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MISSÃO DA CGE 

 

Promover a integridade e aperfeiçoar os mecanismos de transparência 

da gestão pública, com participação social, da prevenção e do combate 

à corrupção, monitorando a qualidade dos gastos públicos, o equilíbrio 

fiscal e a efetividade das políticas públicas. 



 

 

 

 
 
 

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO? 
 
Trata-se de relatório dos resultados auditoriais e do monitoramento das contas anuais de 
exercícios anteriores a 2021, em atendimento às determinações do art. 10 da IN n° 14 do 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), de 14 de dezembro de 2011, e da 
Decisão Normativa TCEMG nº. 01, de 23 de março de 2022 
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1.  Introdução 
 
Em cumprimento às determinações do art. 10 da Instrução Normativa n º 14 do Tribunal 
de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) , de 14 de dezembro de 2011, e do art. 6º 
da Decisão Normativa TCEMG nº 01, de 23 de março 2022, apresenta-se o Relatório dos 
Resultados Auditoriais e do Monitoramento das Contas Anuais de Exercícios Anteriores 
a 2021 da Controladoria Seccional da Fundação Ezequiel Dias.  
 
Nossos exames foram realizados consoante normas e procedimentos de auditoria, 
incluindo, consequentemente, provas em registros e documentos correspondentes na 
extensão julgada necessária, segundo as circunstâncias, à obtenção das evidências e dos 
elementos de convicção sobre as ocorrências detectadas.  
 
Os trabalhos de auditoria realizados em 2021 seguiram as diretrizes técnicas 
estabelecidas pela Resolução CGE nº 36, de 29 de outubro de 2018, posteriormente 
substituída pela Resolução CGE nº24, de 17 de julho de 2020, e pela Resolução CGE n º 
09, de 2 de abril de 2020. 
 
A execução dos trabalhos foi orientada pela Controladoria -Geral do Estado de Minas 
Gerais, nos termos da competência que lhe é atribuída pelo art. 49 da Lei n º 23.304, de 
30 de maio de 2019, por intermédio da Auditoria -Geral do Estado. 
 
O relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses para atendimento 
do art. 6º Decisão Normativa TCEMG nº 01, de 2022. 
 

2.  Ações de destaque 
 
 
As despesas para enfrentamento à pandemia do coronavírus  vem sendo objeto de 
avaliação desde o Exercício 2020. Encontra-se registrado na tabela abaixo os processos 
de compras avaliados em 2020, cuja implementação de recomendações pela gestão 
estendeu-se para o Exercício 2021 e serão objeto de futura avaliação da unidade de 
controle interno.  
 

PROCESSOS DE COMPRAS – DESPASAS COVID – AVALIADOS EM 2020 PARA 
IMPLEMENTAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES EM PROCESSOS DE 2021  

Nº processo Compra 
SIAD 

Nº Empenho 
auditado 

Valor auditado (valor total dos 
recursos auditados, empenhados 

ou não) 
Valor financeiro pago auditado Nº E-Aud ou Nº Siga 

2261032 000234/2020   R$813.368,33   2260.1233.20 

2261032 000234/2020 1987     2260.1233.20 

2261032 000112/2020   R$394.120,20   2260.0515.20 

2261032 000192/2020   R$3.972,00   2260.0584.20 

2261032 000192/2020   R$3.972,00 R$3.972,00 2260.0889.20 

2261032 000259/2020    R$57.360,00 R$57.360,00 2260.0889.20 

2261032 000112/2020   R$329.213,60 R$249.786,60 2260.0889.20 

2261032 000192/2020 1419     2260.0889.20 

2261032 000112/2020 1130     2260.0889.20 

2261032 000112/2020 1131     2260.0889.20 

2261032 000112/2020 1133     2260.0889.20 
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PROCESSOS DE COMPRAS – DESPASAS COVID – AVALIADOS EM 2020 PARA 
IMPLEMENTAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES EM PROCESSOS DE 2021  

Nº processo Compra 
SIAD 

Nº Empenho 
auditado 

Valor auditado (valor total dos 
recursos auditados, empenhados 

ou não) 
Valor financeiro pago auditado Nº E-Aud ou Nº Siga 

2261032 000112/2020 1134     2260.0889.20 

2261032 000112/2020 1135     2260.0889.20 

2261032 000112/2020 1201     2260.0889.20 

2261032 000259/2020  1730     2260.0889.20 

2261032 000339/2020   R$10.000,00   2260.1233.20 

2261032 000339/2020 2070     2260.1233.20 

2261032 000243/2020   R$80.600,00   2260.0700.20 

2261032 000243/2020   R$80.600,00 R$8.800,00 2260.1233.20 

2261032 000243/2020 1733     2260.1233.20 

2261032 000243/2020 1736     2260.1233.20 

Fonte: Planilha Gerencial Funed – CSEC/Auge/CGE. 

