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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

PROCESSO Nº 23282.011653/2022-14

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 2022.4

Ação nº 05 - PAINT 2022

EXERCÍCIO: 2022

 

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO?

Avaliação dos controles internos da gestão patrimonial da Unilab.

 

POR QUE ESSE TRABALHO FOI REALIZADO?

O trabalho foi realizado em atendimento à Ordem de Serviço (OS) Nº 5/2022/AI-UNILAB, como quarta Ação do Plano Anual de Auditoria
de 2022 - Ação ID 05/2022.

 

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA AUDIN?

Com base nos resultados dos trabalhos, verificamos que os controles internos da Unilab no que concerne à gestão patrimonial são
insuficientes.

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

AUDIN - Auditoria Interna

CF - Cons�tuição Federal de 1988

MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

OS - Ordem de Serviço

PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna

Proadi - Pró-reitoria de Administração e Infraestrutura

Proex - Pró-reitoria de Extensão, Arte e Cultura

Prograd - Pró-reitoria de Graduação

SEI - Sistema Eletrônico de Informações

Dsibiuni - Diretoria do Sistema de Bibliotecas

TCU - Tribunal de Contas da União UG Unidade Gestora

Unilab -  Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

 

1. INTRODUÇÃO

Por meio do presente relatório a Auditoria Interna (Audin) vem expor os resultados dos trabalhos de auditoria desenvolvidos em
conformidade com a Ordem de Serviço (OS) nº 05/2022, em decorrência da Ação nº 05/2022 disposta no Plano Anual de Auditoria
(Paint) de 2022. Os trabalhos foram realizados durante o período de 20/07/2022 - 06/09/2022.

A ação de auditoria teve como objeto a Gestão Patrimonial da Unilab. E como obje�vo avaliar a adequação e funcionalidade dos
controles internos e a conformidade dos controles com a legislação per�nente quanto ao objeto, sendo executada de acordo com os
procedimentos de auditoria geralmente aceitos, na extensão julgada necessária às circunstâncias apresentadas. Não houve restrição aos
exames.

O objeto da presente auditoria já foi tema de análise nos exercícios de 2015 e 2018, ou abordado de forma transversal em outras
auditorias na Pró-reitoria de Administração e Infraestrutura (Proadi).

Os critérios u�lizados na avaliação da auditoria �veram como fundamento as seguintes norma�vas: IN SEDAP 205/1988; Lei no
8.666/93; Lei 4.320/1964; Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

Os procedimentos de auditoria adotados foram: análise documental; entrevistas; observação; inspeção �sica e checklist.

Além disso, foram elaboradas questões de auditoria e realizados testes de auditoria em amostras a fim de verificar e avaliar o objeto da
auditoria que serão melhor detalhadas no tópico “Resultados dos Exames”.

 

2. RESULTADO DOS EXAMES
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1. O fluxo de recebimento de bens é adequado?

Visando realizar o teste de auditoria adequado, selecionamos uma amostra de procedimentos de Recebimento de Bens observados no
período compreendido entre 01/07/2021 e 30/06/2022 cujo valor dos bens foram superior a R$ 5.000,00. A amostra selecionado foi a
seguinte:

Tabela 01: Amostra - recebimento de bens
Nº TOMBAMENTO DESCRIÇÃO DO BEM VALOR DO BEM

2021001287 SISTEMA DE TREINAMENTO DE TURBINAS R$ 115.131,17

2021001432 ESTAÇÃO AGROMETEOROLÓGICA R$ 22.929,02

2021001214 ESTUFA INDUSTRIAL PARA DESIDRATAÇÃO DE ALIMENTOS R$ 10.176,84

2021001458 CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA R$ 8.716,01

2021001459 CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA R$ 8.716,01

2021001460 CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA R$ 8.716,01

2021001461 CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA R$ 8.716,01

2021001462 CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA R$ 8.716,01

2021001463 CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA R$ 8.716,01

2021001464 CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA R$ 8.716,01

2021001465 CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA R$ 8.716,01

2021001466 CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA R$ 8.716,01

2021001467 CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA R$ 8.716,01

2021001468 CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA R$ 8.716,01

2021001469 CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA R$ 8.716,01

2021001288 TUBO DE PITOT R$ 8.164,68

2022000011 BALANÇA SEMI-ANALÍTICA PRECISÃO 500GRSX0,001 COM PESO R$ 8.134,00

2022000012 BALANÇA SEMI-ANALÍTICA PRECISÃO 500GRSX0,001 COM PESO R$ 8.134,00

2021001451 DESPOLPADEIRA DE FRUTAS R$ 7.227,23

2021001286 MEDIDOR ELETRÔNICO TIPO TURBINA R$ 6.429,09

2021001213 CÂMARA DE GERMINAÇÃO R$ 5.706,63

2021001456 MULTIPROCESSADOR ALIMENTOS R$ 5.071,29

2021001457 MULTIPROCESSADOR ALIMENTOS R$ 5.071,29
Fonte: re�rado do SIPAC

Conforme CONSTATAÇÃO 02,  não iden�ficamos o estabelecimento de um fluxo formalizado para recebimento de bens/materiais. Não
obstante, observamos que a unidade segue um fluxo padronizado, conforme detalhamos na Imagem 01:

Imagem 01: Fluxo - recebimento de bens
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Fonte: elaborado a par�r das observações da equipe de auditoria

Apesar de não estar formalizado, observamos que o fluxo de recebimento de bens respeita, nos aspectos relevantes, a legislação
aplicável.

 

2. O Controle de Bens da Unilab está adequado?

Não.

Para realização dos procedimentos de auditoria, solicitamos o processo Sei relacionado ao úl�mo inventário realizado, conforme
CONSTATAÇÃO 03, verificamos que nunca foi concluído o inventário da Unilab. Posteriormente, selecionamos uma amostra de auditoria
u�lizando critérios de materialidade (valor do bem) e risco de extravio (mobilidade do bem). Desse modo, u�lizamos de uma matriz
baseada em Materialidade(M) x Risco(R) de acordo com os seguintes pesos:

Materialidade (Valor do bem em R$) Peso
 
 
 
 

Risco Peso

De R$ 5.000,00 a R$ 20.000,00; 1 Fácil mobilidade, necessário apenas uma pessoa para
transportar bem; 4

De R$ 20.000,00 a R$ 100.000,00; 2 Se necessárias 2 pessoas para transportar bem; 2

A par�r de R$ 100.000,00. 4 Demais casos 1

Em seguida, selecionamos todos os materiais que apresentaram o valor de Materialidade(M) x Risco(R) igual ou superior a 4, conforme a
seguir:

Tabela 02: Amostra - controle de bens
Nº
TOMBAMENTO DESCRIÇÃO DO BEM VALOR (M) (R) (MxR)

2016000338 CÉLULA COMBUSTÍVEL R$
56.562,50 2 4 8

2016000339 CÉLULA COMBUSTÍVEL R$
56.562,50 2 4 8

2016000340 CÉLULA COMBUSTÍVEL R$
56.562,50 2 4 8

2016000341 CÉLULA COMBUSTÍVEL R$
56.562,50 2 4 8

2016000342 CÉLULA COMBUSTÍVEL R$
56.562,50 2 4 8

2016000343 CÉLULA COMBUSTÍVEL R$
56.562,50 2 4 8
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2016000344 CÉLULA COMBUSTÍVEL R$
56.562,50

2 4 8

2016000345 CÉLULA COMBUSTÍVEL R$
56.562,50 2 4 8

2019001333 ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL R$
41.472,82 2 4 8

2019001334 ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL R$
41.472,82 2 4 8

2016002139 RECEPTOR GNSS R6 RTK R$
36.971,40 2 4 8

2016002140 RECEPTOR GNSS R6 RTK R$
36.971,40 2 4 8

2016002141 RECEPTOR GNSS R6 RTK R$
36.971,40 2 4 8

2016002142 RECEPTOR GNSS R6 RTK R$
36.971,40 2 4 8

2021001187 PLACA DE ADQUISAO DE DADOS (DAQ) MODELO NI USB-6255 R$
34.960,17 2 4 8

2016002110 ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA R$
28.837,95 2 4 8

2016002111 ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA R$
28.837,95 2 4 8

2016002112 ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA R$
28.837,95 2 4 8

2016002113 ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA R$
28.837,95 2 4 8

