 
dever de prestar contas pela contratada. Nesse passo, identificamos itens contratuais 
relacionados: (i) à apresentação de relatórios mensais de execução; (ii) encaminhamento 
trimestral de relatório de prestação de contas dos recursos utilizados; e (iii) apresentação 
da prestação de contas final. 

2.7.9Há anuência expressa da IFES para que a fundação de apoio capte e receba 
diretamente recursos financeiros sem ingresso na Conta Única do Tesouro, com base 
nos artigos 1º-A e 1º-B da Lei nº 8.958/94? 
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Os normativos da Universidade não contemplam aprovação expressa para que a 
fundação de apoio capte e receba diretamente recursos financeiros, sem ingresso na 
Conta Única do Tesouro. 

A Resolução, que trata das inovações produzidas a partir da Lei n.º 12.863/2013, 
incluindo decisão sobre o tratamento de recursos da Fundação provenientes de agências 
oficiais de fomento e da iniciativa privada, encontra-se pendente de apreciação pela 
Procuradoria Federal junto à Unifesp e de posterior aprovação pelo órgão colegiado 
superior. 

2.7.10Em que grau os elementos determinados pela Lei nº. 8.958/94, bem como pelos 
seus regulamentos, no que tange à transparência, acompanhamento e controle de 
contratos/convênios estão sendo seguidos tanto pela IFES quanto pela fundação de 
apoio? 

Os controles da Universidade sobre a execução de projetos gerenciados pela FapUnifesp 
são insuficientes face à legislação vigente. A Universidade também não estabeleceu 
mecanismos para assegurar transparência plena dos projetos firmados com a fundação 
de apoio. 

2.7.11A IFES possui registro centralizado referente a todos os dados relativos aos 
projetos? Há ampla publicidade desses dados em boletins internos e na internet? 

Não existe registro centralizado de dados relativos a acompanhamento de metas e 
avaliação, planos de trabalho e concessão de bolsas, dentre outros, de cada projeto em 
andamento desenvolvido juntamente com as fundações de apoio, conforme exigido no 
§2º do art. 12 do Decreto nº. 7.423/2010. 

Segundo informação prestada pela Reitoria, por meio do Memorando n.º 92/2015, o 
acompanhamento qualitativo dos projetos e metas ocorre de maneira descentralizada, 
uma vez que esse monitoramento é realizado pela área responsável por sua aprovação. 

Há planilha do Departamento de Análise de Prestação de Contas de Contratos e 
Convênios - DPACCC que registra se as prestações de contas foram analisadas. Esse 
registro, entretanto, não atende às exigências do Decreto, porque sua finalidade consiste 
somente em demonstrar o quantitativo de prestações de contas já submetidas à avaliação 
pelo setor. 

Inexiste, portanto, controle finalístico e de gestão dos projetos gerenciados pela 
fundação de apoio. 

Os boletins internos da Unifesp não foram encaminhados. 

2.7.12A IFES possui controle no sentido de monitorar se as fundações de apoio 
divulgam em site próprio as informações constantes no art.4º-A da Lei n.º 8.958/94? 

A Unifesp não comprovou que realiza esse monitoramento, e apenas informou que: 

“A Fundação de Apoio possui um sistema – “CONVENIAR” – de acompanhamento de 
projetos, que demonstra os pagamentos efetuados, cópia digitalizada do termo 
contratual/convênio, e prestação de contas. O sistema encontra-se em fase de 
implantação e alguns dos projetos/contratos em execução ainda não estão 
cadastrados.” 

2.7.13O órgão colegiado superior da IFES possui sistemática de gestão, controle e 
fiscalização de convênios/contratos? 

Segundo a manifestação da Unidade, a gestão, o controle e a fiscalização de 
convênios/contratos ocorrem exclusivamente por intermédio dos gestores de contratos e 
convênios designados. Assim, não há atuação do Conselho Universitário (CONSU) ou 
dos   demais   órgãos   colegiados   superiores   da   Universidade   para   realizar   esse 
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acompanhamento, o que é exigido pelo inciso II do §1º do art. 12 do Decreto nº 
7.423/2010. 

2.7.14A IFES possui sistemática de acompanhamento no sentido de verificar se os 
recursos dos projetos são utilizados em finalidade diversa e se há subcontratação total 
do objeto ou subcontratação parcial que delegue a execução do objeto do 
contrato/convênio? 

Em análise do conteúdo dos pareceres emitidos pelo Departamento de Análise de 
Prestação de Contas de Contratos e Convênios, DAPCCC, há avaliação quanto à 
execução de despesas em conformidade com o plano de trabalho. 

Já em relação ao acompanhamento dos projetos para evitar a subcontratação do objeto a 
terceiros, há cláusulas contratuais vedando essa prática e o monitoramento foi atribuído 
ao gestor de cada contrato. 

2.7.15A IFES verifica se a fundação abriu e realiza a movimentação dos recursos dos 
projetos em conta única e individual e se a movimentação de recursos ocorre conforme 
art. 4º-D da Lei nº 8.958/94? 

O DAPCCC, por ocasião da emissão de seu parecer, verifica essa conformidade. 

Os recursos, à exceção de despesas de gerenciamento de alguns projetos, vêm sendo 
geridos em conta específica, e sua movimentação ocorre por meio eletrônico, mediante 
crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviço 
devidamente identificados. 

Cabe observar que despesas administrativas de alguns projetos não transitaram por 
conta bancária específica e individualizada, mas vêm sendo pagas indevidamente à 
FapUnifesp em conta corrente aberta para a realização de pagamentos diretos à 
fundação. Ademais, a fundação vem recebendo valores a título de taxa de administração 
dos projetos, em desrespeito à vedação constante no inciso I do art. 52 da Portaria 
Interministerial MPOG/CGU nº 507, de 24 de novembro de 2011, sem apresentar 
memória de cálculo e discriminar o valor de referência dessas despesas operacionais. 

2.7.16A IFES verifica se a fundação de apoio adota controle contábil específico dos 
recursos aportados e utilizados em cada projeto para fins de ressarcimento à 
Universidade? 

A IFE não realiza esse controle, e consequentemente os ressarcimentos à Universidade 
não vêm ocorrendo. 

2.7.17A IFES recebe ressarcimento da fundação de apoio pelo uso de bens e serviços 
próprios da Universidade? 

A Unifesp não recebe qualquer ressarcimento da FapUnifesp devido ao uso de bens e 
serviços próprios, o que foi consignado na resposta encaminhada através do 
MEMO/DAPCC nº 138/2015, de 21 de outubro de 2015. 

2.7.18Em que medida os controles ou rotinas utilizados pela IFES para análise das 
prestações de contas dos contratos/convênios são suficientes para certificar o 
cumprimento dos requisitos previstos nos §§ 1º e 2º do art. 11 do Decreto nº. 
7.423/2010? 

Os pareceres emitidos pelo DPACCC atendem aos requisitos formais exigidos pelo 
Decreto. Ocorre que o parecer carece de efetividade, na medida em que não existe a 
aplicação de penalidades ou monitoramento sobre implementação de recomendações no 
caso de ocorrência de irregularidades ou de inadimplência na prestação de contas. 

2.7.19A IFES tem elaborado relatório final de avaliação dos projetos, conforme 
estabelece o §3º do art. 11 do decreto nº.7.423? 
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Os pareceres atendem ao disposto no §3º. Porém, conforme análise da planilha de 
controle sobre prestação de contas de contratos firmados com a FapUnifesp, parte 
significativa das prestações ainda não foram analisadas, e há demora na emissão de 
pareceres sobre a execução dos contratos, inclusive pela falta de envio de documentação 
pelos executores do projeto. 

2.7.20. Conclusão 

Verificou-se, por meio do presente trabalho, que a Universidade necessita adotar 
medidas para aprimoramento dos controles exercidos sobre os projetos gerenciados por 
sua fundação de apoio. 

As principais recomendações da equipe que elaborou o relatório da auditoria prévia de 
Avaliação dos Resultados da Gestão, que já foram incluídas inclusive no PPP – Plano 
Permanente de Providências – e estão sendo monitoradas, foram as seguintes: 

- Abster-se de realizar pagamentos antecipados em todos os contratos administrativos 
assinados, ressalvadas as situações excepcionalíssimas previstas na legislação. 

- Verificar todos os contratos/convênios firmados com a fundação de apoio, de modo a 
proceder à substituição dos gestores de contratos, nos casos em que essa função é 
exercida cumulativamente com coordenadores e demais executores dos projetos, para 
atendimento ao princípio de segregação de funções. 

- Elaborar normativo interno regulamentando o processo de prestação de contas de 
"contratos firmados" com a FapUnifesp, incluindo regulamentação sobre prazos para 
sua apresentação e para a regularização de pendências, documentos obrigatórios e 
penalidades em caso de parecer de irregularidade das contas apresentadas. 

- Exigir na previsão e na realização de custos de gerenciamento da Fap que sejam 
demonstrados valores de referência e memória de cálculo dos gastos operacionais 
efetivados. 

- Que os custos operacionais pagos à FapUnifesp transitem pela conta específica de 
cada projeto firmado entre a Universidade e a fundação de apoio. 

- Estabelecer mecanismos de controle sobre a realização de atividades esporádicas de 
docentes em regime de dedicação exclusiva. 

- Realizar gestão junto à sua fundação de apoio para atualização de dados dos projetos 
em seu portal de transparência. 

- Divulgar amplamente os dados dos projetos na Internet e em seus boletins internos. 

- Estabelecer cláusula expressa sobre a forma de captação de recursos diretos pela 
fundação de apoio, nos casos previstos pelos artigos 1ºA e 1ºB da Lei n.º 8.958/1994. 

- Estabelecer procedimentos para a composição de documentação obrigatória e 
suficiente nos processos de prestação de contas de projetos gerenciados pela 
FapUnifesp. 

 
 
 

2.8 Avaliação da Gestão de Pessoas 
 

A avaliação da Gestão de Pessoas realizou-se através das seguintes ações: 

- A partir do cruzamento de dados das bases Siape e Relação Anual de Informações 
Sociais (Rais), foram verificadas inconsistências em 50 casos de acumulação funcional, 
seja pela possibilidade de ter sido violado o regime de dedicação exclusiva, seja pela 
possibilidade da jornada de trabalho do servidor com acumulação regular ter passado de 
80 horas semanais. 
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Tal situação demonstra fragilidade nos controles para identificar e tratar as acumulações 
ilegais de cargos. É necessário observar, no entanto, que a Unifesp não dispõe de 
estrutura que permita acesso à base Rais, o que impossibilita um controle periódico dos 
casos de acúmulo ilegal de cargos. 

- Quanto à substituição de terceirizados, a Unifesp informou que não há empregados 
contratados fora das hipóteses do Decreto nº 2271, de 07 de julho de 1997, assim não 
foram identificadas iniciativas para substituição de terceirizados irregulares. 

- Foram analisados os dados da folha de pagamento da Unifesp, com vistas a avaliar a 
gestão de pessoas, por meio da observância à legislação sobre remuneração, cessão, 
requisição de pessoal, bem como sobre a concessão de aposentadorias, reformas e 
pensões. Foram encontradas ocorrências de inconsistências relativas à legislação de 
pessoal de 158 servidores. Após a emissão de Solicitação de Auditoria solicitando 
justificativas ao gestor, algumas ocorrências foram sanadas, restando, entretanto, duas 
ocorrências de inconsistência. Assim conclui-se que, após a aplicação dos exames pela 
equipe, continuaram pendentes as seguintes ocorrências, listadas no quadro a seguir: 

 
 

Quadro – Constatações da folha de pagamentos 
 

 
Ocorrências 

 
Fato 

 
Quantidade 

Impacto 

Financeiro no 

Exercício (R$) 

Jornada de trabalho Jornada De Trabalho - Superior à Jornada 
do Cargo 

1 R$ 906,89 

Vencimento ou provento 
informado ou 
parametrizado 

Servidores que Recebem Vencimento Básico 
com Valor Informado 

 
1 

 
R$ 1.967,20 

Fonte: Sistema de Trilhas de Auditoria (Trilhas de Pessoal) 
 
 

- Em análise dos registros de atos de pessoal constantes no Sisac, verificou-se que a 
unidade descumpriu os prazos previstos do art. 7º da IN/TCU nº 55/2007 para dois atos 
de admissão, 77 de aposentadoria e treze de pensão civil. 

Solicitada a justificativa, a gestora apresentou um relato das causas dos atrasos, as quais 
consideramos serem compreensíveis, por terem sido devidas às particularidades de cada 
ato, e acatamos, portanto, suas justificativas. 

No entanto, frisamos que permanece indispensável a permanência dos esforços para 
atender aos prazos determinados na IN/TCU nº 55/2007. 

 
 
 

2.9 Avaliação da Conformidade das Peças 
 

Analisando as peças referentes à prestação de contas do exercício de 2015, enviadas por 
meio do sistema e-Contas ao Tribunal de Contas da União pela Universidade Federal de 
São Paulo - Unifesp, constata-se que as peças foram elaboradas conforme a Instrução 
Normativa TCU nº 63/2010, as Decisões Normativas TCU nº 146/2015 e 147/2015 e a 
Portaria TCU nº 321/2015, contemplando os conteúdos e os formatos obrigatórios, 
estando estruturada de acordo com o que está definido nos tópicos de ajuda do sistema 
e-Contas. 
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Quanto ao rol de responsáveis elaborado pela Unifesp, verificou-se que o mesmo está 
em conformidade com os dispositivos legais e com as orientações do E-Contas (IN TCU 
147-2015 Art. 6º § 7º. 

 
 
 
 

2. 10 Ocorrências com dano ou prejuízo 
 

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

3. Conclusão 
 

 
As providências corretivas a serem adotadas serão incluídas no Plano de Providências 
Permanente ajustado com a UJ e monitorado pelo Controle Interno. Tratam-se de 
inconsistências em relação a acumulações funcionais. 

Em relação aos controles internos da Unifesp a respeito dos instrumentos firmados com 
fundações de apoio, já houve abordagem na Avaliação Regular de Gestão 2015, 
reproduzida neste relatório, e as constatações produzidas estão sendo acompanhadas por 
meio de Plano de Providências Permanente. 

Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o 
presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do 
competente Certificado de Auditoria. 

 
 
 

São Paulo/SP. 
 
 

Nome: [Nome suprimido] 
Cargo: ANALISTA DE FINANCAS E CONTROLE 

 
Assinatura: 

 
 

Nome: [Nome suprimido] 
Cargo: ANALISTA DE FINANCAS E CONTROLE 

 
Assinatura: 

 
 

Relatório supervisionado e aprovado por: 
 
 
 

 
 

Chefe da Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo
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Achados da Auditoria - nº 201601507 
 

1 CONTROLES DA GESTÃO 

1.1 Composição do Relatório de Auditoria 

1.1.1 Composição do Relatório de Auditoria 

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Pagamento antecipado dos serviços contratados junto à FapUNIFESP - 
Constatação migrada do Relatório de Auditoria nº 201505110. 

 
Fato 

 
A leitura dos processos da amostra de trabalho indicou a antecipação de pagamento dos 
serviços contratados junto à Fap-Unifesp. 

 
É válido discernir os acordos administrativos regidos pela Lei nº 8.666/93, que 
estabelece no art. 2º o conceito legal de contrato, daqueles instrumentos disciplinados 
pelo Decreto nº 6.170/2007, que define no art. 1º, §1º, inciso I, o conceito de convênio. 
In casu, tratam-se de contratos de prestação de serviço firmados entre a UNIFESP e a 
Fap-UNIFESP para apoio da universidade na consecução de projetos. 

 
Ocorre que, consoante o disposto nos art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, o pagamento da 
despesa somente deve ser efetuado após sua regular liquidação. Nesse passo, o item 78 
da “Coletânea de Entendimentos CGU/MEC” e a Orientação Normativa AGU nº 
37/2011 expõem de maneira objetiva a imperativa necessidade de ocorrer a regular 
liquidação anteriormente ao desembolso financeiro. 

 
Cabe acrescentar que não registramos a hipótese de exceção prevista no art. 38 do 
Decreto nº 93.872/86. O TCU proferiu inúmeras decisões indicando que a situação 
excepcional de antecipação de pagamento deve cumprir os seguintes requisitos: (i) 
previsão no edital de licitação ou nos instrumentos formais de adjudicação direta; (ii) 
interesse público devidamente demonstrado; e (iii) a apresentação de cautelas e 
garantias pelo contratado. 