 
 
No Exercício 2021, em continuidade às ações de monitoramento das despesas 
relacionadas ao enfrentamento da pandemia do Coronavírus (Covid-19) foram 
monitoradas as despesas e realizadas avaliações dos procedimentos de compras, embora 
os produtos tenham tido emissão iniciada no exercício posterior (2022) não contemplado 
no presente relatório.  
 
 
 

PROCESSOS DE COMPRAS EM AVALIAÇÃO NO EXERCÍCIO 2021  

Nº processo Compra SIAD 
Nº 

Empenho 
auditado 

Valor auditado (valor total dos recursos auditados, 
empenhados ou não) 

2261032 000245/2020   R$62.555,00 

2261032 000245/2020 2477   

2261032 000245/2020 2478   

2261032 000245/2020 2479   

2261032 000318/2020   R$464.866,13 

2261032 000318/2020 2520   

2261032 000318/2020 2528   

2261032 000318/2020 2529   

2261032 000318/2020 2530   

2261032 000318/2020 2531   

2261032 000318/2020 2664   

2261032 000318/2020 2844   

2261032 000318/2020 2858   

2261032 000424/2020   R$269.884,30 

2261032 000424/2020 2981   

2261032 000424/2020 2982   

2261032 000424/2020 2983   

2261032 000424/2020 2984   

2261032 000424/2020 3000   

2261032 000424/2020 3007   

2261032 000350/2020   R$58.620,00 
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PROCESSOS DE COMPRAS EM AVALIAÇÃO NO EXERCÍCIO 2021  

Nº processo Compra SIAD 
Nº 

Empenho 
auditado 

Valor auditado (valor total dos recursos auditados, 
empenhados ou não) 

2261032 000521/2020   R$273.000,00 

2261032 000422/2020   R$3.175.200,00 

2261032 000318/2020 3001   

2261032 000350/2020 2762   

2261032 000422/2020 2477   

2261032 000422/2020 2478   

2261032 000422/2020 2479   

2261032 000422/2020 3047   

2261032 000521/2020 2944   

Fonte: Planilha Gerencial Funed – CSEC/Auge/CGE. 

 
 

3.  Auditorias realizadas 
 
A Decisão Normativa TCEMG nº 01/2022 determina em seu Anexo IV, item V, primeira 
parte, que a unidade de auditoria informe os resultados das auditorias realizadas durante 
o exercício, os quais devem indicar as ilegalidades ou irregularidades apuradas e as 
medidas saneadoras recomendadas. 
 
Os documentos técnicos relativos a auditorias realizadas pela unidade  seccional, de 
controle interno da Funed, bem como pela Auditoria-Geral (AUGE/CGE) e emitidos no 
ano-exercício sob análise encontram-se relacionados no quadro resumo a seguir. 
 

DOCUMENTOS TÉCNICOS DE AUDITORIA EMITIDOS EM 202 1 
QUADRO RESUMO 

PRODUTO QUANTIDADE 

Relatório de Auditoria 51 

Relatório de Auditoria – Parcial  12 

Relatório de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial  - 

Certificado de Auditoria - 

Nota de Auditoria 73 

Relatório Preliminar 14 

QUANTIDADE TOTAL 14* 

 
1 RACI 2021 - item 5 - Execução 2021 - Auditoria (RAINT) e apêndice II - Ações de Auditoria –- pag.38 – Ação de 

Sensibilização Plano de Integridade / pag.39 – Mapeamento Controle Social /Avaliação Sítios eletrônicos /pag.40 

- Fomento a Lei 13.709/2018 – LGPD /pag.46 - Avaliação Processos Contratação FUNED (/pag. 50 – Relatório de 

Auditoria Contas de Gestão FUNED; 
2 RACI/2021 – (RAINT) Parcial (\\srvflserver.funed.lan\AUDI\PLANOS DE AUDITORIA\PACI 2021\Acompanhamento PACI 2021\PACI 
2021); 
3 RACI 2021 - item 5 - Execução 2021 - Auditoria (RAINT) e apêndice II - Ações de Auditoria –- pag.48 – Apuração de 

Denúncias e Representações /NA 2260.0479.21 (\\srvflserver.funed.lan\AUDI\PLANOS DE AUDITORIA\PACI 2022\2022 - 

