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02 RELATÓRIO DE AUDITORIA 15/SETEMBRO/2016
OBJETIVO: AVALIAÇÃO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS NO SISTEMA SCDP

EXECUÇÃO DOS TRABALHOS: 07/07 a 13/07 (2 servidores x 6 horas x 5 dias = 60 h/h)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n° 8.112/90; Decreto n° 5.992/2006; Portaria n° 505/2009 do Ministério do
Planejamento; Resolução UFSJ CONDI n° 005, de 10/05/2016.

AÇÃO DO PAINT: N° 6 – Auditoria na área de Gestão Orçamentária, Financeira, Patrimonial e de Suprimento de Bens
e Serviços

Subação 6 – Concessão de Diárias e Passagens no Sistema SCDP

RECURSOS AUDITADOS: R$ 240.827,56.

AMOSTRA: Foram verificadas as concessões lançadas no SCDP, considerando os meses de abril e de maio de 2016,
abrangendo em torno de 44.96% das concessões do período de 01/01/2016 a 30/06/2016.

Esta ação de auditoria teve por objetivo avaliar os controles internos administrativos das

unidades da UFSJ referente à concessão de diárias e passagens cadastradas, no Sistema de

Concessão de Diárias e Passagens (SCDP), no período de janeiro a junho de 2016.

Os trabalhos de conferência no sistema SCDP foram realizados de 07 a 12 de julho de 2016.

Os relatórios retirados do sistema foram impressos no dia 07 de julho de 2015, portanto, algumas

informações referentes a propostas de diárias podem ter sofrido pequenas modificações, em razão

de lançamentos realizados após esse período.

A Universidade Federal de São João Del-Rei – UFSJ apresentou, no primeiro semestre de 2016,

um total de 1063 (mil e sessenta e três) Propostas de Concessão de Diárias e Passagens (PCDPs),

totalizando R$ 400.864,95 (quatrocentos mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco

centavos) em despesas com diárias e passagens, conforme demonstrado nas tabelas abaixo:

Tabela 1 – Total de PCDPS registradas no SCDP

Órgão Jan. Fev. Mar. Abr Maio Jun. Total

Fundação Universidade Federal de São João
Del-Rei

12 140 281 310 168 152 1063

Fonte: SCDP

Tabela 2 – Total de despesas e PCDPS registradas no SCDP

Despesas Jan/16 Fev/16 Mar/16 Abr/16 Maio/16 Jun/16 Total

Diárias R$ 2.723,95 R$ 21.418,05 R$ 33.820,63 R$ 114.583,07 R$ 86.813,50 R$ 51.845,39 R$ 311.204,59

Passagens R$ 1.168,66 R$ 23.748,77 R$ 16.822,37 R$ 26.894,97 R$ 12.536,02 R$ 8.489,57 R$ 89.660,36

Total R$ 3.892,61 R$ 45.166,82 R$ 50.643,00 R$ 141.478,04 R$ 99.349,52 R$ 60.334,96 R$ 400.864,95

Fonte: Relatórios Teto Orçamentário SCDP
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Na seleção da amostra a ser auditada considerou-se a materialidade dos gastos com diárias e

passagens, assim como o número de PCDPs apresentadas em cada mês, sendo selecionados para

análise as concessões cadastradas nos meses de abril e maio de 2016.

Foram analisadas 478 das 1063 Propostas de Concessão de Diárias e Passagens (PCDPs)

registradas no período de janeiro a junho de 2016, representando 44,96 % das concessões da UFSJ.

Dessa forma, os trabalhos da Unidade de Auditoria Interna ultrapassaram a meta registrada no Plano

Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT/2016), o qual estabeleceu a análise de 20% das

concessões.

No que se refere aos recursos auditados, a ação teve abrangência de R$ 240.827,56, de um

total de R$ 400.864,95, em gastos com diárias e passagens, correspondendo a 60,07%.

As tabelas abaixo apresentam as principais constatações e o percentual de inconsistências

encontradas para as unidades auditadas.

Tabela 3 – Principais constatações por unidades auditadas mês de Abril /2016

Unidade => REITORIA PROEN PROPE PROGP CCO CSL PROEX PROAD NEAD

Principais Constatações
Prestação de
Contas fora do
prazo

(110)

309;448;459;
475;476;511;
512;542;587;
589;591;592;
600;602;603;
604;605;606;
607;608;609;
610;620;621;
622;638;657;
659;662;663;
667;670;695

392; 393;
434;442;
455;465;
472;485;
486;565;
566;567;
568;572;
645

441;643;
669;693;
703;732

733;735;
736;737

678;680 282; 283;291; 303;
320; 321; 326;327;
329;332; 335;338;
340; 342;343;344;
346; 350;354;355;
356;366;374;380;
381;382;384;386;
409;413;415;417;
418;428;436;438;
439;517;518;521;
523;530;550;575;
613;690;728;816;
828;870

Pendência na
Prestação de
Contas * (2)

392; 393

Falta Prestação
de Contas (14)

543;697 394;464;
482;597

319;642 510;645;
646;649

395;812

Falta de
aprovação do
Proponente (1)