 
A título de exemplo do achado de auditoria, registramos os documentos de pagamento 
integral referente ao Contrato nº 150/2014 (Proc. nº 010396/2014-80), assinado em 18 
de novembro de 2014, cujo recibo nº 125/2014, datado de 2 de dezembro de 2014, 
apresenta o valor integral do acordo celebrado de R$ 564.943,70. 

 
Em situação análoga, identificamos o pagamento do recibo n º 47/2015, datado de 5 de 
outubro de 2015, no valor de R$ 1.197.680,00. Trata-se de pagamento antecipado 
referente ao Contrato nº 54/2015 (Proc. nº 000409/2015-93), celebrado em 30 de 
setembro de 2015, cujo valor total pactuado é de R$ 1.315.680. 
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Causa 
 

Fragilidade nos controles de pagamentos. 

 
Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Ofício Reitoria nº 759/2015-ETAGAE, de 21 de dezembro de 2015, a 
Unidade assim se manifestou: 

 
“A UNIFESP entende que os valores repassados correspondem à parcela referente à 
execução do objeto, valor esse a ser gerenciado pela FapUnifesp nos termos da lei, 
para a execução do projeto. Os valores referentes à “prestação de serviço”, 
correspondente aos valores pagos à fundação pela execução da gestão administrativa e 
financeira, não foram repassados. No entanto, adotaremos procedimentos para evitar 
que ocorram pagamentos antecipados, em desacordo com a legislação, incluindo 
cláusula nas minutas contratuais que estabeleça a vedação.” 

 
Análise do Controle Interno 

 
A alegação apresentada não condiz com os registros financeiros anteriormente 
destacados pela equipe da CGU. Conforme explicitado os repasses corresponderam, 
conforme o caso, ao valor integral pactuado no contrato ou, ainda próximo do 
percentual máximo. 

 
Em que pese nossa discordância quanto ao apontamento de trabalho, registramos que se 
comprometem a sanar a falha registrada no relatório. 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: Abster-se de realizar pagamentos antecipados em todos os contratos 
administrativos assinados, ressalvadas as situações excepcionalíssimas previstas na 
legislação. 

 
 

1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de segregação de funções na execução de projetos firmados com a 
FapUnifesp - Constatação migrada do Relatório de Auditoria nº 201505110. 

 
Fato 

 
Em análise dos pareceres emitidos sobre as prestações de contas da FapUnifesp, foram 
identificados oito projetos em que o mesmo servidor exerce a função de coordenador 
do projeto e de fiscal do contrato: 

 
Quadro – Cumulatividade de funções por servidores da UNIFESP 

Proc. Admin. Projeto 
35867/2013-81 Gerenciamento do Centro de Referência em Crack e outras drogas 
36113/2013-49 SELDI-TOF-MS 

36521/2013-49 
Avaliação de utilização de esponja de fibrinogênico e trombina 
humana em transplantes 

728/2013-37 Núcleo de formação sócio cultural na zona leste de São Paulo 
798/2014-76 Mostra personalidades do cinema e oficinas de formação técnica 
799/2014-11 Programa  de  fomento  à  produção  de  conteúdos  audiovisuais 

documentais brasileiros 
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3569/2010-80 Fé  na  prevenção  do  Uso  de  Drogas  e  instituições  religiosas  e 
movimentos afins 

3570/2010-12 Supera 4ª Edição 
Fonte: Pareceres sobre a prestação de contas emitidos pelo DAPCCC. 

 
Deste modo, tem existido descumprimento do princípio de segregação de funções, 
explícito no art. 12, §1º IV do Decreto n.º 7.423/2010: 

 
“IV - observar a segregação de funções e responsabilidades na gestão de contratos, 

bem como de sua prestação de contas, de modo a evitar que a propositura, 
homologação, assinatura, coordenação e fiscalização do projeto se concentrem em um 
único servidor, em especial seu coordenador.” 

 
Causa 

 
Fragilidade dos controles sobre a execução dos projetos firmados com a Fap. 

 
Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Ofício nº 759/2015 – ETAGAE, de 21 de dezembro de 2015, a Unidade 
assim se manifestou: 

 
“Serão revisados os contratos e convênios para substituição dos fiscais, a fim de 
garantir o princípio da segregação de funções, nos casos em que essa função é exercida 
cumulativamente com coordenadores e demais executores dos projetos.” 

 
Análise do Controle Interno 

 
A Unidade se compromete a verificar se os contratos e convênios assinados com sua 
fundação de apoio vem sendo geridos em conformidade com o princípio de segregação 
de funções. 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: Verificar todos os contratos/convênios firmados com a fundação de 
apoio, de modo a proceder à substituição dos gestores de contratos, nos casos em que 
essa função é exercida cumulativamente com coordenadores e demais executores dos 
projetos, para atendimento ao princípio de segregação de funções. 

 
 

1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 

Fragilidade de mecanismos de prestação de contas dos contratos firmados com a 
fundação de apoio - Constatação migrada do Relatório de Auditoria nº 201505110. 

 
Fato 

 
O Departamento de Análise de Prestação de Contas de Contratos e Convênios, 
DAPCCC, elabora planilha de controle das prestações de contas dos contratos firmados 
com a FapUnifesp, a fim de realizar acompanhamento sobre a existência de parecer 
parcial ou final sobre a execução dos projetos. 

 
Para a avaliação dos dados da planilha, os projetos já analisados foram distinguidos 
daqueles cuja prestação de contas não foi avaliada pelo DAPCCC, conforme 
demonstrado a seguir: 
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Quadro I – Controle da análise da prestação de contas dos contratos firmados com a FapUnifesp 
Processos analisados – atualizado em 14/10/2015 

N.º Projeto Valor R$ Vigência Situação 
01 Gerenciamento  Centro  Reg. 

de ref. Crack e outras drogas 
283.399,92 03/03/2013 a 29/01/2015 Analisado em 

11/08/2015. 
02 Avaliação de impacto à saúde 

frente gdes empreendimentos 
480.000,00 10/05/2013 a 09/07/2015 Analisado em 

08/10/2015. 
 

03 
Reabilitação a Portadores de 
Deformidades Maxilo Faciais 

 
487.800,00 

 
19/03/2014 a 18/03/2015 

Analisado 
(parcial) em 
15/12/2014. 

 
04 

 
SELDI-TOF-MS 

 
252.500,00 

 
20/03/2014 a 19/03/2016 

Analisado 
(parcial) em 
14/07/2015. 

 
05 

Avaliação utilização esponja 
de fibrinogênico e trombina 
humana em transplantes 

 
385.800,00 

 
20/03/2014 a 19/03/2016 

Analisado 
(parcial) em 
14/07/2015. 

 
06 

Núcleo de formação sócio 
cultural na zona leste de São 
Paulo 

 
423.540,00 

 
05/05/2014 a 04/05/2015 

Analisado 
(parcial) em 
12/11/2014. 

07 Formação e cuidado em rede  
533.600,00 

 
25/03/2014 a 25/03/2016 

Analisado 
(parcial) em 
11/05/2015. 

 
08 

Mostra personalidades do 
cinema e oficinas  de 
formação técnica 

 
400.000,00 

 
11/09/2014 a 30/04/2015 

Analisado 
(parcial) em 
10/06/2015. 

 
09 

Programa de fomento à 
produção de conteúdos 
audiovisuais documentais 
brasileiros 

 
1.650.413,02 

 
11/09/2014 a 31/12/2015 

Analisado 
(parcial) em 
03/07/2015. 

 
10 

Ampliação e aperfeiçoamento 
de curso de libras 

 
9.180,00 

 
07/10/2014 a 06/02/2015 

Analisado 
(parcial) em 
03/03/2015. 

 
11 

Workshop projeto político 
pedagógico do Instituto das 
Cidades 

 
77.524,65 

 
03/11/2014 a 30/12/2014 

Analisado em 
28/01/2015. 

 
12 

Processo seletivo de 
residência médica 

 
1.748.882,58 

 
31/10/2014 a 30/10/2015 

Analisado 
(parcial) em 
06/02/2015. 

 
13 

Elaboração de Protocolo 
Geral de Apoio Técnico 
Científico ao Programa Bolsa 
Atleta 

 
415.200,00 

 
28/01/2010 a 31/07/2010 

Analisado 
(parcial) em 
25/02/2015. 

 
14 

Atividades de ensino 
(fundamental, ensino médio) 
incluídos projeto gráfico, 
diagramação, editoração 

 
833.758,88 

 
14/12/2009 a 28/02/2010 

Analisado 
(parcial) em 
07/06/2013. 

 
15 

Processo seletivo de 
residência médica 

 
1.759.177,07 

 
04/11/2010 a 03/11/2011 

Analisado 
(parcial) em 
02/02/2015. 

 
16 

Fé na prevenção do Uso de 
Drogas em instituições 
religiosas e movimentos afins 

 
728.700,00 

 
01/02/2011 a 30/09/2011 

Analisado em 
21/09/2015. 

17 Supera 4ª Edição 838.479,42 25/07/2011 a 24/05/2012 Analisado em 
07/08/2015 

 
18 

Proj. acadêmico e político 
pedagógico do curso de pós- 
graduação latu sensu em 
filosofia 

 
679.317,00 

 
14/12/2009 a 30/04/2010 

Analisado 
(parcial) em 
07/06/2013. 

19 UNIAFRO SECAD- ME 200.380,00 11/11/2013 a 10/02/2014 Analisado em 
22/01/2015. 

- Parecer parcial (14) 
Total R$ 

9.579.168,55 
(79%) Vigentes (5) 

4.571.195,60 
(38%) 

- Parecer final (5) 2.608.483,99 Encerrados (14) 7.616.456,94 
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  (21%)  (62%) 
- Total R$ 12.187.652,54 Total R$ 12.187.652,54 

Fonte: Planilha elaborada pelo DAPCCC. 
 
 

Quadro II– Controle da análise da prestação de contas dos contratos firmados com a FapUnifesp 
Processos não analisados - atualizado em 14/10/2015 

N.º Projeto Valor R$ Vigência Situação 
01 Gerenciamento do CECANE 2.261.647,20 27/12/2011 a 31/03/2015 Não analisado. 
02 Projeto Supera 8.264.909,79 13/12/2012 a 12/12/2014 Não analisado. 

 
03 

 
Imp. Centro Reg. p/ formação 
de profissionais 

 
238.200,00 

 
11/11/2013 a 10/11/2014 

Não analisado. 
Documentação 

enviada em 
25/06/2015. 

04 Gerenciamento 
PROVAB/UNASUS 

2.025.000,00 14/01/2013 a 01/11/2015 Não analisado. 

 
05 

 
COPAIS 

 
690.120,00 

 
13/03/2014 a 12/06/2015 

Não analisado. 
Documentação 

enviada em 
22/07/2015. 

06 Gerenciamento do UNASUS 10.800.000,00 28/03/2014 a 29/10/2016 Não analisado. 
 

07 
Aperfeiçoamento do Trabalho 
e da Educação na Saúde/ 
Apoio ao Desenvolvimento 

 
17.925.542,90 

 
15/04/2010 a 14/04/2015 

 
Não analisado. 

 
08 

Mais Cultura – Programa Mais 
Educação 

 
2.093.941,00 

 
22/11/2013 a 30/09/2015 

Não analisado. 
Documentação 

enviada em 
25/06/2015. 

09 Treinamento  de  serviços  de 
atendimento à violência sexual 

 
1.286.000,00 

 
08/07/2014 a 08/01/2016 

Não analisado. 
Documentação 

enviada em 
30/06/2015. 

10 COMFOR/SEB/SECADI/RE 
NAFORM 

2.717.522,40 19/11/2014 a 31/07/2016 Não analisado. 

11 Gerenciamento do CECANE 599.443,70 18/07/2015 a 19/01/2016 Não analisado. 

12 Centro de antropologia e 
arqueologia forense 

550.000,00 04/09/2014 a 04/03/2015 Não analisado. 

 
13 

Aprimoramento políticas, 
programas e ações na área de 
saúde metal, álcool, drogas na 
escola 

 
633.956,40 

 
24/03/2015 a 23/09/2016 

 
Não analisado. 

14 IV  Simpósio  sobre  Cannabis 
Medicinal 

100.000,00 06/05/2015 a 05/06/2015 Não analisado. 

15 Programa Nacional 
Telessaúde Brasil Redes 

1.315.680,00 30/09/2015 a 22/05/2017 Não analisado. 

16 Oferta  de  cursos  em  gestão 
pública 

265.658,92 19/11/2014 a 27/06/2016 Não analisado. 

- Vigentes (7) 19.643.261,42 
(38%) 

- - 

- Encerrados (9) 32.124.360,89 
(62%) 

- - 

- Total 51.767.622,31 - - 
Fonte: Planilha elaborada pelo DAPCCC. 

 
Quadro III – Resumo da análise 

Situação Projeto/Análise R$ % 
Vigentes 24.214.457,02 38% 
Encerrados 39.740.817,83 62% 
Total Gerenciado 63.955.275,85 100% 
Analisados em relação ao total 12.187.652,54 19% 
Analisados em relação a encerrados 12.187.652,54 31% 

Fonte: Planilha elaborada pelo DAPCCC. 
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Em relação aos contratos cuja vigência se encerrou, houve a emissão de parecer (final 
ou parcial) sobre 30% dos valores contratados. Deste modo, parte significativa dos 
projetos gerenciados pela FapUnifesp não foram analisados pela Universidade. O tempo 
decorrido desde o término da vigência até a data da análise também é expressivo: 

 
Quadro IV – Tempo médio de análise – projetos encerrados 

 
 
N.º 

 
 

Projeto 

 
Término da 

Vigência 

Data da 
Análise ou 

Pendente de 
Análise em 
14/10/2015 

 
Tempo 

decorrido 
(dias) 

1 Gerenciamento Centro Reg. de ref. Crack e outras 
drogas 

29/01/15 11/08/15 194 

2 Avaliação   de   impacto   à   saúde   frente   gdes 
empreendimentos 

09/07/15 08/10/15 91 

3 Workshop projeto político pedagógico do Instituto 
das Cidades 

30/12/14 28/01/15 29 

4 
Fé na prevenção do Uso de Drogas em instituições 
religiosas e movimentos afins 

30/09/11 21/09/15 1452 

5 Supera 4ª Edição 24/05/12 07/08/15 1170 

6 
Proj. acadêmico e político pedagógico do curso de 
pós-graduação latu sensu em filosofia 

30/04/10 07/06/13 1134 

7 UNIAFRO SECAD- ME 10/02/14 22/01/15 346 

8 Gerenciamento do CECANE 31/03/2015 14/10/2015 197 

9 Projeto Supera 12/12/2014 14/10/2015 306 

10 Imp. Centro Reg. p/ formação de profissionais 10/11/2014 14/10/2015 338 

11 COPAIS 12/06/2015 14/10/2015 124 

12 
Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação na 
Saúde/ Apoio ao Desenvolvimento 

14/04/2015 14/10/2015 183 

13 Mais Cultura – Programa Mais Educação 30/09/2015 14/10/2015 14 

14 Centro de antropologia e arqueologia forense 04/03/2015 14/10/2015 224 

15 IV Simpósio sobre Cannabis Medicinal 05/06/2015 14/10/2015 131 

 Média (em dias) - - 396 

Fonte: Planilha elaborada pelo DAPCCC. 
 

Duas causas foram identificadas para justificar a situação encontrada: demora no 
encaminhamento da documentação pelos gestores dos projetos e alocação de apenas 
duas servidoras no DAPCCC, que são responsáveis pela análise de todas as prestações 
de contas de convênios e contratos em que a UNIFESP figura como participante. 

 
A demora no encaminhamento dos documentos ocorre também porque somente ao final 
da vigência do projeto parte significativa da documentação é enviada, incluindo notas 
fiscais, atas de licitação, editais de processos seletivos, relatórios de atividades etc. 

 
Os pareceres emitidos pelo DAPCCC contemplam os requisitos previstos no art. 11 do 
Decreto nº. 7.423/2010 e abordam aspectos qualitativos importantes das prestações 
apresentadas. Apesar disso, o resultado da atuação do DAPCCC não é efetivo, pois as 
irregularidades são apontadas, mas não existem consequências ou penalidades aplicadas 
em caso de descumprimento das recomendações contidas no parecer. 