Denúncias\Reclamação Novas obras SPS\Nova reclamação SPS); 
4 RACI 2021 - item 5 - Execução 2021 - Auditoria (RAINT) e apêndice II - Ações de Auditoria –- pag.39 – Mapeamento 

Controle Social. 

file://///srvflserver.funed.lan/AUDI/PLANOS%20DE%20AUDITORIA/PACI%202021/Acompanhamento%20PACI%202021/PACI%202021
file://///srvflserver.funed.lan/AUDI/PLANOS%20DE%20AUDITORIA/PACI%202021/Acompanhamento%20PACI%202021/PACI%202021


 

10 de 20 

 

 
No que concerne a trabalhos de auditoria de que podem resultar recomendações de 
adoção de providências por parte do gestor, encontram -se enumerados no quadro 
resumo a seguir os documentos técnicos emitidos pela unidade seccional, de controle 
interno, referentes à FUNED no período em referência, bem como pela AUGE/CGE.  
 

RELATÓRIOS DE AUDITORIA EMITIDOS EM 2021 

1 
Número:  
e-aud 
1049578 

 
 

Objetivo da auditoria : Ações de sensibilização e 
fomento ao PMPI - FUNED 
Plano de Ação elaborado pela gestão : ( ) Sim  (x) Não 
( ) Em elaboração 

Data:30/11/2021  
Providências adotadas pela Gestão : Publicação da 
Portaria Nº109, de 06/10/2021. 

2 
Número:      
e-aud 
1049586 

 

Objetivo da auditoria: Apoio ao aprimoramento dos 
mecanismos de controle social - FUNED 
Plano de Ação elaborado pela gestão : (  ) Sim  ( x ) Não  
(   ) Em elaboração 

Data:08/09/2021  Providências adotadas pela Gestão : Não identificada 

3 
Número:    
e-aud 
1049590 

 

Objetivo da auditoria:  Ação do PACI 2021 – 
Transparência - FUNED 
Plano de Ação elaborado pela gestão : (  ) Sim  ( x ) Não 
(   ) Em elaboração 

Data:22/09/2021  Providências adotadas pela Gestão : Não identificada 

4 
Número:    
e-aud 
1049596 

 

Objetivo da auditoria:  Fomentar a cultura de proteção 
de dados pessoais e acompanhar os projetos de 
adequação à Lei Federal nº13.709/2018 - LGPD 
Plano de Ação elaborado pela gestão : (  ) Sim  ( x ) Não 
(   ) Em elaboração 

Data:30/11/2021  
Providências adotadas pela Gestão : Portarias 
nº43/2021 – 069/2021 e 94/2021; Ordem de Serviço 
nº46/2021. 

5 
Número:    
e-aud 
990754 

 

Objetivo da auditoria:  Auditoria Baseada em Riscos – 
Processos de Compras - FUNED 
Plano de Ação elaborado pela gestão : ( x ) Sim  (  ) Não 
(   ) Em elaboração 

Data:30/11/2021  
Providências adotadas pela Gestão : Concluídas 43% 
das 07 ações apresentadas no Plano de Ação. 5 

6 
Número:   
NA (Parcial) 

 

Objetivo da auditoria:  Relatório de Atividades de 
Controle Interno do Exercício de 2021 - Parcial 
Plano de Ação elaborado pela gestão : ( ) Sim  (X ) Não   
( ) Em elaboração 

Data:15/06/2021  Providências adotadas pela Gestão : NA 

Informativo sobre a localização do Plano de Ação constante da nota de rodapé.  

 
 

 
5 Plano de Ação – 43348026 – SEI 1520.01.0003171/2021-53. 
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4. Providências adotadas 
 
Diante dos trabalhos de auditoria realizados, o dirigente máximo e o corpo técnico da 
Fundação Ezequiel Dias adotaram as providências relatadas no Relatório de Atividades 
de Controle Interno. O quantitativo de medidas adotadas pela gestão encontra -se 
demonstrada, sinteticamente, no quadro a seguir.  
 