514

Lançamento no
SCDP após a
realização da
viagem/evento.
(34)

565;566 642;732 510;645 702;707;
708

733;734;
735;736;
737

531 507;508 611;612;613;614;
615;616;617;618;
619;623;624;650;
812;816;828;845;
870

Em
cadastramento
(Verificar se
ocorreu para
regularizar ou
cancelar) (6)

429;509;
641;644;

528 483

Total de
Inconsistências

35 28 11 6 4 9 1 4 69

Total de Inconsistências = > 167 Percentual = > 53,87%
Total de PCDPs = > 310
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Tabela 4 – Principais constatações por unidades auditadas mês de Maio /2016

Unidade => REITORI
A

PROEN PROPE PROGP CCO CAP CSL PROEX PROAD NEAD

Principais Constatações
Prestação de
Contas fora do
prazo (33)

786;796 699;783 653;706;
744;745;
751;753;
759;855

780 826;
827

738 803;804;
832;842;
856;858;
859;863;
865;866

690;721;723;725;
728;805; 816

Falta Prestação
de Contas (15)

794; 955 769;770;
808;814;
830;844;
860;861

585;851;
901

746; 787

Pendência na
Prestação de
Contas * (1)

747

Falta de
aprovação do
Proponente (2)

802 867

Lançamento no
SCDP após a
realização da
viagem/evento.
(14)

877;967;
968;969;
970

851;896 862 874;875;
876;882

1065 816

Em
cadastramento
(Verificar se
ocorreu para
regularizar ou
cancelar) (25)

789;791; 628;747;
772;773;
774;775;
967;968;
969;970

817;818;
819;847;
848;849;
850;852;
894;895;
896;

862 1065

Total de
Inconsistências

6 27 25 5 4 2 2 1 10 8

Total de Inconsistências = > 90 Percentual = > 53,57%
Total de PCDPs = > 168

Conforme demonstrado nas tabelas acima, as unidades apresentaram, no mês de abril, um total

de 167 PCDPS registradas com inconsistências em relação ao total de 310 propostas, representando

um percentual 53,87%. Enquanto que, no mês de maio, foram identificadas 90 PCDPS com

inconsistências em relação ao total de 168, totalizando 53,57% de inconsistências.

Por fim, cabe registrar que do total das 478 PCDPs analisadas pela AUDIT no período,

53,76% destas apresentaram algum tipo de inconsistência. Essas ocorrências foram repassadas ao

Setor de Gestão de Diárias e Passagens – SEDIP, através da Solicitação de Auditoria n° 07/2016,

solicitando regularização e justificativas junto às unidades cadastradoras, com prazo de

atendimento até o dia 16 de agosto de 2016.

Cabe registrar também que, a AUDIT realizou a conferência das diárias dos meses de janeiro e

fevereiro, tendo em vista mensagem do sistema SCDP de 14/01/2016, informando foi publicada no

DOU de 14/1/2016 a Portaria n° 11/GM, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,

reajustando o valor do auxílio-alimentação para R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais),

com efeitos financeiros a partir de 1° de janeiro de 2016. A referida mensagem alertava para o fato
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de que o SCDP não estava preparado para realizar a integração automática com SIAPE e os valores

dos descontos do auxílio deveriam ser realizados manualmente no momento do cadastro das diárias.

Dessa forma, a AUDIT identificou algumas propostas de concessão de diárias e passagens

(PCDPs) registradas com o valor desatualizado do auxílio-alimentação (R$ 16,95), o que resultou

nas diferenças apontadas abaixo.

Diferença de desconto do auxílio-alimentação

N°
PCDP

Unidade Valor recebido Valor devido Diferença

5/16 PROEN 568,65 557,04 11,61

11/16 PROAD 71,55 67,68 3,87

12/16 PROAD 71,55 67,68 3,87

13/16 PROAD 284,70 276,96 7,74

6/16 PROAD 1.018,55 999,20 19,35

7/16 PROEN 391,65 380,04 11,61

8/16 PROEN 391,65 380,04 11,61

36/16 PROPE 68,98 65,11 3,87

Para sanar as diferenças resultantes da alteração no valor do auxílio-alimentação, foi emitida a

Solicitação de Auditoria n° 08/2016 para o Setor de Gestão de Diárias e Passagens (SEDIP), com

prazo de atendimento até 16/08/2016, solicitando a regularização das PCDPs junto às unidades

cadastradoras.

Nesse sentido, as referidas unidades apresentaram suas considerações e justificativas sobre as

ocorrências apontadas, sendo as mesmas encaminhadas pelo SEDIP, através do Memorando

Eletrônico n° 18/2016-SEDIP, de 12/08/2016. A tabela 4 apresenta as justificativas e providências

das unidades em atendimento às Solicitações de Auditoria.