 
Ademais, não há o estabelecimento de prazo para a regularização das situações e de 
mecanismos para monitoramento quanto à implementação das medidas. Isso decorre de 
ausência de regulamentação sobre a prestação de contas e seus desdobramentos, quando 
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os projetos são executados por meio de contratos, que é a situação que ocorreu nos 
exercícios de 2014 e 2015. No caso de convênios, a própria legislação indica 
consequências por inadimplência ou má aplicação de recursos, porém não é aplicável 
nos projetos gerenciados pela Fap por intermédio de contratos. 

 
A manifestação da Unidade corrobora com os apontamentos (Memo/DAPCCC nº 
146/2015): 

 
“Não são estabelecidos prazos para regularização das irregularidades identificadas 
nas análises parciais e/ou finais das prestações de contas, devido à inexistência de 
normativos internos.” 
Não existe previsão expressa de aplicação de penalidades quanto ao descumprimento 
de recomendações nos pareceres de análises de prestações de contas, mas, sobretudo, 
pela inexecução parcial ou total do contrato (anexo 2). 
Não  existe  registro  centralizado  contendo  o  acompanhamento  das  providências 
adotadas, mas sim o controle interno sobre as análises parciais e finais realizadas.” 
Não  existem  normativos  internos  apenas  normativos  externos  que  regulamentam  o 
processo de prestação de contas dos contratos firmados com a FapUnifesp.” 
A prestação de contas apresentada deve conter os seguintes documentos: 
demonstrativos de receitas e despesas, relação de pagamentos, cópia dos documentos 
fiscais, cópia dos processos seletivos contendo cargas horárias, cópias de guias de 
recolhimento, procedimentos licitatórios, relatórios de atividades e outros documentos 
que o instrumento contratual tenha previsto ou que entendemos necessária sua 
apresentação como forma de comprovação de realização da despesa. Quando estes 
documentos não estão presentes na prestação de contas, informamos na análise 
realizada e recomendamos sua apresentação. A periodicidade da documentação varia 
de acordo com o previsto no instrumento contratual, mas prevê prestações de contas 
parciais e ao final do projeto.” 

 
A baixa efetividade da avaliação realizada sobre as prestações de contas também pode 
ser constatada na medida em que as recomendações contidas nos pareceres são 
recorrentes. Ou seja, a partir das constatações não são estabelecidos procedimentos para 
evitar a ocorrência das mesmas irregularidade nos projetos novos firmados, conforme 
segue: 

 
Quadro – Constatações recorrentes em pareceres emitidos pelo DAPCCC em relação aos projetos 

gerenciados pela FapUnifesp (total de 20 pareceres) 

 
Constatação 

Nº de ocorrências em 
que houve a 
constatação 

1. Funções de fiscal do contrato e coordenador do projeto 
sendo exercidas pelo mesmo servidor. 

 
8 

2. Realização de despesas bancárias não previstas no Plano de 
Trabalho 

10 

3. Processo seletivo, carga horária de bolsistas e relatório de 
atividades não apresentados. 

 
7 

4. Aplicação financeira incorreta de recursos enquanto não 
utilizados e incorreções na apresentação de rendimentos dde 
aplicações financeiras. 

 

7 

5. Despesas em desconformidade 9 

6. Documentos comprobatórios não apresentados. 14 

  
 

www.portaldatransparencia.gov.br 



Dinheiro público é da sua conta www.portaldatransparencia.gov.br 
26 

 

 

7. Antecipação de pagamentos de serviços de gerenciamento 
da Fap. 

2 

8. Ausência de cláusulas sobre prestação de contas. 2 

9. Termo de referência elaborado em desacordo com termo de 
execução descentralizada. 

 
2 

10. Ausência de plano de trabalho assinado. 2 

 

Causa 
 

Demora no envio de documentação das prestações. Falta de estruturação do DAPCCC. 
Ausência de regulamentação sobre prestação de contas. 

 
Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Ofício nº 759/2015 – ETAGAE, de 21 de dezembro de 2015, a Unidade 
assim se manifestou: 

 
“Foi designada, através da Portaria Reitoria nº 3.799 de 2015, uma comissão bipartide 
para elaboração de manual para prestação de contas de projetos, incluindo definição 
da documentação obrigatória e suficiente, prazo para apresentação e regularização de 
pendências, penalidades em caso de parecer de irregularidades das contas 
apresentadas, fluxos e procedimentos para divulgação dos dados dos projetos, 
contratos e convênios com a FAP.” 

 
Análise do Controle Interno 

 
Além do estabelecimento de normas bem definidas sobre as prestações de contas dos 

projetos gerenciados pela Fundação de Apoio, faz-se necessário o estabelecimento de 
mecanismos e rotinas para se assegurar que o regulamento seja cumprido. 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: Elaborar normativo interno regulamentando o processo de prestação 
de contas de "contratos firmados" com a FapUnifesp, incluindo regulamentação sobre 
prazos para sua apresentação e para a regularização de pendências, documentos 
obrigatórios e penalidades em caso de parecer de irregularidade das contas apresentadas. 

 
 

1.1.1.4 CONSTATAÇÃO 
 

Pagamento de despesas de gerenciamento à Fundação de Apoio sem critérios 
definidos para a composição dos custos - Constatação migrada do Relatório de 
Auditoria nº 201505110. 

 
Fato 

 
A FapUNIFESP apresenta no início dos projetos, relação de despesas cujo somatório 
resulta no valor a ser pago pelo gerenciamento do contrato. Ocorre que não há memória 
de cálculo ou a apresentação de valor de referência para as rubricas apresentadas. 
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Segue exemplificação de planilha de custos da Fap referentes ao projeto “Avaliação de 
impacto à saúde frente à implantação de grandes empreendimentos”. Essa planilha é 
padrão para os projetos firmados com a Fundação: 

 
Detalhamento despesas relacionadas: 

 
Estrutura Física/Material (1): 1.900,00 
Necessidades específicas do projeto (2): - 
Comunicação (3): 1.500,00 
Compras/Contratação de Serviços (4): 2.000,00 
Assessoria Jurídica (5): 10.000,00 
Administração Financeira (6): 5.000,00 
RH (7): 4.000,00 
Gerenciamento de fluxo (8): 4.400,00 
Desenvolvimento do projeto (9): - 
Impostos (10): - 
Valor dos Serviços Fap (R$): 28.800,00 

 
Legenda: 
(1) Material de consumo, utilização de máquinas e equipamentos 
(2) Despesas com necessidades específicas do projeto 
(3) Utilização da estrutura da telefonia, correios e internet 
(4) Abertura de licitações, realização de cotações de serviços de terceiros, 
acompanhamento do recebimento de entrega de materiais 
(5) Revisão,  adequação  e  negociação  de  contratos,  Bolsas,  Licitações,  aditivos 
contratuais e editais – Litigioso e Trabalhista 
(6) Abertura de conta bancária, cobrança e pagamentos 
(7) Seleção de pessoal, contratação de pessoal, processos de pagamentos de salários, 
impostos, benefícios e RPA´s, e rescisão contratual. 
(8) Acompanhamento do processo das áreas 4, 5, 6 e 7 e controle de tarefas de prestação 
de contas 
(9) Gerenciamento de implementação do projeto 
(10) Impostos específicos do projeto 

 
Na realização dos pagamentos dessas despesas de gerenciamento, divide-se o valor do 
custo operacional previsto pelo número de meses durante a vigência do projeto. O 
gerenciamento passa, então, a ser cobrado mensalmente, com apresentação de recibo no 
valor fixo calculado pelo rateio. 

 
Assim, os pagamentos não são realizados em conformidade com as  rubricas 
apresentadas na planilha de custos, mas são pagos em percentual mensal sobre os custos 
totais do projeto. A cobrança adquire, portanto, natureza de taxa de administração, o que 
é vedado pela legislação a exemplo da Lei n.º 8.666/93, por se configurar em medida 
antieconômica: quanto maior a despesa para a IFE, maior será o ganho da Fundação. Ou 
seja, os pagamentos não ocorrem proporcionalmente aos custos efetivamente realizados. 

 
No próprio Manual para Elaboração e Aplicação de Projetos elaborado pela 
FapUNIFESP, há a confirmação de que os custos operacionais são estimados com base 
em percentuais sobre o valor total de cada projeto: “- para o gerenciamento 
administrativo e financeiro do projeto, a FapUNIFESP deve ser ressarcida dos custos 
operacionais (ao redor de 10% - dez por cento – do valor do projeto). A FapUNIFESP 
deverá encaminhar para cada projeto uma planilha com os custos operacionais.” 
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Também ficou evidenciada fragilidade dessa sistemática de cobrança no projeto 
“Matricialmente de quadro programas de Residência Médica/UNIFESP-UFT”. O 
projeto foi cancelado por falta de repasse de recursos pelo órgão financiador. Não 
obstante, foram emitidos sete recibos (dentre doze previstos) para cobrança do serviço 
de gerenciamento do projeto, no valor de R$ 6.887,50 cada. E mesmo sem a execução 
do projeto, seis despesas foram liquidadas. Destarte, o ateste foi realizado pelo gestor do 
contrato, sem a devida prestação de serviço pela fundação de apoio. 

 
O TCU também tem se manifestado reiteradamente contra essa prática, como nos 
exemplos: 

 
Item 9.1.2, Acórdão 6109/09: 
“9.1.2. por ausência de base legal, abstenha-se de contratar fundação de apoio 
mediante o pagamento de taxas de administração ou similares, regime de contratação 
denominado “administração contratada”, que atenta contra o princípio da 
economicidade na medida em que mantém a cargo da Administração Pública os custos 
fixos da contratação, assegurando ao contratado, sem os riscos do empreendimento, 
remuneração fixa, cujo valor é atrelado ao custo total do contrato.” 

 
Item 9.6.4, Acórdão nº 5.668/2010: 

 
“Determinação à Companhia de Eletricidade do Acre (ELETROACRE) para que se 
assegure, tanto na formulação quanto na execução de ajustes firmados com fundações 
de apoio, que a remuneração seja fixada com base em critérios claramente definidos e 
nos seus custos operacionais efetivamente incorridos, ficando absolutamente vedada a 
inclusão de cláusulas que prevejam o pagamento de taxa de administração de qualquer 
tipo.” 

 
Esse apontamento já foi objeto de consideração pelo Tribunal de Contas da União à 
própria UNIFESP, por meio do Acórdão 2.702/2010 2ª Câmara: 

 
“Item 1.5.11. exclua, nos ajustes celebrados com a Fap no âmbito da Lei 8.958, de 
1994, que envolvam a transferência de recursos federais, o pagamento de taxa de 
administração, devendo a retribuição pelos custos operacionais suportados pela 
fundação constituir item devidamente detalhado da planilha de preços, que expresse o 
preço certo fundamentado nos custos operacionais dos serviços prestados, e desde que 
os serviços sejam diretamente realizados pela fundação de apoio (item 2.3.58).” 
(Original sem grifo) 

 
Cabe observar, ainda, que segundo o que determina o §2º do art. 4º-D da Lei n.º 
8.958/94, com redação dada pela Lei n.º 12.863/2013, a saber: “os recursos 
provenientes de convênios, contratos, acordos e demais ajustes que envolvam recursos 
públicos gerenciados pelas fundações de apoio deverão ser mantidos em contas 
específicas abertas para cada projeto.” 

 
Ocorre que a conta corrente nº 155.241, agência 1.897, do Banco do Brasil vem sendo 
utilizada para movimentação de recursos repassados diretamente à FapUnifesp a título 
de remuneração pelo gerenciamento de diversos projetos firmados entre a fundação e a 
Universidade, sem transitar pela conta específica de cada projeto. Nos exercícios de 
2014 e 2015, R$2.975.048,14 foram movimentados por essa conta bancária. 
Causa 

 
Ausência de critérios para composição dos custos. 
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Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 759/2015 – ETAGAE, de 21 de dezembro de 2015, a Unidade 
assim se manifestou: 

 
“Estão sendo consideradas na nova Resolução, a partir da qual faremos constar nos 
novos contratos a obrigação de fazer tramitar dentro do projeto. 

 
A Unifesp incluirá cláusula obrigatória que obrigue que os custos operacionais pagos à 
FapUnifesp transitem em conta específica de cada projeto firmado entre a 
Universidade e a Fundação de Apoio.” 

 
Análise do Controle Interno 

 
A Unidade concorda com as recomendações propostas, as quais serão incorporadas em 
novo normativo. 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: Exigir na previsão e na realização de custos de gerenciamento da Fap 
que sejam demonstrados valores de referência e memória de cálculo dos gastos 
operacionais efetivados. 

 
Recomendação 2: Que os custos operacionais pagos à FapUnifesp transitem pela conta 
específica de cada projeto firmado entre a Universidade e a fundação de apoio. 

 
 

1.1.1.5 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de atuação do órgão colegiado superior na gestão, controle e fiscalização 
de convênios/contratos firmados com a fundação de apoio - Constatação migrada 
do Relatório de Auditoria nº 201505110. 

 
Fato 

 
O Conselho Universitário (CONSU), órgão colegiado superior da UNIFESP, não vem 
exercendo seu papel de controle finalístico e de gestão de que trata o art. 12 do Decreto 
n.º 7.423/2010. 

 
Segundo a manifestação da Unidade, a gestão, o controle e a fiscalização de 
convênios/contratos ocorrem exclusivamente por intermédio dos gestores de contratos e 
convênios. 

 
Tal procedimento, entretanto, não atende à normativa que regulamenta a relação entre as 
IFES e suas fundações de apoio, dado que o gestor do contrato/convênio atua nos 
limites impostos pelo termo de ajuste para o qual foi designado. Já o Conselho, como 
instância superior da Universidade, pode impor as condições de execução dos acordos. 
Ademais, o Decreto visa a implementar controles gerenciais sobre os projetos e a 
estabelecer mecanismos de controle na execução desses ajustes. 

 
Causa 

 
Ausência de atuação do órgão colegiado superior. 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
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Por meio do Ofício nº 759/2015 – ETAGAE, de 21 de dezembro de 2015, a Unidade 
assim se manifestou: 

 
“A UNIFESP vem trabalhando junto à Fundação de Apoio à Universidade (FAP) para 
estabelecer rotinas e procedimentos para divulgar os dados dos projetos. A Unifesp já 
divulga os dados referentes aos contratos e convênios firmados com a FapUnifesp no 
Portal Transparência (acessível em http://www.unifesp.br/reitoria/transparencia/). Em 
paralelo a UNIFESP está desenvolvendo ações para manter em sua página dados mais 
amplos dos projetos, além dos contratos, para tanto está sendo criada comissão 
bipartide para definir os critérios e fluxos de publicação. Esses dados subsidiarão os 
órgãos superior no controle, para que estabeleça mecanismos para a gestão e controle 
finalístico dos ajustes firmados. 

 
Análise do Controle Interno 

 
O Conselho deve atuar na verificação da conformidade dos projetos, o que vai além da 
análise de informações disponibilizadas pela Fundação de Apoio e pela Universidade. A 
atuação do CONSU também deve ocorrer durante a execução dos contratos e em cada 
etapa dos fluxos apresentados. A ampliação da divulgação de dados pela Universidade 
não é, portanto, suficiente para sanear a falha apontada. 
Recomendações: 
Recomendação 1: Estabelecer mecanismos para a gestão e controle finalístico  dos 
ajustes firmados com base na Lei n.º 8.958, de 1994. 

 
 

1.1.1.6 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de controle finalístico sobre os projetos gerenciados pela fundação de 
apoio - Constatação migrada do Relatório de Auditoria nº 201505110. 

 
Fato 

 
O art. 11, § 2º, do Decreto n.º 7.423/2010 determina que “os dados relativos aos 
projetos, incluindo sua fundamentação normativa, sistemática de elaboração, 
acompanhamento de metas e avaliação, planos de trabalho e dados relativos à seleção 
para a concessão de bolsas, abrangendo seus resultados e valores, além das 
informações previstas no inciso V, devem ser objeto de registro centralizado e de ampla 
publicidade pela instituição apoiada, tanto por seu boletim interno quanto pela 
internet.” 