 

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS ADOTADAS POR PARTE DA GESTÃO 

DOCUMENTO 
RESULTADO QUANTO À 

EFETIVIDADE: 
QUANTIDADE 

1. Relatório de Atividades de Controle 
Interno - RACI/2021  

 
Plano de Ação elaborado pela gestão: 
 (  ) Sim   (x) Não ( ) Em elaboração 

Implementada 32 

Não Implementada  4 

Com medidas em curso 21 

 
2. Auditoria Baseada em Riscos – 

Processo de Compras - Relatório e_Aud 
#990754 

 
Plano de Ação elaborado pela gestão: 
 (x) Sim   () Não ( ) Em elaboração 

Implementada 2 

Não Implementada   

Com medidas em curso 5  

3. Relatório e-Aud n. 1049590/2021 - 
Avaliação Transparência Ativa 

 

Plano de Ação elaborado pela gestão: 
 (  ) Sim  (x) Não (  ) Em elaboração 

Implementada  

Não Implementada 1 

Com medidas em curso  

4. Relatório e-Aud n. 1049586/2021 - 
Avaliação de mecanismos de controle 
social 

Plano de Ação elaborado pela gestão:  
( ) Sim   (x) Não (  ) Em elaboração 

Implementada  

Não Implementada 1 

Com medidas em curso  

5. Relatório e-Aud n. 1049586/2021 - 
Avaliação de mecanismos de controle 
social 

Plano de Ação elaborado pela gestão:  
( ) Sim   (x) Não (  ) Em elaboração 

Implementada  

Não Implementada 1 

Com medidas em curso  

 
6. Relatório e_Aud 1049578/2021 - 

Sensibilização e acompanhamento – 
Elaboração de Plano de Integridade 
específico 

Implementada  

Não Implementada 1 
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DOCUMENTO 
RESULTADO QUANTO À 

EFETIVIDADE: 
QUANTIDADE 

Plano de Ação elaborado pela gestão: 
 (  ) Sim   (  ) Não (  ) Em elaboração Com medidas em curso  

7. Memo CGE/CSEC_FUNED.nº 19/2021 
13/04/2021 - Relatório de Auditoria n. 
2260.1485.20 
 

Plano de Ação elaborado pela gestão:  
(x) Sim   (  ) Não  (  ) Em elaboração 

Implementada 11 

Não Implementada  

Com medidas em curso 27 

8. 2260.1233.20 Nota de efetividade - 
Avaliação das contratações 
emergenciais e outros tipos de 
contratações - enfrentamento da 
COVID-19 
 

Plano de Ação elaborado pela gestão:  
(x) Sim () Não () Em elaboração 

Implementada 8 

Não Implementada  

Com medidas em curso  

 
 
O detalhamento das medidas adotadas pela gestão encontra -se no Apêndice A. 

 
5. Resultado de monitoramento das decisões do Tribunal em contas anuais de 
exercícios anteriores 
 
 
A Decisão Normativa TCEMG nº 01/2022 determina em seu Anexo V, item V, segunda 
parte, que a unidade de auditoria informe sobre o resultado de monitoramento das 
decisões do Tribunal em contas anuais de exercícios anteriores. Em pesquisa no site 
www.tce.mg.gov.br identificou-se os seguintes processos relacionados com as contas 
anuais de exercícios anteriores da Fundação Ezequiel Dias/FUNED e em seguida informa -
se as respectivas providências adotadas pela unidade, quando foi o caso:  
 
 
5.1 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO: 
 
Processo: 977597 
Exercício de Referência: 2015 
Situação das contas: Regular/Arquivamento6 
Providências adotadas:  Não foram identificadas as providências adotadas.  
 
Processo: 1007708 
Exercício de Referência: 2016 
Situação das contas:  Regular/Arquivamento7 
Providências adotadas : Não foram identificadas as providências adotadas.  

 
6 Acordão 977597 – TCE/MG – 22/08/2017, com recomendações.  
7 Acórdão 1007708 – TCE/MG – 24/05/2018, com recomendações. 

http://www.tce.mg.gov.br/
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Processo:  Não identificado no site como processo julgado  
Exercício de Referência: 2017 
Situação das contas: NA 
Providências adotadas: NA 
OBS: Relatório de Controle Interno nº2260.0362.18, emitido em 28/03/2018 – 
Prestação de contas do exercício financeiro de 2017 – FUNED. Encaminhado e recebido 
pela Presidência/FUNED, em 28/03/2018 (Memo/USCI nº037/2018). 8 
 
Processo:  Não identificado no site como processo julgado   
Exercício de Referência: 2018 
Situação das contas: NA 
Providências adotadas : NA 
OBS: Relatório de Auditoria de Gestão nº2260.0652.19, emitido em 02/05/2019 - 
Prestação de contas do exercício financeiro de 2018 – FUNED. Recebido pelo TCEMG, 
em 29/05/2019 – Protocolo: 36947451850000000.9 
 
 
Processo: Não identificado no site como processo julgado   
Exercício de Referência: 2019 
Situação das contas:  NA 
Providências adotadas : NA 
OBS: Relatório de Auditoria de Gestão nº01/2020, emitido em 08/05/2020 - Prestação 
de contas do exercício financeiro de 2019 – FUNED. Ciência do inteiro teor do RAG 
01/2020 pela Presidência/FUNED (Despacho nº 167/2020/FUNED/PRES, 26/06/2020)10 
 
 
Processo: 1102341 
Exercício de Referência: 2020 
Situação das contas:  Aguardando Elaboração do Registro das Decisões 11. 
Providências adotadas : Não se aplica, em razão da não formalização da decisão.  
 