Unidade Manifestação da Unidade

PROEN A unidade se manifestou por meio do Memorando Eletrônico n° 53/2016 – PROEN, de 10/08/2016,
informando que encaminhou e-mail para todos os solicitantes vinculados a Pró-Reitoria, recebendo as
seguintes respostas:
– De acordo com a Coordenação de Jornalismo nas PCDPs 0967/16, 0968/16, 0969/16 e 0970/16 as
documentações foram anexadas, mas não foram encaminhadas. Ficaram paradas no sistema.
–De acordo com o Departamento de Medicina/CDB as PCDPs
0429/16,0641/16,0644/16,0772/16,0773/16,0774/16 e 0775/16 ficaram sem trâmite por uma série de
acontecimentos como mudança de chefia e secretário. Assim, a nova chefe de departamento Prof.ª Laila
Cristina Moreira Damázio está se esforçando ao máximo para regularizar essas pendências.
Quanto a PCDP 0509/16, a servidora responsável foi transferida, mas deixou o proposto e o chefe do
departamento responsável cientes de que teriam que tramitar a referida PCDP, anexando o documento
faltante. Mesmo assim, ainda não tramitaram tal PCDP. Ela entrou novamente em contato com as pessoas
envolvidas para que seja realizada a prestação de contas e justificada o atraso da mesma.
- Quanto a PCDP 0645/16, não foi encontrada por não fazer parte desta Pró-Reitoria. É de competência
da PROGP.
- Muitas PCDPs foram tramitadas no sistema, mas não nos enviaram as justificativas apesar de todas as
solicitações por e-mails e contatos telefônicos. Como secretária-executiva estou me empenhando no
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controle das prestações de contas de todas as PCDPs que são de nossa competência cobrar.
A unidade prestou esclarecimentos sobre a SA n° 08/2016, através do Memorando Eletrônico n° 55/2016
– PROEN, de 12/08/2016, informando que as Guias de Recolhimento da União (GRUs) foram
encaminhadas aos propostos, e, assim que forem quitadas serão encerradas as respectivas prestações de
contas.

CSL A unidade se manifestou através do Memorando Eletrônico n° 57/2016 – CACSL, de 26/07/2016,
informando que para as seguintes PCDPs:
– Mês de Abril/2016: 733;735;736;737. As viagens referentes as PCDP´S citadas acima apesar de terem
sido realizadas no mês de Abril, os servidores que fizeram as viagens só receberam os valores no mês de
Junho/2016. As prestações de contas em atraso se devem além disso, ao fato de que não tenho
instrumentos legais/respaldos para “obrigar” o servidor a apresentar a prestação de contas dentro
do prazo legal exigido, logo, assim que recebo os relatórios de viagens devidamente assinados pelos
servidores, incluo no sistema.

– Apresente justificativa para PCDPs cadastradas no sistema após a realização da viagem/evento:
Mês de Abril/2016: 733;734;735;736;737 - Solicitação do lançamento de diária referente as viagens para
participação das reuniões nos dias 13/04/16 e 26/04/16, somente foram liberados recursos no sistema no
dia 29/04, data em que se fez lançamento no SCDP.
Mês de Maio/2016: 1065 - Recurso liberado após realização da viagem.

– Regularize ou cancele a seguinte PCDP que encontram-se em cadastramento: mês de Maio/2016:
1065. Cancelada no sistema.

PROPE A unidade se manifestou através do Memorando Eletrônico n° 149/2016-PROPE, de 10/08/2016,
respondendo que:
– Encaminhou, em anexo, listagem da identificação dos problemas ocorridos e justificativas
correspondentes, e as medidas adotadas pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação para sanar as
incorreções identificadas no Relatório. Abaixo apresenta um resumo das principais justificativas:

* Não houve apresentação do relatório de viagem até o momento;
* A referida prestação de contas foi efetuada fora do prazo devido ao atraso, por parte do setor financeiro,
em efetuar o pagamento. A ordem de pagamento foi liberada no dia 06 de junho de 2016, apesar de a
viagem do proposto ter ocorrido no dia 20 de abril. É de conhecimento que o sistema só libera a
prestação de contas após a liberação da ordem de pagamento de diárias;
* Houve troca de secretário; a secretária está em licença maternidade.
* Relatório de viagem entregue após o prazo previsto; houve esquecimento do cadastro antes do
deslocamento;
* O formulário foi anexado e encaminhado novamente. Na interpretação desta Pró-Reitoria a Resolução
12/2016 do CONEP não exige a apresentação de autorização dos chefes de departamento e
coordenadores de curso para viagens intercampi na Instituição, pois não há afastamento da UFSJ. Nos
casos específicos, os professores fazem parte de Comissões e Colegiados da PROPE e estão a serviço da
UFSJ;
*A homologação por parte da PROGP não era exigida, anteriormente à implantação do SEDIP, para o
cadastramento de diárias, e, infelizmente, não foi solicitada. Não há como conseguir a homologação da
PROGP para um evento que já aconteceu. No entanto, os servidores efetivamente se deslocaram para a
realização do treinamento, que é de interesse institucional.
*No período que a prestação de contas foi efetuada o Prof. André e o Prof. Roberto estavam em férias,
não sendo possível aprovação da prestação de contas pela PROPE.