 
Sobre o atendimento a esse quesito, a Unidade apresentou planilha elaborada pelo 
Departamento de Análise de Prestação de Contas de Convênios e Contratos – 
DPACCC. Ocorre que a planilha não contempla as exigências do Decreto, na medida 
em que foi elaborada com a finalidade de registrar as prestações de contas analisadas 
pelo setor. 

 
A Universidade também informou, por meio do Memorando n.º 92/2015, que o 
acompanhamento qualitativo dos projetos e metas ocorre de maneira descentralizada, 
uma vez que esse monitoramento é realizado pela área responsável por sua aprovação. 
Contudo, nos processos avaliados e com vigência já concluída, a análise qualitativa 
sobre a execução dos projetos não foi elaborada. 
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Assim, a Unifesp não possui registro centralizado dos dados relativos aos projetos, que 
permita o gerenciamento das bolsas concedidas, a identificação dos beneficiários dos 
pagamentos realizados pela fundação de apoio e a obtenção de informações relativas às 
metas face aos resultados esperados. A ausência de registros centralizados evidencia 
fragilidade nos controles sobre os projetos gerenciados pela fundação de apoio. 

 
Conforme análise dos projetos que compuseram a amostra, parte significativa dos 
pagamentos refere-se à concessão de bolsas. O controle, nesse caso, é necessário para 
evitar pagamento indevido de gratificação, nos termos do art. 13, inciso VI do Decreto 
n.º 7.423/2010 que determina a não ocorrência de “cumulatividade do pagamento da 
Gratificação por Encargo de Curso e Concurso, de que trata o art. 76-A da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, pela realização de atividades remuneradas com a 
concessão de bolsas de que trata o art. 7º.” O controle também visa a avaliar se o 
caráter da atividade é esporádico, incluindo a verificação da carga horária dedicada por 
seus beneficiários. 

 
Cabe ressaltar, ainda, que é atribuição do órgão colegiado superior, nos termos do art. 
12 do Decreto n.º 7.423/2010, o controle finalístico e de gestão dos ajustes firmados no 
âmbito da Lei nº 8.958, de 1994, e de fiscalizar a concessão de bolsas no âmbito dos 
projetos, a fim de evitar concessão de bolsas para servidores e pagamento pela prestação 
de serviços de pessoas físicas e jurídicas com a mesma finalidade. 

 
A determinação para o monitoramento sobre as bolsas concedidas já foi objeto de 
consideração pelo Tribunal de Contas da União, no Acórdão 2.702/2010 2ª Câmara 
dirigido à Unifesp, o qual deliberou à Universidade que implementasse “rotina de 
acompanhamento das bolsas concedidas pela universidade, envolvendo verbas federais, 
de forma a serem tempestivamente cobrados os docentes em atraso com suas 
prestações de contas, a fim de ser aferido o regular uso dos recursos públicos 
repassados.” 

 
Nos processos da amostra auditada não foi encaminhada autorização da Comissão 
Permanente de Pessoal Docente, CPPD, à qual compete formular e acompanhar a 
execução da política de pessoal docente, para que servidores em regime de dedicação 
exclusiva participem nos projetos da FapUnifesp, em caráter de atividade esporádica. 

 
Segundo a CPPD os processos ficam localizados no Departamento de Recursos 
Humanos - DRH, porém o DRH informou no Memorando nº 224/2015/DRH/UNIFESP, 
que “não se encontram em poder do Departamento de Recursos Humanos – Unifesp os 
processos de atividades esporádicas vinculados aos projetos da FapUnifesp 
relacionados.”. Assim, há indicativos de falta de controles sobre a realização de 
atividades esporádicas. 

 
Já em relação à existência de publicidade dos projetos gerenciados pela Fap, a 
Universidade não divulga os dados e não encaminhou respectivos boletins internos. A 
evidenciação ocorre exclusivamente via página eletrônica da FapUnifesp, no item 
“Transparência”, que contempla dados sobre os projetos decorrentes do sistema da Fap 
denominado “Conveniar”. O sistema divulga informações relativas aos contratos, planos 
de trabalho e relação de pagamentos com identificação de seus beneficiários. 

 
A Universidade, entretanto, não realiza monitoramento para verificar se as informações 
do “Conveniar” são suficientes e se estão devidamente atualizadas. 

 
Causa 
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Descentralização de controles. 

 
Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Ofício nº 759/2015 – ETAGAE, de 21 de dezembro de 2015, a Unidade 
assim se manifestou: 

 
“ Os dados referentes às metas e avaliação dos resultados qualitativos dos projetos são 
produzidos por cada coordenador dos mesmos, porém será proposto que sejam 
publicizados, na Página da Transparência, os relatórios dos resultados qualitativos dos 
projetos. 

 
Conforme já respondido através do ofício Nº 42/2015-CPPD-UNIFESP, enviado em 
outubro de 2015, a Unifesp já conta com o procedimento de no prazo de 30 dias do 
final da atividade, o docente deverá enviar relatório das atividades desenvolvidas, 
incluindo a prestação de contas, no caso de atividade remunerada. O docente que não 
atender essas disposições poderá ter seu contrato de trabalho alterado para regime 
parcial, salvo motivo justificado. 

 
“A UNIFESP vem trabalhando junto à Fundação de Apoio à Universidade (FAP) para 
estabelecer rotinas e procedimentos para divulgar os dados dos projetos. A UNIFESP 
já divulga os dados referentes aos contratos e convênios firmados com a FapUNIFESP 
no Portal Transparência (acessível em http://www.unifesp.br/reitoria/transparencia/). 
Em paralelo a UNIFESP está desenvolvendo ações para manter em sua página dados 
mais amplos dos projetos, além dos contratos, para tanto está sendo criada comissão 
bipartide para definir os critérios e fluxos de publicação. Esses dados subsidiarão os 
órgãos superior no controle, para que estabeleça mecanismos para a gestão e controle 
finalístico dos ajustes firmados. 

 
 

Foi designada, através da Portaria Reitoria nº 3.799 de 2015, uma comissão bipartide 
para elaboração de manual para prestação de contas de projetos, incluindo definição 
da documentação obrigatória e suficiente, prazo para apresentação e regularização de 
pendências, penalidades em caso de parecer de irregularidades das contas 
apresentadas, fluxos e procedimentos para divulgação dos dados dos projetos, 
contratos e convênios com a FAP.” 

 
Análise do Controle Interno 

 
A Unidade se compromete a divulgar amplamente os dados relativos aos projetos 
gerenciados pela fundação de apoio. Não houve manifestação quanto ao 
estabelecimento de controles sobre as bolsas concedidas para evitar pagamento indevido 
de Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso e sobre a realização de atividades 
esporádicas por docentes em regime de dedicação exclusiva. 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: Adotar medidas para cumprimento do art. 11 §2º do Decreto n.º 
7.423/2010 de maneira a estabelecer registros centralizados que permitam o 
acompanhamento de metas e avaliação de resultados qualitativos dos projetos firmados 
com a Fap. 

 
Recomendação 2: Estabelecer mecanismos de controle sobre as bolsas concedidas por 
intermédio dos convênios/contratos firmados com a Fap, para assegurar que não exista 
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cumulatividade no pagamento de bolsas com a Gratificação de que trata o art. 76-A da 
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

 
Recomendação 3: Estabelecer mecanismos de controle sobre a realização de atividades 
esporádicas de docentes em regime de dedicação exclusiva. 

 
Recomendação 4: Realizar gestão junto à sua fundação de apoio para atualização de 
dados dos projetos em seu portal de transparência. 

 
Recomendação 5: Divulgar amplamente os dados dos projetos na Internet e em seus 
boletins internos. 

 
 

1.1.1.7 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de aprovação para captação de recursos privados pela FapUnifesp, sem 
ingresso na conta única do Tesouro Nacional - Constatação migrada do Relatório 
de Auditoria nº 201505110. 

 
Fato 

 
A Unifesp não emitiu anuência expressa para que a Fundação capte e receba 
diretamente os recursos financeiros necessários à formação e à execução dos projetos de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação, sem ingresso na Conta Única do Tesouro 
Nacional, em desrespeito aos artigos 1ºA e 1º B da Lei nº 8.958/94. 

 
Portanto, os recursos aportados pela Fundação diretamente das agências oficiais de 
fomento ou da iniciativa privada carecem de cláusula expressa em cada 
convênio/contrato firmado de forma que fique evidente a possibilidade de seu 
recebimento direto ou não pela Fundação. 

 
Apesar de estar em fase de aprovação nova resolução que trata sobre o relacionamento 
com a fundação de apoio e que contempla essa autorização, cabe destacar que não se 
trata de uma autorização irrestrita e geral, pela própria necessidade de controle relativo a 
cada contrato/convênio firmado. Ademais, cada contrato/convênio é único, pois eles se 
referem a projetos distintos, os quais necessariamente possuem características, recursos, 
partícipes e resultados únicos. 

 
Assim, a anuência expressa a que se refere o § 1º do art. 3º da Lei nº. 8.958/1994 se dá 
caso a caso, de acordo com cada contrato/convênios a partir de análise individual de 
conveniência pela IFES. 

 
Causa 

 
Ausência de cláusula expressa sobre captação de recursos, sem ingresso na conta única 
do Tesouro. 

 
Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Ofício nº 91/2016 – Reitoria, de 04 de março de 2016, a Unidade assim se 
manifestou: 

 
“1 – A Unifesp acatará plena e imediatamente a recomendação exarada pela CGU e 
incluirá  em  seus  normativos  e  contratos  cláusula  que  obrigue  a  apreciação  dos 
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acordos, convênios e contratos enquadrados nos artigos 1-a e 1-b da Lei 8.958/94 no 
que se refere à autorização prévia e expressa para a contratação. 
2 – A Unifesp procederá à submissão dos contratos vigentes para homologação do 
Conselho com a finalidade de regularizar sua execução; 
Por fim, aguardamos a regulamentação da nova Lei de Inovação 13.243/2016 para 
aprovação da nova resolução pelo Conselho Universitário, na qual constará o 
regramento estabelecido.” 

 
Análise do Controle Interno 

 
A Unifesp se compromete a regularizar a situação apontada. Cabe ressaltar que, 
conforme já mencionado, as cláusulas sobre a forma de captação de recursos devem ser 
aprovadas em cada contrato/instrumento firmado, independentemente de constar dos 
normativos da Universidade. 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: Estabelecer cláusula expressa sobre a forma de captação de recursos 
diretos pela fundação de apoio, nos casos previstos pelos artigos 1ºA e 1ºB da Lei n.º 
8.958/1994. 

 
 

1.1.1.8 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de documentação obrigatória nos processos selecionados para análise - 
Constatação migrada do Relatório de Auditoria nº 201505110. 

 
Fato 

 
Para verificação de controles da Universidade sobre a execução de projetos gerenciados 
pela FapUnifesp foram analisados seis contratos firmados com a fundação de apoio, 
vigentes ou encerrados em 2015, a saber: 

 
Quadro – Amostra de Projetos 

Proc. Adm. Objeto Valor R$ Vigência 
 

20.381/2012-68 
Gerenciamento do projeto “Avaliação de 
impacto à saúde frente a implantação de 
grandes empreendimentos 

 
480.000,00 

10/05/2013 a 
09/07/2015 

38.975/2013-69 Projeto Coletivo Paulista de Investigação 
em Saúde (COPAIS) 

690.120,00 
03/03/2014 a 
12/06/2015 

409/2015-93 Implantação do Programa Nacional 
Telessaúde Brasil Rede 

1.315.680,00 
30/09/2015 a 
22/05/2017 

 
37.672/2013-76 

Gerenciamento do projeto 
“Matricialmente de quadro de programas 
de residência médica” 

 
765.799,40 

14/04/2014 a 
13/04/2015 

10.396/2014-80 Gerenciamento do CECANE 599.443,70 
18/07/2015 a 
19/01/2016 

10.249/2011-67 Gerenciamento do CECANE 2.261.647,20 
27/12/2011 a 
31/03/2015 

1.141/2013-45 Gerenciamento do UNASUS II 10.800.000,00 
28/03/2014 a 
29/10/2016 

Fonte: Relação de projetos firmados com a FapUNIFESP, encaminhada em resposta à Solicitação de 
Auditoria nº 201505110 001. 

 
Em relação aos processos da amostra, não constavam: 

 
- Recursos da Universidade envolvidos, com os ressarcimentos pertinentes (§1º do art. 
6º do Decreto nº 7.423/2010); 
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- Cláusula sobre prestação de contas (art. 11 do Decreto nº 7.423/2010); 
- Cópia dos documentos fiscais da FAP, cargas horárias de beneficiários, cópias de 
guias de recolhimento e atas de licitação (§§1º e 2º do art. 11 do Decreto nº 
7.423/2010); 
- Registros contábeis dos recursos aportados e utilizados em cada projeto pela fundação 
de apoio, para fins de ressarcimento à IFE (§3º do art. 4º-D e art. 6º da Lei nº 
8.958/1994); 
- Autorização do órgão superior para a participação de servidores em regime de 
dedicação exclusiva nos projetos executados na FapUnifesp; e 
- Procedimentos licitatórios, processos seletivos realizados e relatórios de atividades 
desenvolvidas. 

 
Causa 

 
Documentação do projeto somente é encaminhada ao final de sua execução. 

 
Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Ofício nº 759/2015 – ETAGAE, de 21 de dezembro de 2015, a Unidade 
assim se manifestou: 

 
“Foi designada, através da Portaria Reitoria nº 3.799 de 2015, uma comissão bipartide 
para elaboração de manual para prestação de contas de projetos, incluindo definição 
da documentação obrigatória e suficiente, prazo para apresentação e regularização de 
pendências, penalidades em caso de parecer de irregularidades das contas 
apresentadas, fluxos e procedimentos para divulgação dos dados dos projetos, 
contratos e convênios com a FAP.” 

 
Análise do Controle Interno 

 
Além do estabelecimento de normas bem definidas sobre as prestações de contas dos 
projetos gerenciados pela Fundação de Apoio, faz-se necessário o estabelecimento de 
mecanismos e rotinas para se assegurar que o regulamento seja cumprido. 
Recomendações: 
Recomendação 1: Estabelecer procedimentos para a composição de documentação 
obrigatória e suficiente nos processos de prestação de contas de projetos gerenciados 
pela FapUnifesp. 

 
 

1.1.1.9 INFORMAÇÃO 
 

Relacionamento da Unifesp com a Associação Paulista para o Desenvolvimento da 
Medicina - SPDM. 

 
Fato 

 
Quanto ao relacionamento da entidade com a Associação Paulista para o 
Desenvolvimento da Medicina - SPDM, solicitamos à Unifesp informar se a 
universidade figura como interveniente no contrato para gestão do Hospital São Paulo e 
apresentar quadro geral de outros possíveis ajustes firmados com a SPDM 
(independentemente do instrumento utilizado), trazendo informações sobre a 
materialidade dos recursos envolvidos e os objetos dos eventuais ajustes existentes. 
Fomos informados que a Unifesp não figura como interveniente no referido contrato e 
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recebemos  um  quadro  com  os  instrumentos  vigentes  celebrados  com  a  SPDM, 
reproduzido abaixo: 

 
Quadro - Instrumentos vigentes celebrados entre a Unifesp e a SPDM 

 
Processo 

Administrativo 
Objeto Vigência 

 

 
1410/2011 

Viabilização das atividades de síntese e fornecimento de matéria prima 
denominada “Acetato de Desmopressina” para que entidades 

governamentais credenciadas possam produzir medicamento utilizado 
por pacientes portadores de diabetes insipidus, possibilitando a 

distribuição em centros e hospitais públicos, atendendo desse modo aos 
objetivos estatutários e regimentais tanto da Unifesp quanto da SPDM. 

 
21/06/2011 

a 
20/06/2016 

 
926/2012 

Proporcionar campo de estágio na Universidade Federal de São Paulo – 
Unifesp aos participantes do Programa Jovem Cidadão – Meu Primeiro 
Trabalho, vinculados à Associação Paulista para o Desenvolvimento da 

Medicina – SPDM. 