 
5.2 – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 
 
Processo: 1048035 - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL Nº 01/2016 
Exercício de Referência: 2018 
Situação das contas: Aguardando Elaboração do Relatório Técnico. 12 
Providências adotadas : Não se aplica, em razão da não formalização da decisão.  
 
Processo: 1084425 - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL Nº 08/2019 
Exercício de Referência: 2019 

 
8 \\srvflserver.funed.lan\AUDI\PLANOS DE AUDITORIA\PACI 2018\Auditoria - RCI 2018\7 - Parecer Conclusivo. 
9 \\srvflserver.funed.lan\AUDI\PLANOS DE AUDITORIA\PACI 2019\Auditoria - RAG 2019\Documentos e Apêndices 

 
10 \\srvflserver.funed.lan\AUDI\PLANOS DE AUDITORIA\PACI 2020\Auditoria - RAG 2020\7 - Parecer Conclusivo. 
11 Parecer 1102341 – Ministério Público de Contas/MG – 20/08/2021. Até a data da consulta, 01/04/2022, Acórdão não 

encontrado. 
12 Elaboração do Relatório Técnico – Secretaria 2ª Câmara – 14/10/2021. 
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Situação das contas:  Arquivado13 
Providências adotadas : Não foram identificadas as providências adotadas. 
 
 
 

6. Outras ações relevantes 
 
Importante destacar que no Exercício 2021 foram realizadas ações relativas ao fomento da 
Transparência, Integridade e Controle Social, tais como:  
 

✓ Relatório e-Aud n. 1049586/2021 – Apoio ao aprimoramento dos mecanismos de controle 
social da Funed 

 
✓ Relatório e-Aud n. 1049590/2021 - Avaliação Transparência Ativa 

 
✓ Relatório e-Aud n. 1049578/2021 - Executar ações para sensibilização da alta administração 

em relação à necessidade de formulação de um Plano de Integridade específico. 

 
 
Quanto às ações correcionais foram conduzidos os processos abaixo mencionados: 
 

Nº Processo 
SIGA/e-Aud 

Produto 

(Tipo/Nº SIGA/e-Aud) 
Situação ao final do 

Exercício 2021 

PAD 09/2020 
Possível inassiduidade e/ou impontualidade ou abandono de cargo 

pelo servidor citado. 

 

Em andamento 

PAD 11/2020 Irregularidade em contratação de empresa Em reanálise 

PAD 66/2020 
Omissão no controle patrimonial, incluindo alguns bens 

disponibilizados externamente. 

A ser encaminhado 

para a Presidência 

PAD 78/2020 Pagamentos indevidos Na Presidência 

PAD 91/2019 
Possíveis irregularidades em relação ao processo de customização 

de veículo para o Programa Ciência em Movimento 
Em andamento 

SAI 28/2021 Pagamento indevido Finalizado 

SAI 29/2021 
Possíveis irregularidades relacionadas ao Pregão 

Eletrônico/Processo de Compra nº 2261032 000216/2019 
Em andamento 

SAI 67/2020 Irregularidade em contratação de empresa Em andamento 

 
 
 
 
 

 
13 Acórdão 1084425 – TCEMG – 02/02/2021, com recomendações. 
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Em relação à apuração de denúncias foram realizadas 8 (oito) apurações no Exercício 2021, 
cuja relação encontra-se registrada a seguir: 
 

APURAÇÃO DE DENÚNCIAS 

Nº Processo SIGA/e-Aud 

Produto 

(Tipo/Nº SIGA/e-Aud) Data entrega 

2260.0212.21 Nota de Auditoria 01/03/2021 

2260.0479.21 Nota complementar 15/05/2021 

SEI! 24283148 Ofício CGE/CSEC_FUNED nº. 1/2021 15/01/2021 

2260.0175.21 Nota de auditoria 23/02/2021 

2260.1611.14 Nota de Auditoria 20/04/2021 

SEI! 26504036 Ofício CGE/CSEC_FUNED nº. 10/2021 09/03/2021 

2260.0273.21 Nota de Auditoria 17/03/2021 

SEI! 26976188 Ofício CGE/CSEC_FUNED nº. 12/2021 18/03/2021 

 
 
No Exercício 2021 houve a finalização da Avaliação de Controles Internos em Nível de 
Entidade. O trabalho refere-se  à avaliação da qualidade e a suficiência dos controles internos 
administrativos instituídos na Funed, com vistas a garantir que seus objetivos estratégicos 
sejam atingidos, considerando os seguintes componentes do sistema de controles internos da 
Fundação. 
 