– Ressalta que a Pró-reitoria solicita regularmente às suas unidades (principalmente as coordenações de
programas de pós-graduação) a regularização das diárias e passagens lançadas no SCDP. Esclarecemos
também que esta Pró-reitoria apenas aprova solicitações de viagens e/ou prestações de contas lançadas
fora do prazo após a avaliação das justificativas apresentadas e efetiva comprovação da realização das
viagens. Em particular, a maioria das PCDPs se referem a deslocamentos de servidores de outras
Instituições convidados para participar como membros de bancas de defesa de dissertação de mestrado ou
doutorado, prestando efetiva contribuição a estes programas, e realizando os referidos deslocamentos no
interesse do Serviço Público. Também ocorreram problemas nas prestações de contas de alguns dos
servidores da UFSJ referentes a deslocamentos realizados entre os campi da Instituição ou para outras
Instituições, a serviço da PROPE (como o caso de participação em reuniões da Câmara de Iniciação
Científica) em treinamento (como o caso do Setor de Editoração), em função da transição e alterações
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nos procedimentos para lançamentos de diárias e prestações de contas a partir da implantação do SEDIP.
Outra situação que se configurou relativamente comum refere-se aos atrasos na execução financeira das
PCDPs, o que dificulta o controle do prazo de prestação de contas, uma vez que não permite às unidades
solicitantes um planejamento prévio.

Reitoria A unidade se manifestou através do Memorando Eletrônico n° 7/2016-Vice-Reitoria, de 04/08/2016,
apresentando as seguintes considerações:
– Informamos que as prestações de contas das diárias listadas (meses de abril e maio) foram feitas após o
vencimento do prazo estipulado para a sua realização, pelo fato do sistema não enviar ao proponente
nenhum aviso de que as mesmas já se encontravam na fase de Prestação de Contas, esse é o motivo
principal para que isso aconteça. Como os setores vinculados à Reitoria executam diversas atividades,
nem sempre é possível manter o acesso diário ao sistema do SCDP para fazer esse
acompanhamento; fazendo com que algumas vezes seja extrapolado o prazo para a realização das
prestações de contas.
- Já foi regularizada no sistema a falta de prestação de contas e aprovada pelo proponente.
- E, já foi regularizada no sistema as PCDPs que encontravam-se em cadastramento.

CCO A unidade se manifestou através do encaminhamento do Memorando Eletrônico n° 368/2016 – Diretoria-
CCO, de 03 de agosto de 2016, informando que:
- Para as PCDPs, cadastradas no sistema SCDP, após a realização da viagem/evento, do Campus Centro-
Oeste Dona Lindu.
A PCDP 702/2016: essa diária contém passagens aéreas, que na data, 20/04/2016 foi comprada via
empresa Elysee Viagens , que demorou para nos responder com as compras das passagens. Em 20/04 foi
pedida a primeira cotação, a empresa nos enviou, porém, as tarifas já haviam sido alteradas, conforme e-
mail, em anexo, em que nos respondeu no final da tarde, ás 17:07min, a empresa estava demorando para
nos enviar a cotação. 20/04/2016 foi véspera do feriado do dia 21/04 (quinta-feira) em que não
trabalhamos, inclusive na sexta-feira dia 22/04/2016. A empresa Elysee nos enviou e-mail dia
22/04/2016, (sexta-feira) ás 12:50, dia em que não houve expediente na UFSJ. No mesmo dia ás 13:29 a
funcionária da UFSJ, do computador da sua casa, confirmou a compra das passagens em nome de
Andressa Vinha Zanúncio ( PCDP 702/2016), conforme e-mail em anexo.
A diária foi lançada em atraso porque devido demora da empresa que fez a compra das passagens Elysee
Viagens, devido o feriado de quinta e sexta-feira e também à sobrecarga de serviços/atividades,
afastamento e vacância de outras servidoras da Diretoria da Secretaria.
PCDP 707/2016 e 708/2016 : Propostos: Érika Aparecida Correa e Joice Nara de Faria, foram lançadas
em atraso, devido sobrecarga de serviços/atividades, afastamento e vacância de outras servidoras da
Diretoria da Secretaria.
PCDP 874/2016 e 875/2016: Proposto: Eduardo Sérgio da Silva, lançada em atraso devido sobrecarga de
serviços/atividades, afastamento e vacância de outras servidoras da Diretoria da Secretaria.
PCDP 876/2016: Proposto: Kellen Rosa Coelho, o atraso na solicitação da diária do dia 12/05/2016,
devido dificuldade em ajustar as agendas dos professores orientadores das disciplinas no estagio
supervisionado I e II para que a viagem de dois outros orientadores de estagio acontecesse no mesmo dia,
demanda solicitada pela direção do CCO para contenção de gastos.
PCDP 882/2016 : Proposto: Heloiza Maria Siqueira Renno, o atraso na solicitação da diária do dia
12/05/2016, devido dificuldade em ajustar as agendas dos professores orientadores das disciplinas no
estagio supervisionado I e II para que a viagem dos dois outros orientadores de estagio acontecesse no
mesmo dia, demanda solicitada pela direção do CCO para contenção de gastos.
PCDP 483/2016 Proposto: Felipe Scalisa , essa PCDP está em andamento, com conhecimento da
Diretoria do Campus Centro-Oeste Dona Lindu e Reitoria.