2016002114 ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA R$
28.837,95 2 4 8

2016002143 RECEPTOR GPS DE MAPEAMENTO - JUNO 5D R$
25.800,00 2 4 8

2016002144 RECEPTOR GPS DE MAPEAMENTO - JUNO 5D R$
25.800,00 2 4 8

2016002145 RECEPTOR GPS DE MAPEAMENTO - JUNO 5D R$
25.800,00 2 4 8

2016002108 COLETOR TRIMBLE TSC3 R$
22.504,05 2 4 8

2016002109 COLETOR TRIMBLE TSC3 R$
22.504,05 2 4 8

2019000783 MAQUINA UNIVERSAL DE ENSAIOS/PEÇAS E ACESSÓRIOS R$
275.197,16 4 1 4

2013004448 VEÍCULO ÔNIBUS CAP. 44, ANO/MODELO 2011/2012, POTÊNCIA
320 CV, 6 CILINDROS, TORQUE DE 83KGFM

R$
270.725,00 4 1 4

2011293399 ONIBUS RODOVIARIO E RURAL R$
240.542,98 4 1 4

2014008019

ONIBUS CAPACIDADE 48 LUGARES. VEÍCULO DE PASSAGEIROS.
COR BRANCA. TIPO ONIBUS M3 (COMPATIBILIZAÇÃO COM O
CTB ONIBUS PESADO) 4X2, VEÍCULO 0KM, ANO MODELO
CORRESPONDENT
E A 2013,

R$
232.200,00 4 1 4

2011298883 ONIBUS RODOVIÁRIO ANO/FAB/MOD:2010/2010 R$
232.195,81 4 1 4

2014002109

ONIBUS CAPACIDADE 48 LUGARES. VEÍCULO DE PASSAGEIROS.
COR BRANCA. TIPO ONIBUS M3 (COMPATIBILIZAÇÃO COM O
CTB ONIBUS PESADO) 4X2, VEÍCULO 0KM, ANO MODELO
CORRESPONDENT
E A 2013,

R$
223.600,00 4 1 4

2014005303 ONIBUS 37 LUGARES. TIPO EXECUTIVO. COR BRANCA, MOTOR
DE 160 CV, 04 CILINDROS

R$
170.130,00 4 1 4

2014002108 ONIBUS 37 LUGARES. TIPO EXECUTIVO. COR BRANCA, MOTOR
DE 160 CV, 04 CILINDROS

R$
165.360,00 4 1 4

2014007941 MICRO-ONIBUS VEICULO MOTOR DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
VEICULO ZERO QUILOMETROS, COM CAPACIDADE MINIMA DE
27 LUGARES + AUXILIAR + MOTORISTA, POLTRONAS EXECUTIVAS
RECLINAVEIS, COM AR CONDICIONADO NO TETO, DIREÇÃO
HIDRAULICA, PORTA PACOTE, COR BRANCA. MOTOR 4.8, 05

R$
154.989,50

4 1 4
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MARCHAS À FRENTE E 01 A RÉ

2014007942

MICRO-ONIBUS VEICULO MOTOR DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
VEICULO ZERO QUILOMETROS, COM CAPACIDADE MINIMA DE
27 LUGARES + AUXILIAR + MOTORISTA, POLTRONAS EXECUTIVAS
RECLINAVEIS, COM AR CONDICIONADO NO TETO, DIREÇÃO
HIDRAULICA, PORTA PACOTE, COR BRANCA. MOTOR 4.8, 05
MARCHAS À FRENTE E 01 A RÉ

R$
154.989,50 4 1 4

2014007943

MICRO-ONIBUS VEICULO MOTOR DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
VEICULO ZERO QUILOMETROS, COM CAPACIDADE MINIMA DE
27 LUGARES + AUXILIAR + MOTORISTA, POLTRONAS EXECUTIVAS
RECLINAVEIS, COM AR CONDICIONADO NO TETO, DIREÇÃO
HIDRAULICA, PORTA PACOTE, COR BRANCA. MOTOR 4.8, 05
MARCHAS À FRENTE E 01 A RÉ

R$
154.989,50 4 1 4

2014007944

MICRO-ONIBUS VEICULO MOTOR DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
VEICULO ZERO QUILOMETROS, COM CAPACIDADE MINIMA DE
27 LUGARES + AUXILIAR + MOTORISTA, POLTRONAS EXECUTIVAS
RECLINAVEIS, COM AR CONDICIONADO NO TETO, DIREÇÃO
HIDRAULICA, PORTA PACOTE, COR BRANCA. MOTOR 4.8, 05
MARCHAS À FRENTE E 01 A RÉ

R$
154.989,50 4 1 4

2014007945

MICRO-ONIBUS VEICULO MOTOR DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
VEICULO ZERO QUILOMETROS, COM CAPACIDADE MINIMA DE
27 LUGARES + AUXILIAR + MOTORISTA, POLTRONAS EXECUTIVAS
RECLINAVEIS, COM AR CONDICIONADO NO TETO, DIREÇÃO
HIDRAULICA, PORTA PACOTE, COR BRANCA. MOTOR 4.8, 05
MARCHAS À FRENTE E 01 A RÉ

R$
154.989,50 4 1 4

2014008049

MICRO-ÔNIBUS VEICULO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO,
RODOVIÁRIO, ZERO KM, COM CAPACIDADE MINIMA DE 19 LUGARES
+ MOTORISTA, AR CONDICIONADO, POLTRONAS RECLINÁVEIS
PROVIDAS DE CINTOS DE SEGURANÇA, PORTAS PACOTES, BAGAGEIRO
TRASEIRO, 0,2 PNES DE ESTEPE, CORTINAS, SISTEMAS DE
FREIOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COR BRANCA, MOTOR ELETRÔNICO,
DIESEL

R$
152.600,00 4 1 4

2012003513 VEÍCULO ONIBUS CAPAC. 44 LUGARES O KM, ANO/MODELO 2010/2010 R$
146.150,00 4 1 4

2019000217 SERVIDOR DE REDE R$
144.416,97 4 1 4

2019000218 SERVIDOR DE REDE R$
144.416,97 4 1 4

2021001190 BANCADA PROFISSIONAL (SISTEMA DE TREINAMENTO EM HIDROSTÁTICA
E PROPRIEDADE DOS FLUÍDOS)

R$
120.603,56 4 1 4

2011293376 MICROONIBUS RODOVIARIO R$
117.906,75 4 1 4

2011293377 MICROONIBUS RODOVIARIO R$
117.906,75 4 1 4

2021001210 TRATOR AGRICOLA R$
115.570,00 4 1 4

2021001287 SISTEMA DE TREINAMENTO DE TURBINAS R$
115.131,17 4 1 4

2019000814 BANCADA MECÂNICA DOS FLUIDOS E HIDRÁULICA R$
100.564,36 4 1 4

2016001929 POLARÍMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO R$
36.454,56 2 2 4

2017000493 CENTRÍFUGA DE BANCADA REFRIGERADA R$
34.809,75 2 2 4

2017000494 CENTRÍFUGA DE BANCADA REFRIGERADA R$
34.809,75 2 2 4

2017000495 CENTRÍFUGA DE BANCADA REFRIGERADA R$
34.809,75 2 2 4

2017000496 CENTRÍFUGA DE BANCADA REFRIGERADA R$
34.809,75 2 2 4

2017000497 CENTRÍFUGA DE BANCADA REFRIGERADA R$
34.809,75 2 2 4

2017000297 TERMOCICLADOR R$
25.753,00 2 2 4

2017000296 FOTODOCUMENTADOR (FOTOGRAFA PESSOA E DOCUMENTO
SIMULTANEAMENTE
) PHOTOSCOPE

R$
24.340,54

2 2 4
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2021001432 ESTAÇÃO AGROMETEOROLÓGICA R$
22.929,02 2 2 4