 
 
 

Controladoria Seccional/Funed, 18 de abril de 2022  
 
 
 
 

Aldemir de Carvalho Guimarães 
Auditor Interno/CGE 

Controlador Seccional/Funed 
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Apêndice A – Detalhamento das medidas implementadas, pendentes 
de implementação e em curso, no âmbito da Funed, que foram 
recomendadas em documentos de auditoria ou constantes no Plano de 
Ação elaborado pelo gestor.  
 

 

08/09/2021 
Relatório e-Aud n. 1049586/2021 – Apoio ao aprimoramento dos mecanismos de controle 
social da Funed 

Objeto: Mapeamento dos mecanismos de controle social potenciais ou existentes no 
órgão ou entidade e desenvolvimento de ações para fomentar aprimoramento dos 
mecanismos de controle social nas políticas públicas desenvolvidas.  

  
Considerações do auditor : Foram recomendadas ações para aprimoramento do 
controle social, sem, contudo, haver a identificação de inconformidades, apenas 
aspectos que se observados resultarão em melhorias à instituição e ao cidadão.  

 

 
 
 

22/09/2021 
Relatório e-Aud n. 1049590/2021 - Avaliação Transparência Ativa 
 
Objeto: Avaliação da transparência ativa nos sítios eletrônicos dos órgãos e 
entidades, com base em dados extraídos de demandas da transparência passiva, 
por meio do e-SIC e Fale Conosco. 
 
Considerações do auditor: Foram recomendadas ações para aprimoramento da 
transparência institucional, sem, contudo, haver a identificação de 
inconformidades, apenas aspectos que se observados resultarão em melhorias 
à instituição e ao cidadão.  

 

 
> 26/11/2021 

Auditoria Baseada em Riscos – Processo de Compras - Relatório e_Aud #990754 
 
Objeto:  Avaliação do processo de compras e seus controles, a partir dos riscos relevantes 
(riscos altos e extremos) identificados. O trabalho não foi analisado sobre a ótica de um 
processo específico (insumo, serviço ou equipamento específicos) e sim pelo processo 
global de compras que apresenta gargalos comuns a várias compras. 

 
 Inconformidades apuradas :  

1. Ineficiência da gestão de estoques por meio do Siad-MG.  
2. Impossibilidade de relacionar os fracassos dos processos de compras à flutuação cambial 
3. Alteração frequente do planejamento de compras da DI e DIOM em função da demanda 
de clientes externos 
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4. O acompanhamento dos processos de compras realizado pelas áreas, por meio de 
planilhas eletrônicas, pode ensejar em falhas no planejamento 
5. Demora na elaboração do termo de referência de processos com critérios de priorização 
diferentes (para um mesmo item), entre as áreas, por não existir prazo definido para o 
preenchimento do termo. 
6. Demora na elaboração dos termos de referência do SAM 
7. Inexistência de procedimento padrão para a análise e revisão das propostas de preços 
pelos solicitantes 
 
Recomendações 
1. Avaliar a conveniência e oportunidade de implantação de um sistema 
informatizado – Módulo de gerenciamento de estoques e Módulo de 
gerenciamento dos processos de compras (Achados nº 1 e 4).  
2. Mensurar os processos de compras fracassados em função de: variação 
cambial e erro na aprovação das propostas comerciais, dentre outros. Caso seja 
relevante, estabelecer controles a fim de mitigar os riscos (Ac hado nº 2 e 7).  
3. Potencializar a utilização de Atas de Registros de Preços para os itens que se 
enquadram tanto em incerteza de demanda quanto em critérios de registro de 
preços (Achado nº 3).  
4. Formalizar a etapa de definição do critério de priorizaç ão para a compra de 
itens (Achado nº 5).  
5. Instituir um prazo para a elaboração dos Termos de Referência (Achados nº 
5 e 6).  
6. Capacitar servidores do SAM para atuar nos processos de compras relativos 
a materiais de laboratório (Achado nº 6).  
7. Detalhar a etapa de aprovação de propostas comerciais contida no DGPF -DCL-
SCCE-0006 - Instrução de Fase Interna do Processo de Compra (Achado nº 7).  