CAP A unidade se manifestou através do Memorando Eletrônico n° 27/2016-DIPAP, de 05/08/2016,
informando que:
– As PCDPs 826 e 827 tiveram sua prestação de contas ocorrida fora do prazo porque a servidora
responsável pelo lançamento esteve de licença médica por um extenso período, e, como o fato ocorreu
subitamente, houve um atraso até que outro servidor pudesse assumir a função provisoriamente.

PROEX A unidade se manifestou através do Memorando Eletrônico n° 70/2016 – PROEX, de 12/08/2016,
informando que:
– A servidora reconhece o lapso temporal relativo ao prazo de prestação de contas e se compromete a
zelar pelo cumprimento das prestações de contas das viagens realizadas dentro do prazo estabelecido.
Como medida preventiva os relatórios de viagem serão previamente preenchidos e assinados com a
secretária responsável antes das viagens, de modo a otimizar a sua assinatura e encaminhamento quando
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ocorrer o pagamento das diárias. Cabe notar que o pagamento das diárias tem acontecido com um atraso
superior a 15 dias após a realização das viagens.
– O atraso do cadastramento da PCDP 00531ocorreu devido ao atraso na prestação de contas da PCDP
57/16 do mesmo proposto. Nota-se que a viagem da PCDP 531/16 foi criada no dia 16/03/16, mas não foi
encaminhada devido à pendência da prestação de contas.
- Admitimos que a prestação de contas da PCDP 57/16 foi realizada com atraso, mas pedimos para
considerar também que o Pró-Reitor, bem como sua secretária encontram-se de férias no período
mencionado. A servidora Mônica Mondaini Reis supriu essa necessidade e realizou a inclusão dos
documentos e foi solicitado ao ordenador de despesas que fizesse a aprovação em vez de aguardar o
retorno do proponente legal.

NEAD A unidade se manifestou através do Memorando Eletrônico n° 135/2016 – NEAD, de 05/08/16,
informando que:
- ITEM 1: As prestações de contas realizadas fora do prazo: Justificativas:
l) Mudança do responsável pelos registros de viagens (diárias/passagens);

II) Grande demanda de viagens agendadas para o mesmo período. As atividades de orientações de
trabalhos de conclusão de curso e encontro presencial de seminários são agendados de acordo com o
calendário interno do Núcleo;
Obs: em abril /2016 foram realizados o total de 47 (quarenta e sete) cadastros de diárias no SCDP.
III) Entrega dos relatórios de viagens com datas e descrições incorretas, ocorrendo a devolução dos

mesmos e, consequentemente, atraso para realizar a prestação de contas em tempo hábil.

ITEM 2: Regularizar no sistema as PCDPs com falta de prestação de contas:

- 395/16 e 812/16 – prestação de contas realizadas em 20/07/2016 - Viagem encerrada – realizada
Ambos atrasaram a entrega do relatório de viagem e do comprovante de pagamento da GRU, conforme a
data nos documentos anexados ao sistema.

3: Apresentar a justificativa para as PCDPs cadastradas no sistema, após a realização da viagem/evento.

l) Mudança do responsável pelos registros de viagens (diárias/passagens);
II) Entrega dos formulários de requisição de diárias e passagens próxima da data da viagem, gerando o
acúmulo de solicitações para cadastrar no SCDP;
III) Alterações de datas e horários das viagens solicitadas;
IV) Alteração de alguns procedimentos relativos aos pedidos de afastamento dos docentes em
cumprimento a RESOLUÇÃO CONEP Nº 012, de 8 de abril de 2016 art 3º, inciso I, § 1º;
V) Aguardo no envio da autorização do departamento do curso e da coordenadoria para finalização do
cadastro das diárias;
VI) Atraso do fluxo no sistema/SCDP pelas Unidades da UFSJ responsáveis pela:
a) Aprovação do Proponente;
b) Aprovação da Autoridade Superior
c) Aprovação de Despesas;
d) Execução Financeira.
e) Aprovação do Proponente da prestação de contas;

Providências adotadas para minimizar as pendências ocorridas até a presente data pelo Núcleo:
I) Em 30 de maio de 2016, foram cadastrados os Coordenadores mencionados abaixo no sistema SCDP,
com o objetivo de descentralizar os registros das diárias e passagens do Núcleo de Educação a
Distância/UFSJ.
II) Em 09 de junho de 2016, ocorreu a capacitação para os Coordenadores dos cursos, pontuando a
responsabilidade do solicitante de viagem no sistema SCDP.

PROGP A unidade se manifestou com o envio do Memorando Eletrônico n° 255/2016, de 27/07/2016,
esclarecendo que:
– O atraso na prestação de contas e o lançamento de diárias após a realização do evento deu-se em razão
da transição da equipe da PROGP, com a mudança dos ocupantes dos cargos de Pró-Reitora e Secretaria,
o que ocasionou uma defasagem em relação ao andamento dos serviços. Além disso, foi preciso a
atualização do Token, o que prejudicou o meu acesso ao SCDP para realizar os procedimentos
necessários à prestação de contas das viagens ocorridas em período anterior a minha posse como Pró-
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Reitora;

– As PCDPs nºs 510;645;646;649 (abril/2016) e 746;787 (maio/2016) foram devidamente regularizadas;
– PCDP 862 de maio de 2016 foi cancelada.