21/09/2012 
a 

20/09/2017 

 
 
 

231/2014 

A SPDM/HSP, por este convênio e nos termos da Lei 11.788/08, poderá 
oferecer oportunidades de estágio curricular não remunerado aos 

estudantes dos cursos do Instituto de Saúde e Sociedade do Campus 
Baixada Santista, selecionados e indicados pela Unifesp, que 

desenvolverão, obrigatoriamente, atividades relacionadas aos seus 
respectivos cursos, conforme estabelecido nos Termos de Compromisso 

de Estágio, que integrarão esse Convênio para todos os fins. 

 
 

23/09/2014 
a 

22/09/2019 

 
 
 

1035/2014 

Compartilhamento das atividades relacionadas à assistência, ensino e 
pesquisa no âmbito do Hospital São Paulo, enquanto Hospital de Ensino, 

integrante do Sistema Único de Saúde, e a Unifesp, no atendimento às 
diretrizes para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, conforme estabelecido na Portaria Interministerial nº 2.400, de 
2 de outubro de 2007, no atendimento aos critérios obrigatórios para a 

certificação como Hospital de Ensino. 

 
 

08/10/2014 
a 

07/10/2019 

Fonte: MEMO/CONV/SMP nº 69/2016 
 
 

2 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

2.1 MOVIMENTAÇÃO 

2.1.1 Gestão de Pessoas 

2.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Identificação de inconsistências em relação a acumulações funcionais. 

Fato 

A partir do cruzamento de dados das bases Siape e Relação Anual de Informações 
Sociais - Rais, foram verificadas inconsistências, como servidores com dedicação 
exclusiva e mais de um vínculo e servidores com acumulação legal, porém cuja soma da 
jornada de trabalho superava oitenta horas (considera-se ilícita a acumulação de dois 
cargos ou empregos de que decorra a sujeição do servidor a regimes de trabalho que 
perfaçam o total de oitenta horas semanais, pois não se considera atendido, em tais 
casos, o requisito da compatibilidade de horários). A seguir é apresentado quadro com 
as inconsistências: 

 
Quadro: Servidores com inconsistências de acumulação de cargos 
 

CPF 
SITUAÇÃO 
UNIFESP 

 
JORNADA UNIFESP 

SOMA DE HORAS 
DE JORNADAS 
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***.309.488-** ATIVO 
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA COM 

ACUMULAÇÃO 
- 

 
***.877.963-** 

 
ATIVO 

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA COM 
ACUMULAÇÃO 

 
- 

 
***.922.859-** 

 
ATIVO 

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA COM 
ACUMULAÇÃO 

 
- 

 
***.048.380-** 

 
ATIVO 

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA COM 
ACUMULAÇÃO 

 
- 

 
***.841.238-** 

 
ATIVO 

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA COM 
ACUMULAÇÃO 

 
- 

 
***.870.189-** 

 
ATIVO 

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA COM 
ACUMULAÇÃO 

 
- 

 
***.921.658-** 

 
ATIVO 

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA COM 
ACUMULAÇÃO 

 
- 

 
***.379.898-** 

 
ATIVO 

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA COM 
ACUMULAÇÃO 

 
- 

 
***.244.328-** 

 
ATIVO 

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA COM 
ACUMULAÇÃO 

 
- 

***.788764-** ATIVO 20 HORAS SEMANAIS 100 

***.193.027-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 120 

***.887.528-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 120 

***.385.488-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 120 

***.435.978-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 120 

***.449.218-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 120 

***.777.248-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 120 

***.200.178-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 120 

***.308.308-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 120 

***.422.518-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 120 

***.440.868-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 120 

***.498.088-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 120 

***.468.078-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 120 

***.655.378-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 120 

***.570.008-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 120 

***.961488-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 120 

***.796.338-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 120 

***.174.868-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 120 
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***.493.258-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 120 

***.382.578-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 120 

***.360.658-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 120 

***.599.618-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 120 

***.673.788-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 120 

***.060.458-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 120 

***.875.448-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 120 

***.152.688-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 120 

***.818.388-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 120 

***.499.368-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 120 

***.378.988-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 120 

***.579.738-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 120 

***.626.928-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 120 

***.987.835-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 120 

***.484.678-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 120 

***.521.788-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 160 

***.977.668-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 160 

***.509.418-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 160 

***.924.018-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 160 

***.714.032-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 160 

***.200.388-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 160 

***.695.728-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 180 

***.953.048-** ATIVO 40 HORAS SEMANAIS 180 

Fonte: Sistemas corporativos da CGU. 
 

Deve ser observado que os dados do quadro acima não demonstram, necessariamente, 
irregularidade no regime de dedicação exclusiva ou da existência de servidores com 
mais de um vínculo e jornada de trabalho semanal superior a oitenta horas, uma vez que 
a base Rais utilizada para a pesquisa é de 2014, ou seja, pode haver casos em que as 
inconsistências não se traduzam em irregularidade. Assim, as ocorrências devem ser 
analisadas caso a caso, motivo pelo qual foi emitida, em 26 de abril de 2016, a 
Solicitação de Auditoria nº 201601507/06, a qual não foi respondida até o término dos 
trabalhos de auditoria. 

 
De acordo com o Memo ProPessoas 150/16, de 11 de abril de 2016, o gestor esclarece 
que: 
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“O (...) Siape identifica automaticamente quando um servidor possui outro vínculo no 
âmbito federal e se for um vínculo ilegal, impede a ação que esteja sendo feita naquele 
momento. Esta ação pode ser admissão, alteração de carga horária, designação de 
função, entre outras. Já se o vínculo for na esfera municipal e estadual o alerta do 
sistema não ocorre. Neste caso tomamos ciência da acumulação do cargo através de 
uma declaração assinada pelo servidor no momento da admissão ou por ocasião de sua 
aposentadoria. Caso o servidor não possa acumular os cargos, o processo é 
interrompido e são tomadas as providências necessárias, como por exemplo a demissão 
em um dos vínculos. No caso de vínculo legal é solicitado ao servidor que apresente um 
documento do outro órgão contendo a carga horária e jornada de trabalho para se 
verificar a compatibilidade de horários. Este mesmo procedimento ocorre em caso de 
acumulação de cargos originários da iniciativa privada. 

 
O fato de não possuirmos estrutura suficiente que nos permita ter acesso às 
informações da Rais, da Receita Federal e Junta Comercial, não nos permite um 
controle sistêmico e periódico dos casos de acúmulo ilegal de cargos. (...) 

 
Para melhorar o controle interno iremos estudar uma forma de periodicamente 
solicitar a todos os servidores que assinem um termo de não acumulação de cargos 
(...).” 

 
Portanto, existe o controle interno para identificar situações de acúmulo  irregular, 
porém ele se tornaria mais robusto caso a Unifesp tivesse acesso a outras bases de 
dados, como a Relação Anual de Informações Sociais - Rais, que é operacionalizada 
pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. 

 
Causa 

 
Falhas no controle da Unifesp para identificar e tratar as acumulações ilegais de cargos. 

 
Manifestação da Unidade Examinada 

 
A Unifesp não se manifestou após entrega do relatório preliminar. 

 
Análise do Controle Interno 

 
A Unifesp afirmou não possuir estrutura que permita ter acesso às informações da Rais, 
da Receita Federal e Junta Comercial. O controle interno para identificar situações de 
acúmulo irregular pode ser aprimorado. 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: Para os casos de identificada irregularidade, a Unifesp deve conceder 
prazo de noventa dias ao servidor para que sua situação seja regularizada; Caso não haja 
ação por parte do servidor ou se persista na irregularidade, a Unifesp deve abrir 
procedimento administrativo para que a situação do servidor seja regularizada. 

 
Recomendação 2: Articular-se junto ao Ministério do Trabalho para ter acesso à base 
Rais. 

 
 

2.1.2 PROVIMENTOS 

2.1.2.1 INFORMAÇÃO 
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Lançamento de registros no Sisac. 

Fato 

Em análise aos registros de atos de pessoal constantes no Sisac, verificou-se que a 
unidade descumpriu os prazos previstos do art. 7º da IN/TCU nº 55/2007 para os atos 
abaixo evidenciados. 

1) Situações  em  que  não  houve  cumprimento  ao  prazo  de  60  dias  para 
encaminhamento do ato ao controle interno: 

 

Siape CPF Servidor 
Data 

aposent 
Data 

ingresso 
Tipo do ato 

Registro 
no  Sisac 

3***127 ***.244.328-**  19/11/2015 ADMISSÃO 21/01/2016 

1***576 ***.787.228-**  11/05/2015 ADMISSÃO 24/07/2015 

1***369 ***.679.198-** 05/01/2015  APOSENTADORIA 15/04/2015 

1***746 ***.703.858-** 02/03/2015  APOSENTADORIA 21/05/2015 

1***474 ***.482.278-** 03/11/2015  APOSENTADORIA 21/03/2016 

1***493 ***.084.988-** 03/08/2015  APOSENTADORIA 20/01/2016 

1***688 ***.320.238-** 03/08/2015  APOSENTADORIA 21/10/2015 

1***346 ***.420.148-** 02/02/2015  APOSENTADORIA 14/05/2015 

6***351 ***.008.104-** 01/06/2015  APOSENTADORIA 28/08/2015 

1***409 ***.106.418-** 01/04/2015  APOSENTADORIA 30/06/2015 

1***865 ***.512.998-** 02/03/2015  APOSENTADORIA 21/05/2015 

1***431 ***.359.138-** 02/02/2015  APOSENTADORIA 16/04/2015 

1***004 ***.027.688-** 01/04/2015  APOSENTADORIA 09/06/2015 

2***859 ***.068.798-** 03/08/2015  APOSENTADORIA 08/12/2015 

0***038 ***.147.598-** 02/02/2015  APOSENTADORIA 06/04/2015 

1***388 ***.982.808-** 01/10/2015  APOSENTADORIA 18/02/2016 

1***845 ***.088.858-** 01/04/2015  APOSENTADORIA 09/06/2015 

1***848 ***.134.898-** 03/11/2015  APOSENTADORIA 13/01/2016 

1***229 ***.419.328-** 02/02/2015  APOSENTADORIA 15/04/2015 

1***788 ***.734.548-** 01/06/2015  APOSENTADORIA 28/08/2015 

1***330 ***.989.458-** 02/03/2015  APOSENTADORIA 21/05/2015 

1***690 ***.089.898-** 02/03/2015  APOSENTADORIA 21/05/2015 

0***673 ***.535.798-** 02/02/2015  APOSENTADORIA 15/04/2015 

1***511 ***.095.748-** 02/03/2015  APOSENTADORIA 09/06/2015 

1***615 ***.470.428-** 05/01/2015  APOSENTADORIA 13/05/2015 

1***379 ***.743.178-** 01/12/2015  APOSENTADORIA 11/02/2016 

1460379 ***.274.978-** 01/04/2015  APOSENTADORIA 09/06/2015 

0***466 ***.796.767-** 02/02/2015  APOSENTADORIA 18/05/2015 

1***720 ***.041.396-** 01/04/2015  APOSENTADORIA 10/06/2015 

1***827 ***.545.218-** 02/02/2015  APOSENTADORIA 07/04/2015 

1***985 ***.668.148-** 01/07/2015  APOSENTADORIA 04/09/2015 

1***469 ***.912.858-** 05/01/2015  APOSENTADORIA 13/07/2015 

1***494 ***.256.948-** 01/07/2015  APOSENTADORIA 04/09/2015 

1***569 ***.356.928-** 02/02/2015  APOSENTADORIA 20/05/2015 

1***807 ***.669.908-** 01/10/2015  APOSENTADORIA 11/12/2015 

1***530 ***.110.598-** 18/02/2015  APOSENTADORIA 12/05/2015 
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1***210 ***.603.208-** 01/09/2015  APOSENTADORIA 09/12/2015 

2***902 ***.790.368-** 02/02/2015  APOSENTADORIA 20/05/2015 

1***780 ***.109.238-** 01/06/2015  APOSENTADORIA 28/08/2015 

0***283 ***.296.778-** 02/02/2015  APOSENTADORIA 20/05/2015 

1***816 ***.499.272-** 01/06/2015  APOSENTADORIA 08/12/2015 

1***495 ***.599.178-** 29/04/2015  APOSENTADORIA 08/07/2015 

1***693 ***.510.728-** 01/06/2015  APOSENTADORIA 28/08/2015 

1***996 ***.402.078-** 05/01/2015  APOSENTADORIA 29/06/2015 

0***411 ***.138.194-** 02/02/2015  APOSENTADORIA 15/04/2015 

1***822 ***.965.058-** 01/09/2015  APOSENTADORIA 10/12/2015 

1***824 ***.221.498-** 03/08/2015  APOSENTADORIA 23/10/2015 

1***146 ***.350.638-** 02/03/2015  APOSENTADORIA 09/06/2015 

1***837 ***.986.618-** 01/09/2015  APOSENTADORIA 08/12/2015 

1***520 ***.482.698-** 01/04/2015  APOSENTADORIA 14/07/2015 

1***903 ***.214.858-** 01/09/2015  APOSENTADORIA 08/12/2015 

1***962 ***.069.958-** 01/12/2015  APOSENTADORIA 03/02/2016 

1***009 ***.970.158-** 01/04/2015  APOSENTADORIA 12/06/2015 

1***556 ***.705.188-** 01/04/2015  APOSENTADORIA 12/06/2015 

1***397 ***.242.818-** 19/01/2015  APOSENTADORIA 22/07/2015 

1***872 ***.258.138-** 01/04/2015  APOSENTADORIA 30/06/2015 

1***480 ***.656.638-** 07/08/2015  APOSENTADORIA 19/11/2015 

1***665 ***.793.968-** 01/06/2015  APOSENTADORIA 28/08/2015 

1***372 ***.123.908-** 01/04/2015  APOSENTADORIA 12/06/2015 

1***571 ***.455.265-** 02/03/2015  APOSENTADORIA 09/06/2015 

0***056 ***.090.428-** 05/01/2015  APOSENTADORIA 13/07/2015 

1***402 ***.797.618-** 03/08/2015  APOSENTADORIA 21/10/2015 

1***081 ***.571.348-** 02/03/2015  APOSENTADORIA 09/06/2015 

1***887 ***.328.228-** 02/02/2015  APOSENTADORIA 13/04/2015 

1***307 ***.424.038-** 02/02/2015  APOSENTADORIA 08/04/2015 

1***648 ***.841.718-** 01/09/2015  APOSENTADORIA 09/12/2015 

1***698 ***.479.228-** 05/01/2015  APOSENTADORIA 15/04/2015 

0***264 ***.415.588-** 02/03/2015  APOSENTADORIA 11/05/2015 

2***993 ***.725.478-** 02/03/2015  APOSENTADORIA 12/05/2015 

1***850 ***.910.458-** 04/03/2015  APOSENTADORIA 10/06/2015 

1***483 ***.690.688-** 01/04/2015  APOSENTADORIA 12/06/2015 

1***887 ***.898.438-** 02/02/2015  APOSENTADORIA 13/07/2015 

1***960 ***.001.268-** 03/03/2015  APOSENTADORIA 11/06/2015 

1***786 ***.773.248-** 01/04/2015  APOSENTADORIA 12/06/2015 

1***143 ***.927.338-** 02/02/2015  APOSENTADORIA 20/05/2015 

1***600 ***.519.316-** 09/03/2015  APOSENTADORIA 15/06/2015 

1***973 ***.291.198-** 05/01/2015  APOSENTADORIA 15/04/2015 

1***254 ***.903.708-** 01/12/2015  APOSENTADORIA 18/03/2016 

1***542 ***.251.434-** 05/01/2015  APOSENTADORIA 15/04/2015 

1***893 ***.566.828-** 09/12/1974  PENSÃO_CIVIL 18/03/2016 

1***470 ***.307.178-** 07/08/2002  PENSÃO_CIVIL 18/06/2015 

1***243 ***.928.808-** 24/12/1991  PENSÃO_CIVIL 11/01/2016 

1***244 ***.627.358-** 11/03/1992  PENSÃO_CIVIL 18/09/2015 

1***788 ***.927.688-** 06/10/1995  PENSÃO_CIVIL 18/05/2015 
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1***230 ***.019.478-** 02/01/2012  PENSÃO_CIVIL 22/10/2015 

1***760 ***.531.868-** 17/12/1998  PENSÃO_CIVIL 14/01/2016 

2***566 ***.589.887-**   PENSÃO_CIVIL 21/03/2016 

1***478 ***.102.218-** 16/04/1996  PENSÃO_CIVIL 19/10/2015 

1***825 ***.508.958-** 01/08/2014  PENSÃO_CIVIL 17/08/2015 

1***124 ***.807.036-** 14/09/2010  PENSÃO_CIVIL 04/09/2015 

0***966 ***.252.638-** 27/03/1972  PENSÃO_CIVIL 29/06/2015 

1***614 ***.724.018-** 13/05/2002  PENSÃO_CIVIL 29/01/2016 

 

 
Solicitamos justificativa para tais atrasos através da Solicitação de Auditoria nº 07 e 
obtivemos a resposta abaixo: 

“Em relação ao questionamento dos prazos previstos do art. 7º da IN/TCU nº 55/2007 
dos casos apresentados temos a informar que em relação ao ato de admissão do 
servidor ***.244.328-** ocorreram problemas na inclusão do mesmo na folha de 
pagamento ocasionados pela finalização do vínculo de Contrato por tempo 
Determinado. 