 
•Plano de Ação elaborado pela gestão:  (X) Sim  (  ) Não (   ) Em elaboração 

 

 
 
Ainda em relação à implementação de recomendações destacamos as recomendações relativas à 
Avaliação da Estrutura dos Controles Internos, com prazo expirado ao final do Exercício 2021, sendo 
objeto de plano de ação para implementação em exercícios posteriores (2022 e seguintes) a depender 
se tratam de ações de curto, médio ou longo prazo de implementação.  
 
 

Título da ação  Status  
Especificação das recomendações, por 

status 

2260.1485.20 - Avaliação da 
estrutura dos controles 

internos 

Recomendações emitidas, com prazo de 
implementação expirado 

 Desenvolver processos de avaliação de desempenho 
em conduta ética e incentivos que promovam o 
comportamento adequado para a realização dos 
objetivos; 

Promover a vinculação entre nota e gratificação e a 
efetividade dessa avaliação para a melhoria do 
desempenho individual do servidor 

Incluir seção permanente sobre ética, normas e 
padrões de conduta nos meios de comunicação da 
Fundação (intranet, boletim de notícias/Jornal Mural 
etc), como uma das formas de divulgação do tema 

Trabalhar os temas relativos à ética contemplados nas 
ações a serem desenvolvidas no PPI da FUNED, em 
especial, conflito de interesses e nepotismo.  
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Título da ação  Status  
Especificação das recomendações, por 

status 

Promover o fortalecimento e aprimoramento da 
estrutura de governança da Fundação e acompanhar o 
desempenho dos controles internos e comunicação de 
resultados, conforme diretriz do Decreto n° 
47.185/2017, que instituiu o Plano Mineiro de 
Promoção da Integridade 

Incentivar a gestão baseada em riscos em todas as 
áreas da instituição com vistas a garantir que sejam 
mapeados e mitigados os riscos relevantes, por meio de 
atividades de controle em áreas de risco significativo 

 Dar o devido tratamento aos documentos emitidos 
pelo controle de 3ª linha de defesa, nos termos das 
normas vigentes 

Definir as responsabilidades de controle interno (em 
primeira e segunda linhas de defesa da gestão) e de 
prestação de contas das metas estabelecidas e as 
alcançadas para todos os cargos relevantes, 
considerando os objetivos e riscos da organização, 
visando atender à diretriz do Decreto n° 47.185/2017, 
que instituiu o PMPI e preconiza a valorização dos 
mecanismos de controle interno da gestão 

Incrementar a atuação dos controles de segunda linha 
(no nível de setores/áreas) 

Monitorar e/ou revisar o processo de delegação de 
competências existente e estabelecer limites de alçada 

Verificar a pertinência da elaboração de Regimento 
Interno próprio. 

Que a Unidade de Recursos Humanos atualize 
periodicamente políticas para treinar, aconselhar, 
avaliar e reter pessoal na organização 

Capacitar os gestores para o desenvolvimento das 
competências de gestão necessárias para fornecer 
aconselhamento eficaz sobre o desempenho no 
trabalho para cada subordinado 

Promover capacitações aos terceirizados e implantar a 
avaliação de desempenho pertinentes a esses 

Revisar a forma de cálculo e distribuição da GIEFS e 
definir um sistema de incentivos e recompensas que 
considere, também, as múltiplas dimensões de conduta 
e desempenho dos servidores 

 Divulgar o planejamento estratégico da Fundação 

Manter a revisão periódica dos objetivos da 
organização para a verificação de sua relevância e 
adequação com os processos, atividades e com as leis, 
regulamentos e padrões aplicáveis à instituição 

Utilizar os resultados da gestão de riscos na elaboração 
do planejamento estratégico da entidade e com vistas 
a atender as medidas programadas no plano de ações 
acima referenciado 

 Intensificar a integração da gestão de riscos como 
elemento-chave da responsabilidade gerencial, 
implantar uma abordagem de controle baseada no 
risco e incluir a gestão de riscos nos programas de apoio 
para o desenvolvimento das competências dos 
gestores públicos 

Disseminar e disponibilizar a política de gestão de riscos 
a todos na organização 

Identificar riscos que surgirem de fatores externos, 
como novas leis ou regulamentos ou catástrofes 
naturais, bem como, fatores internos, a exemplo de 
falta de pessoal e escassez de recursos atual e 
futuramente. 



 

19 de 20 

 

Título da ação  Status  
Especificação das recomendações, por 

status 

Avaliar o potencial de fraude analisando as motivações, 
oportunidades e racionalizações para definir as 
medidas corretivas e preventivas. 