PROAD A unidade se manifestou através do Memorando Eletrônico n° 24/2016-PROAD, de 12/08/2016,
informando que:
– Em relação às PCDP's 678/16, 680/16, 803/16, 804/16, 832/16, 842/16, 856/16, 858/16, 859/16, 865/16
e 866/16, a Divisão de Prefeitura de Campus – DIPRE – justificou através do ME 230/2016 DIPRE que o
atraso na prestação de contas ocorreu em razão de a execução financeira ter ocorrido em prazo superior a
5 (cinco) dias do retorno da viagem, inviabilizando a prestação de contas em tempo hábil;

- Em relação à PCDP 863/16, a Divisão Financeira e Contábil – DIFIN – justificou através do ME
45/2016 DIFIN o atraso na prestação de contas ocorreu também em razão de a execução financeira ter
ocorrido após a realização da viagem, além disso, o servidor não recebeu as mensagens de alerta para a
prestação de contas que são enviadas pelo SCDP via e-mail, passando despercebida a realização desse
procedimento e tendo sido feito imediatamente quando lhe foi solicitado pela secretaria da PROAD;
- Em relação às PCDP's 11/16 e 12/16, em que se fazia necessária as respectivas regularizações no SCDP
quanto ao desconto a menor do auxílio-alimentação, a Divisão de Projetos e Obras - DPROB - justificou
através do ME 65/2016 DPROB que as incorreções já foram devidamente regularizadas, com a
devolução dos valores através do recolhimento de Guias de Recolhimento da União - GRU's - pelo
servidor, gerando os respecitivos Registros de Arrecadação - RA's: 2016RA001206 e 2016RA001207;

- Em relação às PCDP's 6/16 e 13/16, em que também se fazia necessária as respectivas regularizações
no SCDP quanto ao desconto a menor do auxílio-alimentação, a Divisão de Prefeitura de Campus -
DIPRE - justificou através do ME 247/2016 DIPRE que estão sendo providenciadas através de GRU's
devolvendo ao erário os valores referentes ao desconto de auxilio alimentação a menor. Para
encerramento da viagem no SCDP, faz-se necessário aguardar 02 (dois) após o pagamento da guia, para
que seja acusado pelo sistema financeiro e gere um Registro de Arrecadação (RA) correspondeste à GRU
paga.

Seguem abaixo os resultados dos exames e as principais constatações apresentadas, após

análise das respostas e justificativas apresentadas pelas unidades.

ITEM 1: PRESTAÇÃO DE CONTAS FORA DO PRAZO

Constatação:

A ocorrência de Prestação de contas realizada fora do prazo previsto foi detectada em 143

(cento e cinquenta a quatro) PCDPs lançadas no período.

Destacamos que o prazo de prestação de contas é de 5 (cinco) dias do término da viagem, de

acordo com o disposto na Lei n° 8.112/90, Decreto n° 5.992/2006 e Portaria n° 505/2009 do

Ministério do Planejamento. Consideramos, em nossa análise, o fato de pagamentos serem

executados após a realização da viagem, sendo estabelecida a contagem do prazo de 5 dias após a

execução financeira da diária.



AUDITORIA INTERNA(AUDIT)

_________________________________________________________________________
Praça Frei Orlando, 170 – sala 3.07 – Campus Santo Antônio

Telefone 3379-2390 e-mail: auditoria@ufsj.edu.br

Análise da Unidade de Auditoria Interna

Após análise das justificativas encaminhadas pelas unidades, a AUDIT considerou os

principais aspectos relatados, a saber:

– As unidades justificaram a ocorrência em razão de férias, de afastamentos e de troca dos

servidores responsáveis pelos lançamentos no sistema, dentre outros;

– Algumas unidades reconheceram o atraso na realização da prestação de contas, seja na fase

de encaminhamento da proposta com os documentos já anexados anteriormente, seja na entrega do

relatório de viagem e documentos comprobatórios por parte dos beneficiários;

– Outro fato citado foi a demora na execução financeira para pagamento das diárias. E que o

aviso de execução financeira da diária é enviado diretamente para caixa de e-mail dos beneficiários;

– A falta de apresentação de documentos comprobatórios por parte dos beneficiários;

– Uma unidade alegou que não possui instrumentos legais/respaldos para obrigar o

beneficiário a prestar contas dentro do prazo previsto;

– Algumas unidades relataram que devido as mudanças introduzidas pela Resolução n°

12/2016 do CONEP (afastamento de docentes), bem como a cobrança de alguns instrumentos como

a homologação da viagem por parte da PROGP, já prevista pela legislação, e, que foi reforçada

pela Resolução n° 05/2016 – CONDI (concessão de diárias e passagens no âmbito da UFSJ), houve

atraso na realização da prestação de contas.

– Foi citado também casos de problemas e atraso em decorrência do término do contrato com

a agência de viagens responsável pela marcação de passagens e a transição para o novo sistema de

Compra Direta.