Os atos de aposentadoria e pensão registrados no Sisac tem ocorrido em sua maioria 
dentro do prazo, porém dentro dessa realidade nos deparamos com situações atípicas 
que tem causado atrasos. 

A prioridade deste departamento tem sido garantir o correto lançamento dos proventos 
e acertos financeiros na folha de pagamento de seus servidores e posteriormente a esta 
medida é elaborada a ficha de concessão de abono provisório, documento este 
essencial para inclusão dos atos no sistema Sisac. 

Cada ato tem a sua particularidade que pode ser desde uma revisão no mérito 
profissional, revisão de anuênio, até o cálculo de retroativos, situações essas que 
demandam mais ações em determinados processos e que devem ocorrer antes do 
lançamento no Sisac. 

Especificamente a respeito dos atos de pensão, em “Dados da Concessão”, no campo 
“Data de Vigência”, fomos orientados pela a CGU a informar a data do óbito e esta 
data é totalmente diferente da data da publicação da pensão no DOU, sendo assim, 
todos os atos de pensão estarão fora do prazo se levar em conta a data de vigência 
informada. 

Ressaltamos que em nenhum campo do Sisac é informado a data real da publicação da 
pensão no DOU, que para nós é a referência para o prazo do lançamento do ato no 
Sisac, porque podemos encontrar situações que o requerimento da pensão ocorre muito 
depois do óbito. 

Desta forma, reconhecemos que houveram atrasos nos lançamentos dos atos, porém 
nos atentamos para que os mesmos fossem registrados e encaminhados para análise e 
parecer do controle interno. 

Em nosso cenário atual trabalhamos com o objetivo de minimizar as diligências e as 
trilhas de auditoria, buscando parceria com os órgãos de controle e estamos atentos a 
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legislação vigente a fim de melhorar de forma eficaz esses procedimentos para nos 
adequarmos aos prazos contidos na IN 55/2007. 

Reafirmamos nosso comprometimento em manter a máquina pública em bom 
andamento. Falhas ocorreram, mas estamos focados em melhorar nossas rotinas com o 
intuito de otimizar o atendimento desses prazos. 

Talvez fosse necessário uma readequação dos prazos contidos na IN/TCU n°55/2007 
para os Órgãos-UPAGs quanto para o Controle Interno.” 

Consideramos que as causas para os atrasos são compreensíveis, devido às 
particularidades de cada ato, conforme relatado pela gestora, e acatamos portanto suas 
justificativas. 

No entanto, frisamos que permanece indispensável a permanência dos esforços para 
atender aos prazos determinados na IN/TCU nº 55/2007. 

2) Situações em que os atos de pessoal não foram cadastrados no Sisac: 
 

Siape CPF Servidor Data Aposent Data Ingresso Tipo do Ato 

1***245 ***.397.428-**  17/01/1996 PENSÃO_CIVIL 

 

 
Solicitamos justificativa através da Solicitação de Auditoria nº 05 e, segundo a Unifesp, 
o servidor em questão trata-se de instituidor de pensão para quatro beneficiários, sendo 
três filhos menores e uma companheira. Como dentre os documentos apresentados não 
continha a comprovação de União Estável e nem Certidão de Casamento, informou que 
esse fato impossibilitou o registro no Sisac, pois o sistema não permite inclusão dos 
dados sem a informação referente à união do servidor. Salientou que a companheira do 
servidor foi notificada para providenciar a documentação comprobatória.  Informou 
ainda que, diante da situação, recorreu à Assessoria de Legislação e Normas, que emitiu 
parecer favorável à concessão do benefício. Acatamos a justificativa. 

 
 

2.2 REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS 

2.2.1 CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS 

2.2.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Análise da Gestão de Pessoas quanto à remuneração com inconsistências 
remanescentes. 

 
Fato 

 
Foram analisados os dados da folha de pagamento da Unifesp, com vistas a avaliar a 
gestão de pessoas, por meio da observância à legislação sobre remuneração, cessão, 
requisição de pessoal, bem como sobre a concessão de aposentadorias, reformas e 
pensões. Foram encontradas ocorrências de inconsistências relativas à legislação de 
pessoal de 158 servidores. Após a emissão da Solicitação de Auditoria nº 
201601507/05, de 14/04/2016, solicitando justificativas ao gestor, algumas ocorrências 
foram sanadas, restando, entretanto, duas ocorrências de inconsistência. Assim conclui- 
se que, após a aplicação dos exames pela equipe, continuaram pendentes as seguintes 
ocorrências, listadas no quadro a seguir: 



Dinheiro público é da sua conta www.portaldatransparencia.gov.br 
44 

 

Quadro – Constatações da folha de pagamentos 
 

 
Ocorrências 

 
Fato 

 
Quantidade 

Impacto 
Financeiro no 
Exercício (R$) 

Jornada de trabalho Jornada De Trabalho - Superior à Jornada 
do Cargo 

1 R$ 906,89 

Vencimento ou provento 
informado ou 
parametrizado 

Servidores que Recebem Vencimento Básico 
com Valor Informado 

 
1 

 
R$ 1.967,20 

Fonte: Sistema de Trilhas de Auditoria (Trilhas de Pessoal) 
 
 

3 GESTÃO OPERACIONAL 

3.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

3.1.1 RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL 

3.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Análise dos indicadores de desempenho da universidade. 

Fato 

Os indicadores de desempenho apresentados na página 62-63 do Relatório de Gestão 
são, na verdade, indicadores de programas finalístico, ou seja, são instrumentos que 
permitem traduzir, de forma mensurável, aspectos da realidade dada (situação social) ou 
construída (ação de governo), a fim de tornar possível a sua observação, avaliação e 
correção do andamento da política pública. 

 
Sendo assim, consideramos os indicadores a serem avaliados os constantes do quadro à 
página 95 do Relatório de Gestão. 

 
Quadro de indicadores de desempenho: 
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Fonte: Relatório de Gestão 
 

A Unifesp informa, em seu Relatório de Gestão: “Desde 2002, em obediência à 
legislação, as Ifes incluem, em seus relatórios, um conjunto de indicadores conhecidos 
como indicadores do TCU. Este conjunto, apesar de existir há mais de uma década, 
sofreu poucas alterações. Uma delas foi efetuar o cálculo com e sem os hospitais 
universitários. Outra, a obrigatoriedade do depósito destes e seus principais 
componentes no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle – Simec.” 

 
É importante notar que esses indicadores não preveem metas. Questionada a esse 
respeito por meio da Solicitação de Auditoria nº 201601507/02, a Unifesp afirmou, por 
meio do Memorando 29/16, de 26 de abril de 2016, que “O Tribunal de Contas da 
União não estabeleceu metas para os indicadores. A Unifesp, de forma igual, não 
estabeleceu metas, e utiliza por parâmetro em suas análises os valores históricos de seu 
próprio desempenho, bem como os valores das demais Ifes, como referência”, e que “a 
universidade tem seu funcionamento baseado nas diretrizes do Plano de 
Desenvolvimento Institucional - PDI, mas não vincula as metas aos indicadores do 
TCU”. Sendo assim, pode ser deduzido que a Unifesp carece de uma metodologia para 
estabelecimento das metas associadas aos indicadores. Ações corretivas pontuais são 
tomadas a partir do acompanhamento da série histórica e referencial. 

 
Por fim, questionada por meio da mesma Solicitação de Auditoria nº 201601507/02 
sobre a existência de normativos que estipulem as orientações necessárias para 
implementação e monitoramento desses indicadores, e algum sistema (informatizado ou 
não) de monitoramento dos indicadores e metas, a Unifesp afirmou que, visando ao 
aprimoramento do processo como um todo, criou a o Comitê Permanente de 
Informações Acadêmicas - CPIA, em 2 de outubro de 2015, que tem o objetivo de 
acompanhar e estabelecer processos e fluxos para tratamento de informações e 
indicadores.   “Um dos objetivos é a utilização dos indicadores desenvolvidos pelo 
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grupo de trabalho de planejamento do Fórum de Pró-Reitores de Administração e 
Planejamento das Ifes”, segundo informação do Memorando 29/16. 

 
A análise do resultado dos indicadores de desempenho, de acordo com o definido na 
Ata da reunião de 3 de dezembro de 2015 entre Secex-SP e CGU-SP, é apresentada a 
seguir. Primeiramente, são descritos os indicadores que se referem à Resolução TCU nº 
408/02 e apresentados pela Unifesp em seu Relatório de Gestão (itens 1 a 6). Em 
seguida, são descritos outros indicadores de desempenho, solicitados por meio da 
Solicitação de Auditoria nº 201601507/01 e apresentados por meio do Ofício nº 164/16, 
de 11 de abril de 2016 (itens 7 a 17). 

 
1) Número de alunos tempo integral: Considera o total de alunos da graduação, pós- 
graduação stricto sensu e residência médica. O indicador é calculado para todos os 
alunos, independente do turno. A fórmula de cálculo do aluno de tempo integral leva em 
consideração variáveis do tipo: número de ingressantes, número de diplomados, tempo 
de duração do curso e fator de retenção. O número passou de 5.620,25 em 2011 para 
19.242,29 em 2015, um aumento de 242,4%, porém a análise deve levar em conta que 
os dados referentes até 2014 dizem respeito ao número de alunos de tempo integral da 
graduação. A partir de 2015 os dados somam os alunos de graduação, pós-graduação 
stricto sensu e residência médica. Sendo assim, a melhor análise é olhar para o dado de 
2014, com o número de 5.676,47, o que representa um avanço de 1% (período 2011- 
2014). 

 
Nota: o indicador é calculado pela seguinte fórmula, de acordo com a Decisão TCU nº 
408/02: 

 

 

 
 

2) Taxa de sucesso da graduação – TSG: Obtida pela razão entre o número de 
diplomados e o número de ingressantes, ajustados pelo ano em que esses alunos 
ingressaram na instituição e por um tempo de permanência esperado, fixado pelo MEC 
para cada curso. 
De 2009 a 2014 o índice caiu, recuperando-se em 2015, mas ainda representando uma 
queda de 2009 a 2015 de 29,7%. 

 
Quadro - Taxa de sucesso da graduação: 

 
Fonte: Relatório de Gestão 

 
3) Grau de Participação Estudantil – GPE: É obtido por meio da razão entre o número 
de alunos em tempo integral e o número total de alunos matriculados nos cursos de 
graduação. Este indicador expressa o grau de utilização, pelo corpo discente, da 
capacidade instalada da Unifesp e a velocidade de integralização curricular. Caiu de 
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1,34 em 2009 para 0,76 em 2015 (acima da média nacional, porém representando uma 
queda de 43,3%). 

 
Quadro - Grau de Participação Estudantil: 

 

 
Fonte: Relatório de Gestão 

 
4) Grau de Envolvimento com Pós-Graduação – GEPG: Demonstra a intensidade do 
envolvimento discente com a pós-graduação stricto sensu, é alcançado por meio da 
divisão do total de alunos de pós-graduação pela soma do total de alunos de graduação e 
pós-graduação. Nota-se que a Unifesp mantém esse indicador há alguns anos e que está 
acima da média nacional. Caiu de 0,38 em 2009 para 0,28 em 2015 (acima da média 
nacional, porém representando queda de 26,3%). Isso significa que os estudantes de 
pós-graduação passaram a ter representatividade menor diante do total de estudantes, o 
que não é, em si, um resultado negativo para a instituição. 

 
Quadro - Grau de Envolvimento com Pós-Graduação: 

 
Fonte: Relatório de Gestão 

 
5) Conceito Capes/MEC: Indica a qualidade dos cursos de pós-graduação stricto sensu 
avaliados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 
Este conceito é obtido pela divisão entre o somatório dos conceitos dos diversos 
programas e a quantidade de programas de pós-graduação. Os mestrados 
profissionalizantes são excluídos deste cálculo. De 2009 até 2012, registrou-se queda, 
porém o indicador se recuperou nos anos seguintes, e a queda registrada entre 2009 e 
2015 é de 7,2%. 

 
Quadro - Conceito Capes/MEC: 

 
Fonte: Relatório de Gestão 

 
6) Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD): Mensura a qualidade do corpo 
docente, variando entre 1 e 5. Os professores são pontuados de acordo com sua 
titulação, da seguinte forma: 1 se for apenas graduado; 2 se for especialista; 3 se for 
mestre; e 5 se o docente for doutor. Devido ao grande número de professores com 
doutorado, o índice é bem próximo do conceito máximo. Entre 2009 e 2015, o índice 
avançou 1,0%. 

 
Quadro - Índice de Qualificação do Corpo Docente: 

 
Fonte: Relatório de Gestão 

 
7) Expansão dos cursos de graduação: A partir de 2006, a Instituição deu início a um 
processo  de  expansão  expressivo,  abrindo  paulatinamente  cinco  novos  campi  em 
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diferentes municípios. Em 2005, a instituição dispunha de seis cursos de graduação para 
a formação de profissionais e pesquisadores exclusivamente na área da saúde e, em 
2011, ano que inaugura a presente série histórica, passou a ofertar 43 cursos, em 
diferentes turnos, e em praticamente todas as áreas do conhecimento. O crescimento, 
entre 2011 e 2015, foi de 18,6%. Em 2015, foram oferecidos 51 cursos de graduação, 
embora no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2011-2015 houvesse a meta 
de oferta de 55 cursos (92,7% da meta foi atingida). 

 
Gráfico - Expansão dos cursos de graduação: 

 
Fonte: Ofício 164/16 

 
8) Evolução do número de vagas oferecidas: calculado tendo em vista a oferta de vagas 
de ingresso em cada um dos editais de vestibular publicados pela Unifesp. As vagas 
ofertadas pela instituição cresceram expressivamente, entre 2011 e 2015, por conta da 
significativa expansão das áreas de conhecimento e dos cursos de graduação, 
apresentando uma taxa de crescimento da ordem de 52,2%. No PDI, a meta para 2015 
era de 12.018 vagas ofertadas, portanto este indicador alcançou resultado 4,6% superior 
à meta. 

 
Gráfico - Evolução do número de vagas oferecidas: 

 

 

Fonte: Ofício 164/16 
 

9) Evolução do número de alunos matriculados nos cursos de graduação: Tal como o 
número de vagas, as matrículas nos cursos de graduação da Unifesp também cresceram 
significativamente, no período, em virtude da expansão dos cursos, ainda que em 
percentual inferior ao do número de vagas. A taxa de crescimento de matrículas no 
período 2011-2015 foi de 34,9%, e o resultado de 2015, com 11.805 alunos 
matriculados na graduação, foi 1,1% acima da meta de 11.674 do PDI. 

 
Gráfico - Evolução do número de alunos matriculados (graduação): 
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Fonte: Ofício 164/16 

 
10) Evolução do número de alunos vinculados na graduação: O estudante considerado 
vinculado à graduação se define por apresentar, no ano base de cálculo, vínculo com a 
Unifesp durante qualquer período de tempo. Todo o aluno que tenha efetuado matrícula 
em um curso de Graduação na Instituição, tenha frequentado durante algum tempo e 
depois, em virtude do efeito Sisu, tenha se transferido para outra instituição de ensino é 
considerado um aluno vinculado. O gráfico mostra, na série histórica, a evolução de 
alunos vinculados, indicando uma taxa de crescimento de 36,6%, muito próxima à taxa 
de crescimento das matrículas. 