2016000362 MALETA DE TREINAMENTO EM ENERGIA SOLAR R$
19.005,00 1 4 4

2016000363 MALETA DE TREINAMENTO EM ENERGIA SOLAR R$
19.005,00 1 4 4

2016000364 MALETA DE TREINAMENTO EM ENERGIA SOLAR R$
19.005,00 1 4 4

2016000365 MALETA DE TREINAMENTO EM ENERGIA SOLAR R$
19.005,00 1 4 4

2016000366 MALETA DE TREINAMENTO EM ENERGIA SOLAR R$
19.005,00 1 4 4

2016000367 MALETA DE TREINAMENTO EM ENERGIA SOLAR R$
19.005,00 1 4 4

2016000368 MALETA DE TREINAMENTO EM ENERGIA SOLAR R$
19.005,00 1 4 4

2016000369 MALETA DE TREINAMENTO EM ENERGIA SOLAR R$
19.005,00 1 4 4

2017000113 ESPECTROFOTÔMETRO UV/VISIVEL R$
18.228,92 1 4 4

2017000114 ESPECTROFOTÔMETRO UV/VISIVEL R$
18.228,92 1 4 4

2017000115 ESPECTROFOTÔMETRO UV/VISIVEL R$
18.228,92 1 4 4

2017000112 ESPECTROFOTÔMETRO UV/VISIVEL R$
18.228,92 1 4 4

2016002146 RÁDIO TDL 450H (450-470 MHZ) R$
16.383,00 1 4 4

2016002147 RÁDIO TDL 450H (450-470 MHZ) R$
16.383,00 1 4 4

2021001185 PLACA DE ADQUISAO DE DADOS (DAQ) MODELO NI USB-6218 R$
15.915,29 1 4 4

2021001186 PLACA DE ADQUISAO DE DADOS (DAQ) MODELO NI USB-6218 R$
15.915,29 1 4 4

2019000984 CONJUNTO PARA ANÁLISE ELETROFORESE R$
13.991,05 1 4 4

2016002105 COLETOR TRIMBLE SLATE R$
13.538,55 1 4 4

2016002106 COLETOR TRIMBLE SLATE R$
13.538,55 1 4 4

2016002107 COLETOR TRIMBLE SLATE R$
13.538,55 1 4 4

2020000025 NOTETAKER BRAILLE R$
13.287,80 1 4 4

2020000026 NOTETAKER BRAILLE R$
13.287,80 1 4 4

2020000210 MONITOR MULTIPARÂMETRO, TELA LCD, TIPO PRÉ
CONFIGURADO/MODULAR

R$
12.393,31 1 4 4

2020000211 MONITOR MULTIPARÂMETRO, TELA LCD, TIPO PRÉ
CONFIGURADO/MODULAR

R$
12.393,31 1 4 4

2020000207 MONITOR MULTIPARÂMETRO, TELA LCD, TIPO PRÉ
CONFIGURADO/MODULAR

R$
12.333,15 1 4 4

2019001338 EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA, CAPACIDADE ZOOM 12X,
RESOLUÇÃO IMAGEM 15 QUADROS/SEGUNDO

R$
11.743,75 1 4 4

2019001337 EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA, CAPACIDADE ZOOM 12X,
RESOLUÇÃO IMAGEM 15 QUADROS/SEGUNDO

R$
11.645,87 1 4 4

2019000076 HOMOGENEIZADOR ULTRA TURRAX R$ 9.747,82 1 4 4

2021000671 ANALISADOR DE UMIDADE IV2500 R$ 9.565,38 1 4 4

2021001288 TUBO DE PITOT R$ 8.164,68 1 4 4

2022000011 BALANÇA SEMI-ANALÍTICA PRECISÃO 500GRSX0,001 COM PESO R$ 8.134,00 1 4 4

2022000012 BALANÇA SEMI-ANALÍTICA PRECISÃO 500GRSX0,001 COM PESO R$ 8.134,00 1 4 4

2019001128 DRONE R$ 7.891,25 1 4 4
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2019001129 DRONE R$ 7.891,25 1 4 4

2021000673 BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 200G/0,0001 R$ 7.680,40 1 4 4

2019001329 ARADO TIPO DISCO R$ 7.572,28 1 4 4

2019000173 BOMBA PERISTÁLTICA MONOCANAL MICROPROCESSADA R$ 7.339,87 1 4 4

2021000208 CAMERA FOTOGRAFICA CANON 80D R$ 6.961,71 1 4 4

2016002181 OSCILOSCÓPIO DIGITAL - MSO2012B + DPO2BND R$ 6.952,36 1 4 4

2021001286 MEDIDOR ELETRÔNICO TIPO TURBINA R$ 6.429,09 1 4 4

2021000001 BALANÇA ANALITICA CP 200G R$ 5.999,72 1 4 4

2014008056
MODELO COMBINADO MODELO DE 1 NADEGA PARA INJEÇÕES
INTRAMUSCULA
RES

R$ 5.521,46 1 4 4

2014008057
MODELO COMBINADO MODELO DE 1 NADEGA PARA INJEÇÕES
INTRAMUSCULA
RES

R$ 5.521,46 1 4 4

2014008058
MODELO COMBINADO MODELO DE 1 NADEGA PARA INJEÇÕES
INTRAMUSCULA
RES

R$ 5.521,46 1 4 4

2014008059
MODELO COMBINADO MODELO DE 1 NADEGA PARA INJEÇÕES
INTRAMUSCULA
RES

R$ 5.521,46 1 4 4

2014008060
MODELO COMBINADO MODELO DE 1 NADEGA PARA INJEÇÕES
INTRAMUSCULA
RES

R$ 5.521,46 1 4 4

2014008061
MODELO COMBINADO MODELO DE 1 NADEGA PARA INJEÇÕES
INTRAMUSCULA
RES

R$ 5.521,46 1 4 4

2015002549 OSCILOSCÓPIO DIGITAL DE 100MHZ - 4 CANAIS ISOLADOS R$ 5.460,50 1 4 4

2015002550 OSCILOSCÓPIO DIGITAL DE 100MHZ - 4 CANAIS ISOLADOS R$ 5.460,50 1 4 4

2015002551 OSCILOSCÓPIO DIGITAL DE 100MHZ - 4 CANAIS ISOLADOS R$ 5.460,50 1 4 4

2015002552 OSCILOSCÓPIO DIGITAL DE 100MHZ - 4 CANAIS ISOLADOS R$ 5.460,50 1 4 4

2015002553 OSCILOSCÓPIO DIGITAL DE 100MHZ - 4 CANAIS ISOLADOS R$ 5.460,50 1 4 4

2015002554 OSCILOSCÓPIO DIGITAL DE 100MHZ - 4 CANAIS ISOLADOS R$ 5.460,50 1 4 4

2016001908 BANHO ULTRASSÔNICO - LAVADORA US SONICLEAN R$ 5.383,32 1 4 4

2016001909 BANHO ULTRASSÔNICO - LAVADORA US SONICLEAN R$ 5.383,32 1 4 4

2016001940 BANHO ULTRASSÔNICO - LAVADORA US SONICLEAN R$ 5.383,32 1 4 4

2017000102 BIOIMPEDÂNCIA TETRAPOLAR PORTÁTIL R$ 5.062,83 1 4 4
Fonte: ob�do a par�r do SIPAC

 

Definida a amostra, realizamos análises e inspeções a fim de verificar a existência dos bens. Durante a avaliação iden�ficamos
fragilidades significa�vas no que concerne ao controle dos bens da Unilab. Conforme CONSTATAÇÃO 01, verificamos inexistência de
governança na gestão patrimonial. Na CONSTATAÇÃO 03, iden�ficamos irregularidades quanto a não realização de inventário. Por fim,
conforme CONSTATAÇÕES 04 e 05, observamos fragilidades quanto ao zelo e guarda dos bens.

 

3. A movimentação de bens ocorre adequadamente na Unilab?

Preliminarmente cumpre esclarecer que nos referimos a movimentação de bens que ocorre entre as unidades administra�vas da Unilab.

Para verificar a adequação da movimentação dos bens, u�lizamos as amostras apresentadas nas questões 01 e 02 de auditoria.

Após análises, verificamos que, nos aspectos mais relevantes, a movimentação de bens ocorre adequadamente.

 

4. O desfazimento de bens ocorre de forma irregular?

Sim. A Unilab não toma providências para desfazimento de bens/materiais inservíveis ou an�econômico, conforme CONSTATAÇÃO 06 e
evidências apresentadas nas CONSTATAÇÕES 04 e 07.