Analisadas as justificativas e esclarecimentos por parte dos gestores envolvidos, a AUDIT

considerou que os procedimentos referente a fase de prestação de contas apresentam fragilidades, e,

que devem ser adotadas rotinas e melhorias, de forma a adequar e corrigir o processo, respeitando

os prazos estabelecidos pela legislação e pela normatização interna da UFSJ. Cabe salientar que

algumas unidades apresentaram nas suas justificativas que estão adequando seus procedimentos

no sistema SCDP.

A justificativa de não haver instrumento/respaldo legal para cobrança da apresentação da

prestação de contas dentro do prazo estipulado não é válida, uma vez que a concessão de diárias e

passagens está condicionada a apresentação de documentação comprobatória, sob pena de não

atendimento de novos pedidos, conforme o §2° do art. 18 da Resolução CONDI n° 005, de

10/05/2016.
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Recomendação:

1. Que o Setor de Gestão de Diárias e Passagens (SEDIP) oriente formalmente as unidades da

UFSJ, de forma que sejam instituídos e aplicados mecanismos adicionais para o cumprimento do

prazo previsto na legislação, tais como:

- Designação de servidores para realizar as rotinas durante o período de férias/afastamentos

dos responsáveis pelo sistema nas unidades, cumprindo os prazos legalmente estabelecidos. E, caso

não seja possível essa designação, as demandas mais urgentes devem ser encaminhadas aos

Proponentes, para que estes providenciem junto aos seus secretários a prestação de contas e solução

para demandas do sistema, de acordo com os prazos legalmente estabelecidos;

- Acompanhamento contínuo do sistema verificando e analisando as justificativas registradas e

solicitando justificativas para a ocorrência prestação de contas fora do prazo;

- Para os casos de atraso na execução financeira, solicitar que os beneficiários informem aos

responsáveis pela prestação de contas, tão logo recebem o e-mail com a notificação da execução

financeira, entregando a documentação comprobatória para que estes realizem os procedimentos no

sistema, obedecendo os prazos legalmente estabelecidos;

- Para os casos de atraso na expedição de documentos comprobatórios (certificados, declarações de

participação), os beneficiários devem registrar, no campo de justificativas, a ausência de tais

documentos e encaminhar os demais documentos tais como, Relatório de Viagem, Bilhetes aéreos,

dentre outros, realizando a prestação de contas no prazo previsto. Posteriormente, pode-se solicitar

a devolução da diária para o status prestação de contas, a fim de que, sejam anexados os

documentos pendentes.

2. Que o Setor de Gestão de Diárias e Passagens (SEDIP) realize o acompanhamento do

cumprimento dos prazos e que emita comunicados às unidades em casos frequentes de

descumprimento da legislação e da normatização interna.

ITEM 2: PENDÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Informação:

A ocorrência Pendência na Prestação de Contas foi constatada em 03 (três) PCDPs cadastradas

por unidades subordinadas à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEN). E, dessa forma, essas

PCDPs não se encontravam encerradas no sistema.

Análise da Unidade de Auditoria Interna

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEN) encaminhou cobrança às unidades, via

e-mail, solicitando a regularização das pendências de prestação de contas.
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Nesse sentido, a AUDIT verificou novamente o sistema, no dia 14/09/16, e, constatou que as

inconsistências foram sanadas pelas unidades com a apresentação da documentação, tais como dos

relatórios de viagem, com a data retificada e atestado pelo coordenador do curso. Assim, não foram

emitidas recomendações para essa ocorrência.

ITEM 3: FALTA A PRESTAÇÃO DE CONTAS

Constatação:

A ocorrência falta prestação de contas foi constatado em 29 (vinte e nove) PCDPs. E, dessa

forma, essas PCDPs não se encontravam encerradas no sistema.

Análise da Unidade de Auditoria Interna

As unidades informaram por meio das comunicações encaminhadas ao Setor de Gestão de

Diárias e Passagens (SEDIP), que as PCDPs com a ocorrência Falta de Prestação de Contas foram

analisadas e regularizadas no sistema.

Nesse sentido, a AUDIT verificou novamente o sistema, no dia 14/09/16, e, constatou que as

inconsistências foram sanadas pelas unidades, com exceção das PCDPs 319/16 e 851/16,

cadastradas pelas unidades da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPE).

Recomendação:

1. Recomendamos que o SEDIP realize nova cobrança junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação (PROPE) para regularização das PCDPs 319/16 e 851/16 no sistema SCDP, bem como

realize o acompanhamento desta regularização.

ITEM 4: FALTA APROVAÇÃO DO PROPONENTE

Informação:

O status falta Aprovação do Proponente foi constatado em 03 (três) PCDPs. E, dessa forma,

essas PCDPs não se encontravam encerradas no sistema.

Análise da Unidade de Auditoria Interna
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As unidades informaram por meio das comunicações encaminhadas ao Setor de Gestão de

Diárias e Passagens (SEDIP), que as PCDPs com a ocorrência Falta Aprovação do Proponente

foram analisadas e regularizadas no sistema.

Nesse sentido, a AUDIT verificou novamente o sistema, no dia 14/09/16, e, constatou que as

inconsistências foram sanadas pelos Proponentes. Assim, não foram emitidas recomendações para

essa ocorrência.