 
Gráfico - Evolução do número de alunos vinculados (graduação): 

 
Fonte: Ofício 164/16 

 
11) Evolução do número de alunos ingressantes na graduação: Observando-se o gráfico, 
podemos notar tendência de crescimento significativa no número de ingressantes entre 
os anos de 2011 e 2014, representada pela taxa de 10,5%, muito em consequência da 
abertura de novos cursos. Entretanto, o último ano da série história apresenta uma 
inversão dessa tendência, explicada, de acordo com o gestor, pela redução do número de 
vagas ofertadas no processo seletivo de ingresso para os cursos de Farmácia, 
Engenharia Química, Química e Química Industrial, do campus Diadema, devido a 
problemas relativos à infraestrutura dos laboratórios de ensino, com previsão de ser 
totalmente revertida a partir do ano de 2017, com a volta da oferta original do número 
de vagas para ingresso. 

 
Gráfico - Evolução do número de alunos ingressantes (graduação): 

 
Fonte: Ofício 164/16 

Número Total de Alunos Ingressantes 

27

2011 2012 2013 2014 2015 

Número de Alunos Vinculados na Graduação 

2011 2012 2013 2014 2015 

Número de Alunos Matriculados na 
Graduação 

2011 2012 2013 2014 2015 



Dinheiro público é da sua conta www.portaldatransparencia.gov.br 
50 

 

12) Evolução do número de alunos concluintes da graduação: O indicador revela o 
número total de alunos que integralizaram totalmente a matriz curricular do curso em 
que estavam matriculados, por ano da série histórica. Uma vez que estamos diante de 
um fechamento parcial relativo ao ano de 2015, a análise será restrita ao período 
2011/2014, em que a taxa de crescimento ficou em 85,1%. Segundo o gestor, o alto 
percentual se explica pelo fato de que o processo de expansão institucional começou 
fortemente em 2007, com cursos que duram em média entre quatro e cinco anos, o que 
proporcionou aos ingressantes desses novos cursos as primeiras diplomações a partir 
dos anos de 2010 e 2011. Para o ano analisado, 2014, a meta do PDI era de 2.566 alunos 
concluintes, portanto o resultado de 1.303 alunos representou apenas 50,8% da meta. 
Para 2015, a meta do PDI era de 3.321 concluintes, porém não foi disponibilizado o 
atingido no ano. 

 
Gráfico - Evolução do número de alunos concluintes (graduação): 

 
Fonte: Ofício 164/16 

 
13) Índice de sucesso da graduação no período: Compara os alunos que ingressaram há 
tantos períodos quanto o necessário para se diplomarem com os alunos que 
efetivamente se diplomaram. O gestor afirma que “é possível notar que, na média do 
período, 36% dos ingressantes concluíram seus cursos no tempo regular de 
integralização. Houve variação significativa do indicador, principalmente em dois anos 
da série histórica (2013 e 2014), mas nota-se expressiva elevação do índice no último 
ano da série histórica, cujo fechamento é ainda parcial. A explicação para este fato 
está centrada principalmente nos índices de evasão e na abertura de novos cursos nos 
anos de 2010 e 2011. Para este último caso, como é previsível, os novos  cursos 
precisam de um tempo maior para consolidar a eficácia de seus fluxos acadêmicos”. 

 
Gráfico - Índice de sucesso da graduação: 

 
* Indicadores lançados no Simec 

Fonte: Ofício 164/16 

14) Evolução do índice de evasão no primeiro ano dos cursos de graduação. Análise do 
gestor: “Os indicadores mostram que a evasão média no primeiro ano dos cursos de 
Graduação da Unifesp é de 10,6%, sendo o pico alcançado no ano de 2013. Vale 
destacar que, para os cursos muito concorridos, caracterizados por formarem 
profissionais para carreiras tradicionais, de grande prestígio social e econômico, o 
índice de evasão no primeiro ano é muito baixo ou mesmo igual a zero. Quando dos 
processos seletivos para o ingresso nesses cursos, pode-se constatar uma espécie de 
seleção prévia entre os candidatos, que indica o reconhecimento por muitos jovens da 
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dificuldade de vencer a concorrência. Como contrapartida, é possível perceber um 
conjunto expressivo de jovens que acaba optando por carreiras de menor prestígio 
social, inclusive na Unifesp, sem verdadeiramente estarem interessados no exercício 
dessas profissões e essa é uma das possíveis explicações para a evolução ascendente do 
indicador”. 

 
Gráfico - Índice de evasão: 

 
Fonte: Ofício 164/16 

 
15) Evolução do índice de desempenho acadêmico: Mostra a evolução do indicador que 
compara o total de alunos aprovados em todas as atividades curriculares com o total 
geral de alunos matriculados, o chamado índice de desempenho acadêmico da Unifesp. 
O desempenho caiu 13,2% de 2011 a 2015. 

 
Gráfico - Índice de desempenho acadêmico: 

 
 

Fonte: Ofício 164/16 

 
16) Conceito dos cursos nas dimensões corpo social e infraestrutura: Os últimos dois 
indicadores apresentados tiveram como fonte os Relatórios de Avaliação in loco para 
fins de reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos e os Relatórios dos 
Cursos participantes do Enade, ambos produzidos pelo Inep. Esses indicadores visam a 
acompanhar a qualificação do corpo docente e a infraestrutura dos cursos avaliados. Os 
ciclos oficiais de avaliação da Educação Superior são trienais e a cada ano são avaliados 
um dos 3 ciclos – Azul (Ciências Exatas e áreas afins e Licenciaturas), Verde (Saúde, 
Agrárias e áreas afins) e Vermelho (Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e 
Áreas afins). O conceito médio dos cursos de Graduação da Unifesp, no que toca à 
dimensão corpo social, variou entre 4,3 e 5,0, sendo a amplitude da escala entre 1 e 5, 
em que a obtenção de conceitos 1 ou 2 é considerado insatisfatório; 3 ou 4 é 
considerado satisfatório e 5 é considerado excelente. Ainda assim, registrou-se queda de 
12% no conceito. 

 
Gráfico - Conceito dos cursos (dimensão social e infraestrutura): 
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Fonte: Ofício 164/16 

 

17) Conceito médio dos cursos de graduação: Diz respeito à qualidade da infraestrutura 
do curso, também avaliada em visita in loco, para fins de reconhecimento e renovação 
de reconhecimento de cursos. De acordo com o gestor, “o conceito médio dos cursos de 
graduação da Unifesp, no que toca à dimensão infraestrutura, variou entre 3,3 e 4,4, 
sendo a mesma amplitude da escala anterior (entre 1 e 5). Nota-se a elevação da média 
nos últimos dois anos da série histórica, indicando que os resultados da Instituição 
estão se aproximando do nível de excelência, no que diz respeito à dimensão da 
infraestrutura. Vale destacar que no cálculo da nota final da dimensão infraestrutura 
são avaliados 21 indicadores”. O crescimento no período ficou em 33,3%. 

 
Gráfico - Conceito médio dos cursos: 

 
Fonte: Ofício 164/16 

 

A Unifesp, em seu Ofício nº 164/16, traz ainda indicadores relativos aos ingressantes 
por meio de cotas. Como não se trata de indicador que revele resultados da expansão 
física da universidade, não nos aprofundaremos na análise dos mesmos. 

 
Em relação ao Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2011-2015, é possível 
verificar que o mesmo traz os objetivos a serem alcançados, com dados quantitativos, 
vinculados às ações pelas quais o objetivo será perseguido. Os responsáveis pelas 
ações, porém, estão detalhados somente ao nível de pró-reitorias, ou seja, ainda há 
espaço para a definição dos executores das ações relacionadas aos objetivos das pró- 
reitorias. Há espaço, ainda, para a definição dos resultados esperados de cada ação 
(finais e intermediários), delimitação do público alvo das ações e, mais relevante, quais 
os custos associados para executar as ações e quais as respectivas fontes de recursos. 

 
A seguir, passemos à avaliação dos indicadores. 

 
Quanto à completude, é possível verificar que os indicadores têm capacidade de 
representar a situação que a Unifesp pretende medir. 

 
Quanto à utilidade, questionamos a Unifesp por meio da Solicitação de Auditoria nº 
201601507/02 se os indicadores definidos estão sendo utilizados pelos gestores na 
tomada de decisões gerenciais. A universidade afirmou, por meio do Memorando 29/16, 
que os indicadores são debatidos em reuniões do Comitê Permanente de Informações 
Acadêmicas - CPIA, bem como em reuniões colegiadas dos conselhos superiores de 
graduação, planejamento e de pró-reitores, porém não há cronogramas ou sistemática 
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pré-estabelecida, bem como não há registros sistematizados da utilização  dos 
indicadores na tomada de decisões gerenciais. Porém, é possível extrair da análise do 
resultado dos indicadores, presente no Relatório de Gestão, que os mesmos refletem os 
resultados das intervenções efetuadas na gestão. 

 
Quanto ao critério de comparabilidade, os mesmos são estáveis, definidos pela 
Resolução TCU nº 408/02 ou pelo PDI, e trazem uma série histórica, permitindo haver 
medição da situação pretendida ao longo do tempo, e aqueles definidos pelo TCU têm a 
capacidade de serem comparados pelos de outras instituições de ensino federais. 

 
Quanto à confiabilidade, a metodologia de obtenção dos dados é transparente e 
reaplicável por outros agentes. 

 
Quanto à acessibilidade, os dados podem ser obtidos no Simec, PDI e Relatório de 
Gestão, sendo compreensíveis para o público em geral. 

 
Finalmente, quanto à economicidade, verifica-se que os indicadores são calculados a um 
custo razoável, quando comparado com a utilidade gerencial da informação que 
fornecem, ainda que a Unifesp tenha afirmado, por meio do Memorando 29/16, que a 
“universidade está em fase de desenvolvimento e atualização de seus centros de custos, 
que face ao rápido desenvolvimento e ampliação das atividades, não mais reflete a 
instituição”. 

 
3.1.2 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS 

3.1.2.1 INFORMAÇÃO 
 

Avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão da Unifesp. 

Fato 

A presente avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão da Unifesp 
considerou as duas maiores ações (em valores liquidados) arroladas no Relatório de 
Gestão: 

1) Ação: Código 2032.20RK.26262.0035 - Funcionamento de Instituições Federais de 
Ensino Superior. O produto desta ação é o quantitativo de alunos matriculados. 

Descrição: Gestão administrativa, financeira e técnica, e desenvolvimento de ações 
visando ao funcionamento dos cursos de Instituições Federais de Educação Superior, 
além de definir, elaborar, implantar e desenvolver cursos e programas de formação 
educacional na modalidade de educação à distância; manutenção de serviços 
terceirizados; pagamento de serviços públicos; pagamento de contribuições e anuidades 
a organismos nacionais e internacionais; manutenção de infraestrutura física por meio 
de obras de pequeno vulto que envolvam ampliação, reforma ou adaptação e aquisição 
ou reposição de materiais, inclusive aquelas inerentes às pequenas obras, observados os 
limites da legislação vigente; aquisição e ou reposição de acervo bibliográfico, veículos, 
equipamentos e redes; capacitação de recursos humanos; prestação de serviços à 
comunidade; promoção de subsídios para estudos, análises, diagnósticos, pesquisas e 
publicações científicas; bem como demais contratações necessárias ao desenvolvimento 
de suas atividades. 

 
A partir dos dados retirados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – Siop, 
apresentamos a seguinte tabela: 

Tabela - Evolução da execução da Ação 20RK: 
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Ação: 20RK 2012 2013 2014 2015 
 
Meta física reprogramada 

 
22.043 

 
24.127 

 
19.547 

 
23.533 

 
Realizado (aluno matriculado) 

 
21.485 

 
21.906 

 
20.362 

 
23.533 

Dotação atual (R$) 55.790.738,00 62.744.503,00 74.884.722,00 70.741.465,00 

Empenhado (R$) 47.777.623,57 58.293.971,33 68.839.673,04 67.262.689,45 

Liquidado (R$) 35.736.962,22 51.751.773,14 66.647.368,06 64.964.056,98 

Pago (R$) 35.358.327,23 51.180.092,39 66.647.368,06 63.555.260,56 

Reprogramado financeiro (R$) 47.777.623,00 62.744.503,00 74.884.722,00 65.757.897,00 

Fonte: Siop 
 

Podemos verificar, pela tabela, que em 2015 a meta física foi executada de acordo com 
o reprogramado. A Unifesp apresentou uma análise situacional no Relatório de Gestão, 
reproduzida a seguir: 

“Fatores que contribuíram para a execução da ação: 
 

Graduação: não houve fechamento de Cursos de Graduação e houve preenchimento 
eficiente das vagas oferecidas pela IES. Houve estruturação com maior flexibilização 
dos projetos pedagógicos de vários cursos, o que permitiu aos alunos desenhar 
trajetórias acadêmicas que respondessem em maior grau aos interesses individuais, 
profissionais e de pesquisa. Houve estímulo à mobilidade acadêmica nacional e 
internacional, o que abriu a possibilidade de conhecer novas experiências e enriquecer 
a trajetória acadêmica na Universidade. 

 
Extensão: Cadastramento no Inep e acompanhamento da renovação e pareceres 
pedagógicos dos cursos, temos 139 Cursos de Especialização, 19 de Aperfeiçoamento e 
6 de Especialização pela UAB. 

 
Pós-Graduação: As ações coordenadas pela Pró-Reitoria contribuíram para a 
continuidade da expressiva expansão dos Programas de Pós-Graduação (PPGs). 
Foram iniciados 5 novos cursos com sede na Unifesp. Foram submetidas propostas 
para novos cursos (com início em 2016), das quais 5 foram aprovadas ainda em 2015. 

 
Fatores que dificultaram a execução da ação: 

 
Graduação - apesar do crescimento no nº de alunos matriculados, houve corte 
significativo de recursos para os Programas Institucionais de Graduação (Iniciação 
Científica e Monitoria) em virtude do contingenciamento orçamentário e nenhuma 
ampliação para a Assistência Estudantil, ações que auxiliam a fixar o estudante na 
Universidade. O atraso no calendário acadêmico, em virtude da greve de servidores 
técnicos administrativos em educação, em 2015, e a continua precariedade na 
infraestrutura, principalmente no campus Diadema, alteraram a rotina acadêmica, 
desestimulando o trabalho de alunos, docentes e servidores técnicos. Além disso, 
destaca-se o quantitativo insuficiente de docentes e servidores técnicos nos cursos 
abertos pela adesão da Unifesp ao Reuni. 

 
Extensão - O número insuficiente de técnicos administrativos na equipe da Proex e a 
falta de orçamento definido para a Extensão Universitária. 

 
Pós-Graduação. A despeito da ampliação de PPGs, não houve aumento no contingente 
de técnicos administrativos/ de laboratório, o que tem dificultado a administração dos 
PPG´s. Além disso, houve redução em 70% dos recursos Capes Proap prejudicando 
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muito as atividades de pesquisa. As ações e o crescimento dos programas  foram 
também limitados pela ausência em 2015 de recursos de OCC destinados à 
recuperação/ ampliação da infraestrutura de pesquisa e aquisição de insumos. Muitos 
programas restringiram a aceitação de estudantes devido à limitação de bolsas 
disponíveis. O número insuficiente de servidores dos diferentes níveis impediu o 
oferecimento de maior número de disciplinas específicas e complementares à formação 
profissional.” 

 
É importante notar que os dados financeiros do Siop não são compatíveis com os de 
outras bases, Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação - Simec e 
Sistema de Administração Financeira Integrada - Siafi. Questionada acerca do fato pela 
Solicitação de Auditoria nº 201601507/04, a Unifesp afirmou, por meio do Ofício nº 
174/2016, de 14 de abril de 2016, que os valores do Relatório de Gestão foram 
preenchidos com dados do Simec. Não foi possível determinar a origem da 
inconsistência entre os dados, que disponibilizamos a seguir: 

Tabela - Execução financeira da Ação 20RK: 
 

Ação: 20RK Siop Simec Siafi 

Empenhado (R$) 67.262.689,45 65.757.897,74 67.032.193,19 

Liquidado (R$) 64.964.056,98 63.689.291,37 64.888.940,72 

Pago (R$) 63.555.260,56 60.952.348,21 63.480.144,30 

Restos a pagar processados (R$) 1.408.796,42 2.736.943,16 1.412.734,33 

Restos a pagar não processados (R$) 2.298.632,47 2.068.606,37 2.143.252,47 
Fontes: Siop, Simec, Siafi. 