 

5. O controle dos materiais de consumo estocados no almoxarifado é eficiente?

Verificamos que a Unilab aderiu ao Almoxarifado Virtual Nacional que se trata de um serviço de logís�ca para fornecimento de materiais
de consumo administra�vo. O obje�vo do Almoxarifado Virtual Nacional é diminuir custos administra�vos, desburocra�zar o processo
de fornecimento, reduzir o espaço �sico ocupado com estoque ao mesmo tempo que é uma solução fácil e prá�ca ao usuário. Assim, tal
serviço de logís�ca possibilita a eficiência no almoxarifado.

 

6. As instalações �sicas dos espaços para guarda de bens e materiais são adequadas?
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Inicialmente vale salientar que a Unilab possui três espaços des�nados à guarda de bens e materiais, sendo o Galpão localizado na
Unidade Acadêmica dos Palmares e dois para guarda de reagentes laboratoriais, um para produtos novos e outro para resíduos, 
localizados no Campus das Auroras. 

No que se refere a adequação do galpão, conforme CONSTATAÇÃO 08, verificamos que o espaço está desprovido de sistema de combate
à incêndio. Já quanto aos espaços des�nados para guarda de produtos e resíduos químicos concluímos que o espaço necessita de uma
avaliação técnica por profissional habilitado quanto a sua adequação às normas técnicas aplicáveis.

 

2.1. CONSTATAÇÃO 01: Gestão patrimonial não ins�tucionalizada.

Verificamos que não há polí�ca de gestão patrimonial ins�tucionalizada na Unilab. De tal modo, cada unidade elabora e exerce
informalmente e individualmente os controles inerentes ao patrimônio sob sua custódia.

Observamos que a a�vidade de gestão patrimonial desempenhada pela Proadi limita-se às a�vidades �picas de almoxarifado, que seria
o recebimento dos bens/materiais dos fornecedores e distribuição às unidades que requeiram tais bens/materiais. 

Conforme IN nº 205/1988 - SEDAP, em especial os itens 7.12, 7.13.4, 7.13.5, 7.13.6, 7.13.8, 9.1 e 13, cumpre ao Departamento de
Administração o papel de destaque na gestão dos materiais da Ins�tuição.

 

2.1.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

"A Administração encontra-se ciente do norma�vo supracitado. Manifestamos que, em momento oportuno, esta unidade promoverá a
construção e disponibilização de Guia da Gestão Patrimonial para as unidades que detêm carga patrimonial, bem como a publicidade em
página eletrônica. Acrescentamos que, conforme o macro-cronograma de a�vidades de Patrimônio, que inclui o inventário em execução,
a previsão da disponibilização do referido guia será fevereiro de 2023."

 

2.1.2. ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

As análises realizadas demonstraram a necessidade de ins�tuição de Polí�ca de Gestão Patrimonial pela Unidade responsável pelo
patrimônio (Proadi) que permita uma padronização dos controles patrimoniais. 

A manifestação da unidade confirma que a administração tem ciência da carência e que em momento oportuno elaborará um Guia de
Gestão Patrimonial para as unidades que detêm carga patrimonial, informando que a previsão para disponibilização do referido guia
será fevereiro de 2023.

 

2.1.3. RECOMENDAÇÃO

01.1 Recomendamos a ins�tuição de polí�cas de gestão patrimonial na Unilab (Normas, Manuais, Fluxos, Programa de Capacitação).

 

2.2. CONSTATAÇÃO 02: Inexistência de fluxo formalizado para recebimento de bens.

Observamos que os recebimentos de bens ocorrem, nos aspectos mais relevantes, de forma padronizada. No entanto, não iden�ficamos
a formalização de fluxo processual (manuais, fluxo processual, base de conhecimento, etc) para recebimento de bens. Cabe destacar a
importância de tais artefatos na padronização e atuação dos agentes envolvidos nas a�vidades.

 

2.2.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

"A Administração encontra-se ciente da necessidade de fluxo devidamente publicizado para o recebimento de bens. Manifestamos que,
em momento oportuno, esta unidade promoverá a construção e disponibilização deste fluxo para publicidade em página eletrônica e
envio junto à comunicação aos Gestores e Fiscais de contratações/aquisições. Conforme macro-cronograma de a�vidades de
Patrimônio, que inclui o inventário em execução, a revisão e publicação de atos referentes às constatações se dará em fevereiro de
2023”.

 

2.2.2. ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

Consoante relatado na Questão 01, embora não esteja formalizado, a par�r dos exames realizados, foi possível perceber que a Divisão
de Patrimônio adota procedimento padronizado na fase de recebimento de bens, sendo necessário apenas que o fluxo seja formalizado
e disponibilizado publicamente no site da unidade. 

Importante ressaltar que a adoção de instrumentos de gestão padronizam os procedimentos bem como auxiliam os atuais e novos
servidores nas suas a�vidades co�dianas.

 

2.2.3. RECOMENDAÇÃO

02.1 Recomendamos à Pró-reitoria de Administração e Infraestrutura formalizar o fluxo processual (base de conhecimento) para
recebimento de bens.

 

2.3. CONSTATAÇÃO 03: Inexistência de realização de inventário.

Não iden�ficamos um processo/a�vidade de inventário concluído na Unilab, comprometendo a confiabilidade e fidedignidade da
informação patrimonial.
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Conforme item nº 8 da IN nº 205/1988 - SEDAP, o “inventário �sico é o instrumento de controle para a verificação dos saldos de
estoques nos almoxarifados e depósitos, e dos equipamentos e materiais permanentes”. Consiste, portanto, em ferramenta de controle
da gestão do patrimônio público e tem realização obrigatória (art. 70, parágrafo único da Cons�tuição Federal de 1988).

No que tange a contabilidade patrimonial, a Lei 4.320/1964, traz a seguinte previsão:
Art. 94. Haverá registros analí�cos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos necessários para a perfeita
caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração. 

Art. 95 A contabilidade manterá registros sinté�cos dos bens móveis e imóveis.

Art. 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analí�co de cada unidade administra�va e os
elementos da escrituração sinté�ca na contabilidade.

Com base nos norma�vos supramencionados e julgados do Tribunal de Contas da União (TCU), Acórdão 2.589/2012 – TCU - Plenário,
verifica-se que a  realização de inventário anual tem caráter obrigatório. Sua realização é a�vidade de extrema relevância para a
Universidade, pois visa conferir maior credibilidade aos sistemas de registros patrimoniais, evidenciando a real situação patrimonial da
Unilab. Dito isto, verificamos que a Unilab está em desconformidade com a legislação.

 

2.3.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

“Informo que a Administração encontra-se ciente da necessidade de inventário. Manifestamos que esta unidade está promovendo ações
para sua realização. Conforme macro-cronograma de a�vidades de Patrimônio, inclui a realização do inventário e que as ações de
conferência �sica estão programadas para serem realizadas em outubro de 2022.”

 

2.3.2. ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

Verificamos que em julho de 2022 (Portaria Reitoria/Unilab Nº 234, de 19 de julho de 2022) foi ins�tuída a Comissão de Inventário do
ano de 2022 com a atribuição de iden�ficar e catalogar os itens patrimoniais da Universidade. 

Por meio do Processo 23282.006487/2022-34 foi possível concluir que o estágio atual de realização do inventário encontra-se em fase
ainda inicial com levantamento de bens das unidades. Todavia não foi possível iden�ficar um planejamento detalhado com etapas,
responsáveis e  prazos para elaboração. 

Outrossim, não se verificou existência de inventários concluídos de anos anteriores, demonstrando que a Unilab não adota em sua
ro�na administra�va a realização periódica de inventários. 