Desenvolver e documentar por diversos mecanismos 
(fluxogramas, matrizes, por exemplo) políticas e 
procedimentos para as atividades de controle dos 
processos significativos para os objetivos da 
organização 

Definir cadeias de responsabilidades em toda a 
estrutura da instituição 

Promover a capacitação dos gestores e divulgação a 
todos os servidores da FUNED quanto às 
responsabilidades pelos controles internos, em 
consonância ao modelo das três linhas do IIA 

Instituir rotinas de controle e aprimorar mecanismos 
existentes para monitorar e atualizar os controles 
periodicamente, mantendo todos os procedimentos 
realizados documentados e registrados, a fim de 
prevenir riscos 

Que as atividades de controle estabelecidos com o 
objetivo de mitigar/reduzir os riscos sejam 
implementadas e ampliadas em todos os níveis da 
entidade (estratégicos, operacionais, divulgação e 
conformidade), a exemplo de formalização de 
procedimentos, controle sobre ativos, autorizações e 
aprovações, reconciliações, controles de supervisão, 
controles preventivos de fraudes e conluio. 

Sistematizar os controles existentes incluindo 
mecanismos capazes de identificar falhas e atuar sobre 
estas. 

Desenvolver um plano que descreva claramente o 
programa de segurança da informação em nível de 
entidade, em alinhamento com a Resolução SEPLAG n° 
107/2018 ou certificar-se do cumprimento da referida 
norma na instituição 

Desenvolver uma política de segurança da informação 
que defina acessos consistentes com as funções 
exercidas pelos servidores 

Estabelecer controles para prevenir ou detectar 
acessos não autorizados 

Verificar a necessidade de atualizar o cadastro de 
servidores habilitados a utilizar o sistema. 

A partir da realização periódica da pesquisa de 
satisfação, criar indicadores de desempenho para 
avaliar a efetividade das informações disponibilizadas 
e, assim, identificar possíveis pontos de melhoria 

Criar banco de dados com as denúncias recebidas pela 
Ouvidoria para tratamento das informações e 
proposição estratégica de melhorias aos processos 

Criar procedimentos para aferir os benefícios 
alcançados advindos das recomendações de auditoria 

Revisar os procedimentos das atividades de controle, 
levando em conta os riscos existentes, de modo que os 
controles sejam proporcionais aos riscos identificados.  

Estabelecer fluxo de avaliação da efetividade das 
recomendações de auditorias externas e internas 

Estruturar processo autônomo para acompanhamento 
da implementação das recomendações de auditorias 
internas e externas 
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Especificamente em relação à Avaliação da Estrutura dos Controles Internos – Relatório n. 
2260.1485.2020, mencionamos a seguir as recomendações não atendidas que representam riscos aos 
processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos da Unidade Auditada  

 

Título da ação 
Especificação das recomendações não atendidas que representam riscos aos 

processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles 
internos da Unidade Auditada 

2260.1485.20 - 
Avaliação da 
estrutura dos 
controles internos 

Incentivar a gestão baseada em riscos em todas as áreas da instituição com vistas a garantir 
que sejam mapeados e mitigados os riscos relevantes, por meio de atividades de controle em 
áreas de risco significativo 

Incrementar a atuação dos controles de segunda linha (no nível de setores/áreas) 

Utilizar os resultados da gestão de riscos na elaboração do planejamento estratégico da 
entidade e com vistas a atender as medidas programadas no plano de ações acima 
referenciado 

Intensificar a integração da gestão de riscos como elemento-chave da responsabilidade 
gerencial, implantar uma abordagem de controle baseada no risco e incluir a gestão de riscos 
nos programas de apoio para o desenvolvimento das competências dos gestores públicos 

Disseminar e disponibilizar a política de gestão de riscos a todos na organização 

Identificar riscos que surgirem de fatores externos, como novas leis ou regulamentos ou 
catástrofes naturais, bem como, fatores internos, a exemplo de falta de pessoal e escassez 
de recursos atual e futuramente. 

Avaliar o potencial de fraude analisando as motivações, oportunidades e racionalizações para 
definir as medidas corretivas e preventivas. 

Que as atividades de controle estabelecidos com o objetivo de mitigar/reduzir os riscos sejam 
implementadas e ampliadas em todos os níveis da entidade (estratégicos, operacionais, 
divulgação e conformidade), a exemplo de formalização de procedimentos, controle sobre 
ativos, autorizações e aprovações, reconciliações, controles de supervisão, controles 
preventivos de fraudes e conluio. 

Revisar os procedimentos das atividades de controle, levando em conta os riscos existentes, 
de modo que os controles sejam proporcionais aos riscos identificados. 
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