 
A partir dos dados disponíveis no Siop, produzimos o seguinte gráfico, que demonstra a 
eficácia da ação diante da despesa liquidada: 

Gráfico - Execução da Ação 20RK: 
 

 
 

Elaboração: CGU; Fonte dos dados: Siop 
 

Apresentamos, ainda, tabela com os indicadores de eficiência e eficácia. 
 

Indicadores de Eficiência • eficiência em relação à meta na LOA (EFLOA) e eficiência 
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física prevista na LOA foi alcançada com os recursos da dotação atual (LOA + 
Créditos). 

Indicadores de Eficácia • Eficácia em relação à meta da LOA (ECLOA) e Eficácia em 
relação à meta após a reprogramação (ECREP), que permitem verificar se a meta 
prevista na  LOA  foi alcançada. 

Tabela - Indicadores de eficiência e eficácia, Ação 20RK: 
 

Eficiência da LOA (EFLOA) 113,30 

Eficiência após a reprogramação (EFREP) 101,22 

Eficácia da LOA (ECLOA) 104,05 

Eficácia após a reprogramação (ECREP) 100,00 

Fonte: Siop 
 

A análise dos indicadores acima permite aferir que houve eficiência e eficácia na 
execução da ação. 

2) Ação 2032.8282.26262.0035 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de 
Ensino Superior. O produto desta ação, para 2014 e 2015, foi a quantidade de projetos 
viabilizados. A descrição da ação é a seguinte: Apoio a planos de reestruturação e 
expansão, elaborados pelas Instituições Federais de Ensino Superior, no exercício de 
sua autonomia, que visem ao aumento do número de vagas, à redução da evasão, à 
adequação e à modernização da estrutura acadêmica e física das instituições, por meio 
de obras, incluindo reforma, construção, aquisição de equipamentos, materiais e 
serviços, e ao atendimento das necessidades de manutenção, considerando a otimização 
das estruturas existentes e o equilíbrio da relação aluno/professor. Auxílio financeiro 
repassado pela Administração Direta, conforme as necessidades de manutenção 
identificadas pelas instituições. Apoio a ações que visem à mobilidade estudantil, à 
criação de vagas especialmente em cursos noturnos e ao aumento de concluintes no 
ensino superior. 

 
A partir dos dados disponíveis no Siop, apresentamos a seguinte tabela: 

 
Tabela - Evolução da execução da Ação 8282: 

 

Ação: 8282 2012 2013 2014 2015 
 
Meta física reprogramada 

2.698 3.310 
 

26 
 

10 
 
Realizado (2012 e 2013: vaga 
disponibilizada; 2014/2015: 
projeto viabilizado) 

 
2.469 

 
4.737 

 
 

7 

 
 

8 

Dotação atual (R$) 57.947.576,00 57.947.576,00 74.058.181,00 64.742.947,00 

Empenhado (R$) 55.645.746,62 55.645.746,62 70.027.832,66 61.610.174,21 

Liquidado (R$) 39.906.888,64 39.906.888,64 63.142.461,73 40.085.245,90 

Pago (R$) 39.898.252,17 39.898.252,17 63.142.461,73 35.253.535,52 

Reprogramado financeiro (R$) 55.645.746,00 55.645.746,00 74.058.181,00 35.253.535,52 
Fonte: Siop 

 
Em relação aos resultados alcançados, a Unifesp apresentou a seguinte análise 
situacional no Relatório de Gestão: “8 projetos apoiados referem-se aos 6 campi em 
funcionamento da Unifesp (nos municípios de São Paulo, Baixada Santista, Guarulhos, 
São José dos Campos, Osasco e Diadema), além da Reitoria e do apoio ao Projeto 
Mais Médicos (conforme definido na elaboração da LOA). Além disso, também foram 
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apoiados projetos do Campus Zona Leste (Em implantação). Os principais deles são 
listados a seguir. Contratações de Projetos Executivos: 1. Campus Osasco: a. Edifício 
EPPEN (projeto concluído, em licitação da obra). 2. Campus Diadema: a. Edifício de 
Acesso (projetos em execução); b. Bloco Norte-Laboratórios (projetos em execução); c. 
Auditório e Biblioteca (projetos em execução). 3. Campus São Paulo: a. Biblioteca 
(projeto em execução); b. Enfermagem (formalizando a contratação); c. Infar (projetos 
de hidráulica, elétrica e biotério executados - RTI); 4. Campus Baixada Santista: a. 
Bloco III e Docas (projetos em execução); b. Carvalho de Mendonça (projetos em 
execução); 5. Campus Guarulhos: a. Arco (projetos em execução); 6. Campus Zona 
Leste: a. Edifícios Acadêmico e Administrativos (projetos em execução). Contratações 
de Obras: 1. Campus São Paulo: a. Implantação do Biobanco – Finep (formalizando a 
contratação); b. Reforma do Edifício de Ciências Biomédicas (ECB) – Finep (em início 
da obra); c. Reforma do Edifício Leitão da Cunha (concluída); d. Reforma da Patologia 
no Ed. Lemos Torres (concluída). 2. Campus Guarulhos: a. Edifício Acadêmico (em 
conclusão); b. Reforma do Ed. Arco (formalizando a contratação). 3. Reitoria a. 
Reforma do Caaf (em execução); Contribuiu para a execução da Ação a expansão das 
equipes de infraestrutura das unidades que, mesmo ainda sendo insuficientes, 
aumentaram a capacidade de planejamento e execução dos projetos. Dificultaram a 
execução os expedientes de contingenciamento orçamentário, falta de limites para 
empenho, além de atrasos na liberação dos pagamentos dos fornecedores.” 

 
Mais uma vez, os dados financeiros do Siop não são compatíveis com as bases Simec e 
Siafi, como demonstrado na tabela seguinte. De qualquer forma, fica latente a alta 
incidência de restos a pagar não processados, justificados desta forma pela universidade 
no Relatório de Gestão: 

“Em decorrência do contingenciamento inicial das dotações de 10% em custeio e 50% 
em investimentos, os limites para empenho passaram a ser liberados mensalmente, 
sobre estes valores, restringindo os gastos a esta cota mensal. 

As emendas parlamentares aprovadas na LOA, somente 36,15% foram liberadas e os 
seus limites disponibilizados para empenho em meados de outubro/2015. 

As dotações relativas ao superávit financeiro foram aprovadas em julho/2015, porém 
sem limite orçamentário para empenho. 

Foram solicitados remanejamentos de créditos, dos quais foram aprovados em 
dezembro/2015, sem limite orçamentário para empenho. 

Com este cenário, foram acentuando as dificuldades na execução orçamentária, em 
decorrência das limitações, dos prazos, pela impossibilidade de atendimento ao 
cronograma mensal de gastos, de planejamento, de desempenho de metas, de 
cumprimento de objetivos, provocando um descompasso entre a autorização da despesa 
e sua execução.” 

Os restos a pagar foram calculados pelas fórmulas a seguir (exceto quando o dado é do 
SIAFI), pois o SIOP divulga os restos a pagar do exercício anterior: 

RAP não processados = Empenhado – Liquidado 

RAP processados = Liquidado – Pago 

Tabela - Execução financeira da Ação 8282: 
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Ação: 8282 Siop Simec Siafi 

Empenhado (R$) 61.610.174,21 61.609.755,49 59.603.580,91 

Liquidado (R$) 40.085.245,90 40.055.281,66 39.586.963,29 

Pago (R$) 35.253.535,52 32.356.023,43 35.056.615,52 

Restos a pagar processados (R$) 4.831.710,38 7.699.258,23 4.530.347,77 

Restos a pagar não processados (R$) 21.524.928,31 21.554.473,83 20.016.617,62 
Fontes: Siop, Simec, Siafi. 

 
 

A partir da série histórica de dados do Siop, foram elaborados os dois gráficos a seguir, 
que demonstram o atingimento dos resultados físicos frente à despesa liquidada. Os 
gráficos estão separados porque o produto, no biênio 2012/2013, foi o quantitativo de 
vagas disponibilizadas, enquanto que no período 2014/2015 o produto considerado foi o 
quantitativo de projetos viabilizados, que se encontra mais em linha com a expansão 
física da universidade. 

 
Gráfico - Execução da Ação 8282: 

 

 
Elaboração: CGU; Fonte dos dados: Siop 

 
 

 
Gráfico - Execução da Ação 8282: 
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Elaboração: CGU; Fonte dos dados: Siop 

 
 

A seguir, apresentamos tabela com os indicadores de eficiência e eficácia para o 
executado em 2015. Os indicadores permitem aferir que a execução da ação foi 
eficiente, porém não eficaz, atingindo 80% da meta com despesa menor que a dotação 
final. 

Tabela - Indicadores de eficiência e eficácia, Ação 8282: 
 

Eficiência da LOA (EFLOA) 129,21 

Eficiência após a reprogramação (EFREP) 129,21 

Eficácia da LOA (ECLOA) 80,00 

Eficácia após a reprogramação (ECREP) 80,00 

Fonte: Siop 
 

Da análise do Plano Plurianual, podemos verificar que há apenas uma iniciativa 
individualizada a cargo da Unifesp, a construção do Campus Osasco (iniciativa 04B4), 
que faz parte do objetivo 0841 (ampliar o acesso à educação superior com condições de 
permanência e equidade por meio, em especial, da expansão da rede federal de 
educação superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições privadas para 
alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, promovendo o apoio às instituições 
de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de recursos 
humanos), vinculado ao programa temático 2032 (Educação Superior - Graduação, Pós- 
Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão). 

 
De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2011-2015, as 
atividades do Campus Osasco desenvolvem-se desde 2011, após a realização do 
vestibular e contratações de docentes e técnicos administrativos. Nota-se, da leitura da 
análise situacional da Ação 2032.8282.26262.0035 - Reestruturação e Expansão de 
Instituições Federais de Ensino Superior, que a Unifesp considerou como projeto 
viabilizado o Edifício EPPEN do Campus Osasco, ainda que o mesmo não esteja 
finalizado (projeto concluído, em licitação da obra). Assim, considera-se que os 
objetivos estabelecidos no PPA têm convergência com o estabelecido no Plano de 
Desenvolvimento Institucional. 
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Secretaria Federal de Controle Interno 

 
 
Certificado: 201601507 
Unidade(s) Auditada(s): UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 

Ministério Supervisor: MINISTERIO DA EDUCACAO 

Município (UF): São Paulo (SP) 

Exercício: 2015 

 

 

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2015 e 31/12/2015 

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: 

a) 1.1.1.1. Pagamento antecipado dos serviços contratados junto à FapUNIFESP - Constatação 

migrada do Relatório de Auditoria nº 201505110; 

b) 1.1.1.2. Ausência de segregação de funções na execução de projetos firmados com a 

FapUnifesp - Constatação migrada do Relatório de Auditoria nº 201505110; 

c) 1.1.1.3. Fragilidade de mecanismos de prestação de contas dos contratos firmados com a 

fundação de apoio - Constatação migrada do Relatório de Auditoria nº 201505110; 

d) 1.1.1.5. Ausência de atuação do órgão colegiado superior na gestão, controle e fiscalização 

de convênios/contratos firmados com a fundação de apoio - Constatação migrada do Relatório 

de Auditoria nº 201505110; 

e) 1.1.1.6. Ausência de controle finalístico sobre os projetos gerenciados pela fundação de apoio 

- Constatação migrada do Relatório de Auditoria nº 201505110; e 

f) 1.1.1.8. Ausência de documentação obrigatória nos processos selecionados para análise - 

Constatação migrada do Relatório de Auditoria nº 201505110. 

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 



CPF do agente 

público 
Cargo ou função 

Avaliação do órgão 

de Controle Interno 

Fundamentação da avaliação do Controle 

Interno 

669.***.***-91 
Pró-Reitora de 

Administração 

Regularidade com 

Ressalva 

Itens 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.6 e 

1.1.1.8 do Relatório 2016.01507. 

085.***.***-22 
Pró-Reitora de 

Administração 

Regularidade com 

Ressalva 

Itens 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.6 e 1.1.1.8 do 

Relatório 2016.01507. 

103.***.***-03 Reitora 
Regularidade com 

Ressalva 
Item 1.1.1.5 do Relatório 2016.01507. 

Demais 

integrantes do 

Rol de 

Responsáveis 

- Regularidade 

Considerando o escopo do Relatório de 

auditoria, não foram identificadas 

irregularidades com participação 

determinante destes agentes. 

 

5. 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. 9º, § 6º, da Decisão Normativa TCU nº 147/2015. 

 

São Paulo (SP), 22 de agosto de 2016. 

 

 

 
O presente certificado encontra-se amparado no relatório de auditoria, e a opção pela 

certificação foi decidida pelo: 

 

 

 

Chefe da Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo 

 

 

 



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

 

 

Parecer: 201601507 
Unidade Auditada: UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 
Ministério Supervisor: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Município (UF): São Paulo (SP) 
Exercício: 2015 
Autoridade Supervisora: José Mendonça Bezerra Filho 
 

Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do exercício de 2015 da 

Universidade Federal de São Paulo, expresso a seguinte opinião acerca dos atos de gestão com base nos 

principais registros e recomendações formulados pela equipe de auditoria. 

Para o escopo do trabalho de auditoria foram selecionados processos e fluxos considerados 

estratégicos para a universidade, dentre os quais destaco, especialmente, os controles internos vinculados à 

gestão dos instrumentos firmados com Fundações de Apoio e a execução do Programa Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES). Em complementação, avaliou-se também o cumprimento dos objetivos 

estratégicos e da execução física das ações da Lei Orçamentária Anual para programas temáticos; os 

indicadores instituídos para aferição de desempenho da gestão; tópicos específicos de gestão de pessoas; 

avaliação do cumprimento das recomendações da CGU e avaliação da conformidade dos registros do Sistema 

de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD). 

No que se refere aos controles instituídos pela universidade para a gestão de instrumentos firmados 

com Fundações de Apoio. Cinco quesitos de conformidade foram avaliados: regulação geral do processo; 

credenciamento; contratualização; anuência da gestão financeira; e acompanhamento e fiscalização. Embora 

se tenha verificado aspectos positivos como a existência de projetos prévios e de contratos contendo as 

cláusulas essenciais, foram verificadas impropriedades como a fragilidades nos mecanismos de controle dos 

contratos, já que não há setor responsável pelo controle centralizado, o órgão colegiado não possui sistemática 

de controle e não há segregação de funções na execução dos projetos. Essas fragilidades, se manifestam, por 

exemplo, na constatação de pagamentos realizados de forma antecipada. Além disso, foram constatadas 

fragilidades na etapa de prestação de contas e em relação à transparência dos projetos. Portanto, a gestão do 

relacionamento com as fundações de apoio apresenta falhas em diversas etapas do relacionamento, gerando 

grande potencial de risco para a gestão. 



Quanto ao PNAES, a avaliação abarcou seis quesitos: controles do ciclo gestão; priorização e 

conformidade da aplicação dos recursos; divulgação aos potenciais beneficiários; seleção de beneficiários; 

contrapartida dos beneficiários; e avaliação dos resultados. De forma geral, evidenciou-se um contexto 

positivo na gestão do programa já que os benefícios oferecidos possuem previsão de uso adequada às 

modalidades previstas no Decreto 7.234/2010 e atendem aos objetivos dessa norma. Se concluiu também que 

a política de divulgação, os critérios de seleção dos beneficiários, bem como os controles administrativos 

estabelecidos são razoáveis. Em que pese a gestão do programa estar bem estruturada, como aspecto negativo 

foi observado que, apesar de fazer avaliação dos resultados do programa, a Unifesp não estabeleceu 

indicadores ou metas quantitativas para acompanhamento, o que pode comprometer a eficiência e efetividade 

da política. 

No tocante à implementação das recomendações da CGU, avaliou-se que a Unifesp mantém rotina 

de acompanhamento razoável, sendo verificado baixo percentual de recomendações com prazo de 

atendimento vencido.  

Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 8.443/92, 

combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da IN/TCU/N.º 63/2010 

e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria. Desse 

modo, o 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 n.º 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União por meio do mesmo 

sistema. 

Brasília/DF,       /08/2016. 

 
Diretor de Auditoria da Área Social - Substituto 

 