ITEM 5: LANÇAMENTO NO SCDP APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM/EVENTO

Constatação:

O lançamento no SCDP após a realização da viagem/evento foi constatado em 48 (quarenta e

oito) PCDPs. Cabe destacar que somente os casos de exceção e, devidamente justificados, deverão

ser analisados para prosseguimento das diárias não cadastradas na data correta.

Análise da Unidade de Auditoria Interna

Após análise das justificativas encaminhadas pelas unidades, a AUDIT considerou os

seguintes aspectos:

– As unidades justificaram a ocorrência em razão de férias, de afastamentos e de troca dos

servidores responsáveis pelos lançamentos no sistema, dentre outros;

– Algumas unidades reconheceram o atraso na realização do cadastro das diárias no sistema,

em razão do atraso da entrega da documentação por parte dos coordenadores; e, da alteração na

definição de datas das viagens; além de acúmulo de demandas; dente outros;

– Outro fato citado foi a demora na liberação dos recursos orçamentários para o cadastro das

diárias no sistema;

– Casos de impossibilidade de acesso devidamente justificados e analisados pelo Proponente.

Verificadas as justificativas e esclarecimentos por parte dos gestores envolvidos, a AUDIT

considerou que os procedimentos referente ao cadastro e encaminhamento das propostas no sistema

apresentam fragilidades, e, que devem ser adotadas rotinas e melhorias, de forma a adequar e

corrigir o processo, respeitando os prazos estabelecidos pela legislação e pela normatização interna

da UFSJ. Cabe registrar que somente os casos de exceção e, devidamente justificados, deverão ser

analisados pelos Proponentes para prosseguimento das diárias não cadastradas no sistema SCDP

previamente a realização da viagem.
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Recomendação:

1. Que o Setor de Gestão de Diárias e Passagens (SEDIP) oriente formalmente as unidades da

UFSJ, sobre a necessidade de registrar no sistema a justificativa para lançamentos após a realização da

viagem. E, que somente os casos devidamente justificados e comprovados serão aprovados pelos

Proponentes.

ITEM 6: PCDPS EM CADASTRAMENTO

Constatação:

Foram detectadas 31 (trinta e uma) PCDPs com a situação em cadastramento, devendo-se

verificar a situação das propostas para confirmar se a viagem foi realizada.

Análise da Unidade de Auditoria Interna

A AUDIT verificou novamente o sistema, no dia 14//09/16, e, constatou que as inconsistências

não foram sanadas pelas unidades, com exceção das PCDPs números 509, 483,789,791,628,747,773,

862 e 1065. As demais PCDPs permanecem pendentes no sistema.

Recomendação:

1. Recomendamos que o SEDIP realize nova cobrança junto às unidades para regularização

das PCDPs que permanecem com o status Em Cadastramento no sistema SCDP, bem como realize

o acompanhamento desta regularização.

ITEM 7: DIFERENÇA NO DESCONTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Informação:

Foram identificadas 08 (oito) PCDPs cadastradas nos meses de janeiro e fevereiro de 2016,

com o lançamento do desconto do auxílio-alimentação no valor de R$ 16,95 (dezesseis reais e noventa

e cinco centavos), contrariando o valor estabelecido pela Portaria n° 11 MPOG, de 14/01/2016, que

passou a ser de R$ 20,82 (vinte reais e oitenta e dois centavos), com efeitos financeiros a partir de 1°

de janeiro de 2016.

Os valores da diferença apurada foram elencados na Solicitação de Auditoria n° 08/2016 para

realização de devolução por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU)

Análise da Unidade de Auditoria Interna
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As unidades informaram por meio das comunicações encaminhadas ao Setor de Gestão de

Diárias e Passagens (SEDIP), que as PCDPs estavam sendo regularizadas através do recolhimento de

Guia de Recolhimento da União e inclusão na prestação de contas.

Nesse sentido, a AUDIT verificou novamente o sistema, no dia 14/09/16 e, constatou que as

inconsistências foram sanadas pelas unidades. Assim, não foram emitidas recomendações para essa

ocorrência.

CONCLUSÃO

Conclui-se, com a avaliação dos controles internos relativos à concessão de diárias realizadas

pelas unidades da UFSJ, que existem algumas falhas formais neste processo, principalmente quanto ao

cumprimento dos prazos legalmente estabelecidos para prestação de contas e para o cadastramento das

concessões no sistema SCDP.

Cabe destacar o papel desempenhado pelo Setor de Gestão de Diárias e Passagens (SEDIP),

que tem sido fundamental na correta aplicação da legislação e da normatização interna da UFSJ.

Por fim, em face dos fatos relatados acima, somos da opinião que a gestão da UFSJ deve

adotar as medidas corretivas recomendadas por essa Unidade Auditoria Interna no sentido de corrigir

as fragilidades apontadas.

São João Del-Rei, 15 de setembro de 2016.

____________________________
Simone Rocha Gonçalves

Assistente em Administração

De acordo:
__________________________________

Paulo Fernando Cabral de Ávila
Chefe da Auditoria Interna