Conforme se pode perceber em relatórios de auditoria de outros exercícios, a inconformidade já foi observada:
CONSTATAÇÃO 16 Ausência de priorização, por parte da Gestão Superior, de recursos humanos e operacionais no sen�do de viabilizar
um processo de INVENTÁRIO tempes�vo e eficaz. 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: A Divisão de Patrimônio possui 03 tenta�vas frustradas de Inventário (2016, 2017 e 2018). Em
2016 foi aberto processo do primeiro inventário da Unilab. Apresentamos à Gestão Superior propostas de gestão, como a centralização
de bens em Macro-unidades, implantação de localização e responsáveis. Além disso, apontamos as dificuldades apresentadas e
solicitamos prioridades para melhoramentos de sistema de gestão de patrimônio, aumento da quan�dade de pessoal e apoio em geral.
2. Em 2017 a adesão das unidades foi de apenas 55% para a fase 1 do Inventário, com a expressiva ausência de resposta nessa fase e a
falta de apoio da Gestão Superior em colaborar com o Inventário, a Divisão de Patrimônio comunicou a interrupção das fases seguintes
de inventário e não ob�vemos resposta de ciência da situação. 3. Em 2018, houve outra tenta�va de inventário que foi interrompida por
mul�tarefas, ausência de segregação de funções e priorização de outras a�vidades em detrimento do Inventário. 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que a Gestão Superior, em conjunto com a Pró-Reitoria de
Administração e Coordenação de Logís�ca adotem medidas eficazes com vistas a cumprir o disposto no Ar�go 96 da Lei 4320/64, no que
se refere à elaboração anual do inventário �sico-financeiro dos bens patrimoniais existentes na Ins�tuição, priorizando tal ação e
providenciando, inclusive, a devida conferência �sica dos bens que compõem nosso acervo patrimonial por meio de uma comissão
regularmente cons�tuída. (RA 04/2018 Audin/Unilab - Patrimônio e Almoxarifado)

Pelo exposto, fica evidente que apesar das tenta�vas, a Unilab nunca concluiu de forma sa�sfatória a realização de inventários em
desconformidade com o Ar�go art. 70, parágrafo único da Cons�tuição Federal de 1988, e Art. 96 da Lei nº 4320/1964.

 

2.3.3. RECOMENDAÇÕES

03.1 Recomendamos à Pró-reitoria de Administração e Infraestrutura a realização do processo de inventário dos bens patrimoniais
existentes na Unilab em atendimento ao disposto no Ar�go 96 da Lei nº 4320/1964.

 

Alertamos a Reitoria, a Pró-reitoria de Administração e Infraestrutura (Proadi) e a Pró-reitoria de Planejamento, Orçamento e
Finanças (Proplan) que o TCU tem se manifestado no sen�do de que a não realização de inventário poderá ensejar a irregularidade da
prestação de contas (Relatório de Gestão) e consequente aplicação de multa aos responsáveis (gestores) nos termos dos arts. 16, inciso
III, §1º, e 58 da Lei nº 8.443/1992, transcritos a seguir dada a irregularidade e exposição ao risco:

Art. 16. As contas serão julgadas: 
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e obje�va, a exa�dão dos demonstra�vos contábeis, a legalidade, a legi�midade e a
economicidade dos atos de gestão do responsável; 
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao
Erário; 
III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências: 
a)  omissão no dever de prestar contas; 
b) prá�ca de ato de gestão ilegal, ilegí�mo, an�econômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional ou patrimonial; 
c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegí�mo ao an�econômico; 
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d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos. 
(...) 
Art. 58. O Tribunal poderá aplicar multa de Cr$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros), ou valor equivalente em outra
moeda que venha a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por: 
I - contas julgadas irregulares de que não resulte débito, nos termos do parágrafo único do art. 19 desta Lei; 
II - ato pra�cado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial; 
III - ato de gestão ilegí�mo ou an�econômico de que resulte injus�ficado dano ao Erário; 
IV - não atendimento, no prazo fixado, sem causa jus�ficada, a diligência do Relator ou a decisão do Tribunal; 
V - obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias determinadas; 
VI - sonegação de processo, documento ou informação, em inspeções ou auditorias realizadas pelo Tribunal; 
VII - reincidência no descumprimento de determinação do Tribunal. (Grifos nosso)

Isso posto, orientamos que a Unilab adote medidas urgentes dando prioridade para a conclusão do inventário anual.

 

2.4. CONSTATAÇÃO 04: Polí�ca de Controle de bens insuficiente.

Durante as inspeções foram iden�ficados bens sem tombamento, e�quetas de tombamento não padronizado, bens dispersos pela
universidade ou acumulados em locais inadequados, bens não encontrados ou encontrados em locais diversos dos informados no Sipac.

Bens sem tombamento

Campus das Auroras, Laboratório de Saúde do Adulto e Idoso. Campus da Liberdade, Sala dos Conselhos.
 
Tombamento não padronizado 

Depósito de bens na Unidade Acadêmica dos Palmares: bens
com tombamento em metal (numeração de 4 ou 6 dígitos).

Bens estão com tombamento em papel (numeração de 11
dígitos)

 
 

Bens/materiais dispersos ou acumulados em locais inadequados
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Sala Reserva da Prefeitura Unidade Acadêmica dos Palmares
(Bloco 02, 3º andar) Campus das Auroras, Pá�o do Bloco E, Térreo. 

 

Unidade Acadêmica dos Palmares: veículo em desuso
estacionado em local que torna a re�rada dificultosa.

Unidade Acadêmica dos Palmares: veículo em desuso e em
processo de sucateamento estacionado em local que torna a
re�rada dificultosa.
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Sala do Prédio do R.U, próxima ao Laboratório de Hidráulica. Campus das Auroras, Bloco B.
 

Bens não encontrados
Nº TOMBAMENTO DESCRIÇÃO

2021001185 PLACA DE ADQUISAO DE DADOS (DAQ) MODELO NI USB-6218

2021001186 PLACA DE ADQUISAO DE DADOS (DAQ) MODELO NI USB-6218

2021001286 MEDIDOR ELETRÔNICO TIPO TURBINA

2016002139 RECEPTOR GNSS R6 RTK

2016002140 RECEPTOR GNSS R6 RTK

2016002141 RECEPTOR GNSS R6 RTK

2016002142 RECEPTOR GNSS R6 RTK

2016002111 ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA

2016002114 ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA

2016002144 RECEPTOR GPS DE MAPEAMENTO - JUNO 5D

2016002145 RECEPTOR GPS DE MAPEAMENTO - JUNO 5D

2016002109 COLETOR TRIMBLE TSC3

2016002107 COLETOR TRIMBLE SLATE

2019001128 DRONE

2019001129 DRONE

2020000025 NOTETAKER BRAILLE

2020000026 NOTETAKER BRAILLE
 
 

Bens encontrados em locais diversos dos informados no Sipac:
Nº TOMBAMENTO DESCRIÇÃO LOCAL SIPAC LOCAL ENCONTRADO

2016000362 MALETA DE TREINAMENTO EM ENERGIA
SOLAR

A-BAD-007 - LAB ENERGIAS
RENOVÁVEIS Laboratório de Robó�ca 

2016002108 COLETOR TRIMBLE TSC3 A-BAD-000 - LABORATÓRIO DE
TOPOGRAFIA R.U das Auroras

2017000493 CENTRÍFUGA DE BANCADA
REFRIGERADA A-BAD-104 - LAB BIOLOGIA GERAL Sala Fria

2017000495 CENTRÍFUGA DE BANCADA
REFRIGERADA

A-BAD-108 - LAB DE QUÍMICA
INORGÂNICA Laboratório de Bioquímica

2017000497 CENTRÍFUGA DE BANCADA
REFRIGERADA

A-BAD-108 - LAB DE QUÍMICA
INORGÂNICA Sala Fria

2017000114 ESPECTROFOTÔMETRO UV/VISÍVEL A-BAD-102 - LABORATÓRIO FÍSICO- Laboratório Química
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QUÍMICA Analí�ca

2016001909 BANHO ULTRASSÔNICO - LAVADORA US
SONICLEAN

A-BAD-102 - LABORATÓRIO FÍSICO-
QUÍMICA

Laboratório Química
Inorgânica

2016001940 BANHO ULTRASSÔNICO - LAVADORA US
SONICLEAN

A-BAD-108 - LAB DE QUÍMICA
INORGÂNICA

Laboratório de Química
Analí�ca

2019001338

EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA,
CAPACIDADE ZOOM 12X,
RESOLUÇÃO IMAGEM 15
QUADROS/SEGUNDO

L-ADM-023-A - CHEFIA DE
GABINETE Sala dos Conselhos

 

2.4.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

"Informo que a Administração encontra-se ciente do aprimoramento da polí�ca de controle de bens da ins�tuição. Manifestamos que,
em momento oportuno, esta unidade promoverá ações de correção das inconsistências levantadas nesta constatação em conjunto com
as demais inconsistências que poderão ser levantadas durante a execução do inventário em curso. Conforme macro-cronograma de
a�vidades de Patrimônio, que inclui a correção de inconsistências de dados de inventário, se dará em novembro de 2022".

 

2.4.2. ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

Os exames realizados evidenciaram fragilidade na Polí�ca de Gestão patrimonial e apontaram a necessidade de aprimoramento dos
controles internos. No que se refere a constatação apontada cabe destacar que a falta de controle adequado aumenta riscos de
extravios, danos e perdas patrimoniais. Dentre as incongruências encontradas podemos citar a ocorrência de bens sem tombamento,
e�quetas de tombamento não padronizado, bens dispersos pela universidade ou acumulados em locais inadequados, bens não
encontrados ou encontrados em locais diversos dos informados no Sipac, bens supostamente em posse de servidores sem o devido
termo de acautelamento, bens novos entregues às unidades demandantes empilhadas em locais inadequados e veículos desprotegidos
das ações climá�cas. Todas as evidências encontradas reforçam a insuficiência da polí�ca de controle de bens.

 

2.4.3. RECOMENDAÇÕES

Recomendamos à Pró-reitoria de Administração e infraestrutura:

04.1 Averiguar a apropriação e localização dos bens e, caso não localizados, providenciar a apuração e responsabilização devida.

04.2 Elaboração de controles que obje�vem padronizar a guarda e conservação dos bens da Unilab.

 

2.5. CONSTATAÇÃO 05: Imparcialidade nos processos de apuração de extravio de bens prejudicada.

Conforme base de conhecimento disponibilizado pela Proadi, verificamos que o agente (gestor) responsável pela guarda do bem é
designado para realizar a apuração (inves�gação) a respeito do extravio do bem. Mais adiante, o fluxo atribui ao agente (gestor) a
responsabilidade pela lavratura do Termo Circunstanciado Administra�vo (TCA). Desse modo, fica prejudicado o cumprimento do art. 18
da Lei nº 9.784/1999 que trata sobre impedimento e suspeição.

 

2.5.1. MANIFESTAÇÃO DA PROADI

“A Administração encontra-se ciente do aprimoramento con�nuado dos processos. Manifestamos que, em momento oportuno, esta
unidade promoverá ações de revisão de fluxos e correção da inconsistência levantada nesta constatação em conjunto com as demais
inconsistências que poderão ser levantadas durante a revisão. Conforme o macro-cronograma de a�vidades de Patrimônio, que inclui o
inventário em execução, a previsão da realização da revisão e correção dos fluxos será realizada em fevereiro de 2023".

 

2.5.2. RECOMENDAÇÕES

05.1 Recomendamos à Pró-reitoria de Administração e Infraestrutura atualizar o fluxo do processo conforme IN CGU nº 04/2020
e adequá-lo a fim de possibilitar a tempes�vidade e imparcialidade nos processos de apuração de extravio de bens.

 

2.6. CONSTATAÇÃO 06: Inexistência de polí�ca de recuperação e/ou desfazimento de bens.

Não iden�ficamos providências e/ou polí�cas para recuperação e/ou des�nação de bens inservíveis (ocioso, recuperável, an�econômico
e irrecuperável). Ademais, observamos acúmulo de bens ociosos e inservíveis desprovidos de avaliação quanto à u�lidade e bens em
processos de sucateamento ou sucateados.
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Campus das Auroras: guarda de  equipamentos
laboratoriais danificados.

Unidade Acadêmica dos Palmares: CPU’s com
defeito.

 

Unidade Acadêmica dos Palmares: acúmulo de
nobreak’s inservíveis ou recuperáveis.

Unidade Acadêmica dos Palmares: Bem ocioso -
Plantadeira recebida pela Unilab em maio de 2021.
Bem não u�lizado.
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Unidade Acadêmica dos Palmares: Bem ocioso -
Trator adquirido pela Unilab em maio de 2021.
Bem não u�lizado.

Unidade Acadêmica dos Palmares: Amontoado de
bens e materiais inservíveis

 

Veículos ociosos em processo de sucateamento.
(Unidade Acadêmica dos Palmares) Guarda de sucata. (Campus das Auroras)

 

2.6.1. MANIFESTAÇÃO DA PROADI

"A Administração encontra-se ciente do aprimoramento da polí�ca de controle de bens da ins�tuição. Manifestamos que, em momento
oportuno, esta unidade promoverá atos sobre as inconsistências levantadas nesta constatação em conjunto com as demais
inconsistências que poderão ser levantadas durante a execução do inventário em curso. Conforme o macro-cronograma de a�vidades de
Patrimônio, que inclui o inventário em execução, a previsão de mapeamento e provocação de comissões se dará em dezembro de 2022”.

 

2.6.2. ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

O Decreto nº 9.373/2018, classifica os bens inservíveis em: ocioso, recuperável, an�econômico e irrecuperável, nos seguintes termos:
Art. 3º Para que seja considerado inservível, o bem será classificado como:

I - ocioso - bem móvel que se encontra em perfeitas condições de uso, mas não é aproveitado;

II - recuperável - bem móvel que não se encontra em condições de uso e cujo custo da recuperação seja de até cinquenta por cento do
seu valor de mercado ou cuja análise de custo e bene�cio demonstre ser jus�ficável a sua recuperação;

III - an�econômico - bem móvel cuja manutenção seja onerosa ou cujo rendimento seja precário, em virtude de uso prolongado,
desgaste prematuro ou obsole�smo; ou

IV - irrecuperável - bem móvel que não pode ser u�lizado para o fim a que se des�na devido à perda de suas caracterís�cas ou em razão
de ser o seu custo de recuperação mais de cinquenta por cento do seu valor de mercado ou de a análise do seu custo e bene�cio
demonstrar ser injus�ficável a sua recuperação.

Ainda de acordo com o mesmo Decreto, os bens móveis ociosos e os recuperáveis poderão ser reaproveitados, e os inservíveis
insusce�veis de aproveitamento serão alienados. Por fim, verificada a impossibilidade ou a inconveniência da alienação do bem
classificado como irrecuperável, a autoridade competente determinará sua des�nação ou disposição final.

Art. 6º Os bens móveis inservíveis ociosos e os recuperáveis poderão ser  reaproveitados, mediante transferência interna ou externa.

Art. 7º Os bens móveis inservíveis cujo reaproveitamento seja considerado inconveniente ou inoportuno serão alienados em
conformidade com a legislação aplicável às licitações e aos contratos no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional, indispensável a avaliação prévia.
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Parágrafo único. Verificada a impossibilidade ou a inconveniência da alienação do bem classificado como irrecuperável, a autoridade
competente determinará sua des�nação ou disposição final ambientalmente adequada, nos termos da Lei nº 12.305, de 2010.

Durante as inspeções foram encontrados muitos bens inservíveis acumulados no galpão denotando a ausência de polí�ca de avaliação
quando a possibilidade de recuperação ou desfazimento dos irrecuperáveis. 

Do mesmo modo, constatou-se a existência de veículos inservíveis depositados “a céu-aberto” nas dependências da Unidade Acadêmica
dos Palmares sob os riscos de danos provocados pelas ações climá�cas.

O veículo de placas OSP-5278, número chassi: WV1DB42H9EA027534, foi sinistrado em 25/02/2015. Conforme RA 05/2015, laudo
técnico emi�do pela Empresa Redenção Viagens, na data do acidente, constatou a impossibilidade de recuperação do bem, todavia, não
foram adotadas providências para desfazimento, estando o veículo abandonado no Campus das Auroras. No SIPAC consta apenas a
informação de que o bem está avariado com valor atual de R$ 53.045,00.

Cabe ressaltar que outros veículos idên�cos ao veículo de placas OSP-5278 e que estão em uso constam com valor atual de 
aproximadamente R$ 54.000,00. Assim, conforme demonstrado na CONSTATAÇÃO 03, resta mais uma evidência do comprome�mento
da confiabilidade e fidedignidade da informação patrimonial da Unilab.

Ressalta-se que nesta ação de auditoria não foram realizadas análises de custo-bene�cio quanto à per�nência de aquisições de bens
e/ou manutenção de bens pela Universidade. 

Necessário esclarecer que o patrimônio da Unilab já foi objeto de auditoria em outros exercícios. Em 2015, houve constatação similar
referente ao desfazimento de bens. A respeito da constatação da época, a então Proad manifestou que:

Os bens inservíveis classificados como recuperáveis, conforme análise da comissão de avaliação e alienação (em processo de
cons�tuição), estarão sendo encaminhados para os devidos procedimentos de manutenção e recuperação se forem viavelmente
econômicos, conforme avaliação ou se serão alienados. Tais procedimentos já constam no Manual de Almoxarifado e Patrimônio (em
elaboração) no capítulo des�nado a bens inservíveis. Como já foi mencionado estará sendo feita uma comissão de avaliação e alienação.
Após sua cons�tuição já poderemos viabilizar as a�vidades desse procedimento.

Apesar disso, não observamos providências aos procedimentos de desfazimento de bens, pelo contrário, iden�ficamos ins�tuições de
comissões de avaliação de bens que não geraram alguma avaliação ou trabalho, conforme PORTARIA PROAD Nº 01/2019, PORTARIA
PROAD Nº 14/2021, PORTARIA PROAD nº 15/2021, PORTARIA PROAD nº 22/2021 constante no processo Sei nº 23282.002683/2021-59.

Concernente a recuperação de bens danificados, importante destacar que a Divisão de Patrimônio realizou no segundo semestre de
2022, serviço de recuperação de 40 (quarenta) itens (cadeiras giratórias e fixas, carteiras escolares, armários e mesas) que apresentavam
pequenos defeitos e estavam acumulados no galpão da Unidade Acadêmica dos Palmares. Ressaltamos que tal inicia�va deve ser
enaltecida e cons�tui boa prá�ca de gestão patrimonial, podendo ser incorporada ao Plano de Gestão de Patrimônio da Unilab.  

A despeito do trabalho realizado, verificamos muitos materiais inservíveis que precisam ser avaliados quanto a sua condição de
recuperação e vantajosidade econômica dos reparos. 

Necessidade análoga à iden�ficada já havia sido apontada no RA 04/2018, que resultou na emissão da recomendação reproduzida a
seguir:

Recomendamos que a Gestão Superior, em conjunto com a Coordenação de Logís�ca, elaborem um plano integrado de manutenção e
recuperação para todos os equipamentos e materiais permanentes em uso, obje�vando o melhor desempenho possível e uma maior
longevidade desses.

Isso posto, a equipe de auditoria reforça a necessidade do plano de manutenção e abstém-se de fazer nova recomendação, informando
que a constatação apontada será monitorada por meio da recomendação anterior (Recomendação e-Aud 995020).

 

2.6.3. RECOMENDAÇÕES

Recomendamos à Pró-reitoria de Administração e Infraestrutura:

06.1 Proceder o desfazimento dos bens inservíveis, efetuando a des�nação adequada a esses materiais, conforme prescreve o Decreto
nº 9.373/2018;

06.2 Realizar monitoramento con�nuo (avaliação) dos bens ociosos existentes no galpão da Unilab, efetuando a des�nação adequada.

 

2.7. CONSTATAÇÃO 07: Inexistência de polí�ca ins�tucional para guarda e descarte de materiais químicos e laboratoriais.

Não foi possível iden�ficar a existência de polí�ca ou fluxo norma�zados que visem a uniformização de procedimentos para tratamento
de materiais químicos e laboratoriais.

Os controles existentes quanto a distribuição (entrada e saída) nos almoxarifados são feito informalmente pelos técnicos de laboratórios
por meio de regramentos e planilhas próprias por eles elaboradas. 

Não é feito descarte de resíduos químicos (líquidos ou sólidos), estes ficam acondicionados em espaço adaptado no Campus das
Auroras.

 

2.7.1. MANIFESTAÇÃO DA PROADI

"A Administração encontra-se ciente do aprimoramento da polí�ca de controle de bens da ins�tuição. Manifestamos que a Divisão de
Patrimônio, unidade vinculada à CLCP, conforme  PORTARIA PROAD Nº 18, de 09 de junho de 2021-UNILAB (h�ps://unilab.edu.br/wp-
content/uploads/2021/09/Portaria-Proad-18-Gestao-Patrimonial-1.pdf), não atua no controle e descarte de bens de consumo de
laboratório e não possui informações a serem prestadas a esta constatação."

 

Boletim de Serviço Unilab Nº 350 - 23 set 2022

22

https://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2021/09/Portaria-Proad-18-Gestao-Patrimonial-1.pdf


21/09/2022 10:43 SEI/UNILAB - 0532653 - Relatório de Auditoria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=602222&infra_si… 17/19

2.7.2. ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

Não obstante o esforço dos técnicos em laboratório no sen�do de disciplinar o funcionamento dos almoxarifados de produtos químicos,
percebemos a necessidade de uma polí�ca ins�tucional visando uniformizar os procedimentos de compra, recebimento, guarda e
distribuição dos materiais u�lizados nos laboratórios.

Além disso, percebeu-se a necessidade de uma avaliação técnica dos espaços u�lizados para acondicionamento dos reagentes e demais
produtos químicos, bem como de uma polí�ca de des�nação final dos resíduos químicos. 

Em sede de manifestação, a Proadi apresentou a Portaria Proad nº 18, de 09 de Junho de 2021, informando que não atua no controle e
descarte de bens de consumo de laboratório. 

A par�r da análise da supramencionada portaria, especialmente o Anexo I, percebe-se que se trata de uma norma interna à Proadi com
atribuição de responsabilidades de Gestão Patrimonial à outras unidades (Pró-reitoria de Graduação (Prograd), Pró-Reitoria de Extensão,
Arte e Cultura (Proex), Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) e Diretoria do Sistema de Bibliotecas (DSIBIUNI)).

Conforme o conceito trazido pelo doutrinador Hely Lopes Meirelles, portarias são "atos administra�vos internos, pelos quais o chefe do
Execu�vo (ou do Legisla�vo e do Judiciário, em funções administra�vas), ou os chefes de órgãos, repar�ções ou serviços, expedem
determinações gerais ou especiais a seus subordinados, ou nomeiam servidores para funções e cargos secundários”.

Dito isto, conclui-se que a Portaria contém vício formal, pois extrapola os limites da competência norma�va da Proad e da delegação
dada pela Portaria da Reitoria nº 1.063/2018.

 

2.7.3. RECOMENDAÇÕES

Recomendamos à Pró-reitoria de Administração e Infraestrutura:

07.1 Estabelecer a polí�ca de gestão de materiais laboratoriais da Unilab;

07.2 Estabelecer as salvaguardas necessárias para o adequado descarte de resíduos;

07.3 Revogar a Portaria Proad nº 18/2021 ou submetê-la à apreciação de instância competente.

 

2.8. CONSTATAÇÃO 08: Locais inapropriados para guarda de bens.

Por ocasião das visitas a equipe de Auditoria constatou que bens são man�dos em locais inapropriados, a saber: espaço desprovido de
sistema de combate à incêndio; veículos man�dos em ambiente externo, desprovidos de proteção contra ações climá�cas,
potencializando os riscos de danos patrimoniais; ambiente comum u�lizado como almoxarifado de reagentes químicos; estoque de
reagentes acondicionados diretamente nos laboratórios.

Frota desprotegida contra ações climá�cas
(Campus das Auroras)

Frota desprotegida contra ações climá�cas
(Unidade Acadêmica dos palmares)
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Ambiente comum u�lizado para guarda de
reagentes químicos líquidos (Campus das Auroras)

Ambiente comum u�lizado para guarda de
reagentes químicos sólidos (Campus das Auroras)

 

Ambiente comum adaptado para guarda de
resíduos químicos. (Campus das Auroras)

Ambiente comum adaptado para guarda de
resíduos químicos. (Campus das Auroras)

 

2.8.1. MANIFESTAÇÃO DA PROADI

"A Administração encontra-se ciente do aprimoramento da polí�ca de controle de bens da ins�tuição. Acrescentamos que,
considerando a iminência de realização de novo concurso público da Universidade, haverá vaga para químico, profissional competente
para especificar o acondicionamento ideal para os reagentes e o descarte apropriado dos resíduos”.

 

2.8.2. ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

A guarda dos veículos foi abordado no Relatório de Auditoria de 2020 que analisou o controle e u�lização da frota de veículos oficiais da
UNILAB, tendo sido proferida recomendação nos seguintes termos:

Recomendo a construção de espaço adequado (garagem) que possa comportar de maneira correta e segura a frota de veículos da
Ins�tuição, com a maior brevidade possível. A ausência de uma garagem está resultando em desgaste mais acelerado de tais bens
públicos. Ressalta-se ainda que a falta de conservação adequada põe em risco o futuro grau de conservação e consequentemente de
segurança desses veículos, podendo resultar em risco de acidente por falta de condições adequadas de preservação. Recomendo ainda
medidas imediatas visando providenciar mais segurança nos locais onde estão ficando estacionados os veículos da frota da Ins�tuição.

Desse modo, deixamos de proferir nova recomendação quanto à guarda dos veículos, porém, reforçamos o caráter emergencial na
busca de solução efe�va para a constatação e informamos que a equipe de auditoria con�nuará o monitoramento por meio da
recomendação e-Aud 1027139.

 

2.8.3. RECOMENDAÇÕES

Recomendamos à Pró-reitoria de Administração e Infraestrutura:

08.1 Prover os espaços �sicos des�nado à guarda de bens da Unilab com sistema de combate á incêndio;
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08.2 Providenciar avaliação, por profissional habilitado, a respeito da adequação dos espaços des�nados à guarda de materiais
laboratoriais. E se for o caso, promover as adequações necessárias.

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por todo o exposto, concluímos que a Gestão Patrimonial da Unilab apresenta fragilidades importantes e carecem urgentemente de
aprimoramento dos controles internos. Consideramos que per�nente ao recebimento e movimentação de bens, nos aspectos mais
relevantes, o controle ocorre adequadamente, mesmo não formalizados ocorrem de forma padronizada. Contudo, inconformidades
relevantes foram detectadas no que se refere à guarda de bens, armazenamento e descartes de materiais de consumo específicos 
(reagentes químicos, produtos tóxicos, inflamáveis), apuração de extravios, realização de inventários anuais e desfazimento de bens. 

Por fim, salientamos que as irregularidades apresentadas, se não �verem a devida atenção, podem ocasionar danos e  perdas
patrimoniais, expor os gestores a riscos de responsabilização, além de gerar danos à imagem da Universidade.

 

É o relatório.

 

MARCONDES CHAVES DE SOUZA  RAIMUNDO ARISTEU DOS SANTOS MAIA
Auditor  Auditor

MAIRA CRISTINA AMORIM
Chefe de Auditoria Interna

Documento assinado eletronicamente por MAIRA CRISTINA AMORIM, CHEFE DA AUDITORIA INTERNA, em 16/09/2022, às 10:48,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Raimundo Aristeu dos Santos Maia, AUDITOR(A), em 16/09/2022, às 10:48, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCONDES CHAVES DE SOUZA, AUDITOR(A), em 16/09/2022, às 16:09, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0532653 e o código CRC D95C0308.

Referência: Processo nº 23282.011653/2022-14 SEI nº 0532653
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PRÓ-REITORIA 

DE GRADUAÇÃO  
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

  

  

PORTARIA PROGRAD nº 58, de 19 de setembro de 2022-UNILAB

  

Dispõe sobre a designação de membros
para composição de Comissão que editará
a Resolução de Colação de Grau Regular e
Especial da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.

A PRÓ-REITORA DE GRADUAÇÃO, DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA
AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei n° 12.289, de 20 de julho de
2010, a Portaria n° 111/2022, de 12 de abril de 2022, publicada no DOU de 13 de abril de 2022, do
Ministério da Educação,

Considerando o constante nos autos dos processo nº 23282.014844/2022-38, resolve:

Art. 1º Ins�tuir Comissão responsável por elaborar a Resolução de Colação de Grau
Regular e Especial da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.

Art. 2º A Comissão será integrada pelos membros abaixo relacionados, sob a presidência
do primeiro:

MEMBRO SETOR TIPO
Rosalina Semedo de Andrade Tavares PROGRAD Titular
Tecla Lorena Albuquerque Silva PROGRAD Titular
Ana Kétilla do Amaral Cavalcante Lopes PROGRAD Titular
Emanuel Kleber Porto Soares SRCA Titular
José Augusto de Sousa SERAC Titular
Francisco Savio da Silva SAGIM/PROADI Titular
Josely de Sousa Alves SECEP Titular
Gleydson Rodrigues Santos DSIBIUNI Titular

 

Art. 3º. A Comissão terá como atribuição elaborar a Minuta de Resolução sobre a Colação
de Grau Regular e Especial da Unilab a ser subme�da ao colegiado Consepe.

Art. 4º. O prazo para conclusão dos trabalhos será de 60 (sessenta) dias, a contar da data
da publicação desta Portaria.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor em 03 de outubro de 2022.
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Documento assinado eletronicamente por ROSALINA SEMEDO DE ANDRADE TAVARES, PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, em 22/09/2022, às 16:09, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0540133 e
o código CRC EB30D7D6.

 

Referência: Processo nº 23282.014844/2022-38 SEI nº 0540133
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 318, DE 21 DE SETEMBRO DE 2022

O REITOR DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA - UNILAB, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei no 12.289, de 20 de julho
de 2010, publicada no DOU de 21 de julho de 2010, e o Decreto Presidencial de 05 de maio de 2021,
publicado no DOU de 06 de maio de 2021, Edição: 84, Seção 2, Página 1;

Considerando o que determina os ar�gos 4º e 5º do Decreto nº 97.458, de 15/01/89;

Considerando ainda o disposto nos ar�gos 68 e seguintes da Lei nº 8.112, de 11/12/90,
combinados com o ar�go 12 da lei nº 8.270, de 17/12/91;

Considerando a Instrução Norma�va SGP/SEGGG /ME nº 15, de 16 de março de 2022;

Considerando o que costa no processo nº 23282.009885/2022-11, resolve:

 

Art. 1º CANCELAR a Portaria nº 772, de 10 de agosto de 2017, que trata de concessão de
adicional de insalubridade a servidora Francisca Mariana Rufino de Oliveira Silva, matrícula SIAPE:
2268244, Técnica de Laboratório. 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a par�r de sua publicação.

 

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
21/09/2022, às 11:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0541116 e
o código CRC 7D7FE1CB.

 

Referência: Processo nº 23282.009885/2022-11 SEI nº 0541116
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 320, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022

O REITOR DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, no
uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010, publicada no DOU de 21 de julho de 2010, e
o Decreto Presidencial de 05 de maio de 2021, publicado no DOU de 06 de maio de 2021, Edição: 84, Seção 2, Página 1;

Considerando o constante dos autos dos processos nº 23282.412425/2020-04 e 23282.508118/2019-86, resolve:

 

Art. 1º Alterar o art. 2º da Portaria Reitoria nº 455, de 05 de novembro de 2019, designando os seguintes membros,
sob a presidência do primeiro, para comporem a Comissão Permanente de Gestão dos Laboratórios Acadêmicos Compar�lhados
da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira:

 

MEMBROS REPRESENTAÇÃO
REITOR Roque do Nascimento Albuquerque

VICE-REITORA Cláudia Ramos Carioca
PRÓ-REITORA DE GRADUAÇÃO Rosalina Semedo de Andrade Tavares

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO Carlos Henrique Lopes Pinheiro
DIRETOR DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE Thiago Moura de Araújo

TÉCNICO DE  SEGURANÇA DO TRABALHO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE Victor Teixeira Noronha
DIRETOR DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA Jober Fernando Sobczak

TÉCNICA DE LABORATÓRIO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA Débora Menezes da Costa
DIRETOR DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL Lucas Nunes da Luz

TÉCNICO DE LABORATÓRIO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL Henrique Pinho de Oliveira
DIRETORA DO INSTITUTO DE ENGENHARIAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL Maria Cris�ane Mar�ns de Sousa
TÉCNICO DE LABORATÓRIO DO INSTITUTO ENGENHARIAS E DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL Rafael Silva do Nascimento

NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA Daniel Silva Alves
 
 

Art. 2º As demais disposições con�das na Portaria Reitoria nº 455, de 05 de novembro de 2019, permanecem
inalteradas.

 

Art. 3º  Fica revogada a Portaria Reitoria nº 49, de 23 de fevereiro de 2022.

 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a par�r de sua publicação do Bole�m de Serviços da Unilab.

 

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em 22/09/2022, às 16:16,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0542911 e o código CRC C0AB6B19.
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Referência: Processo nº 23282.412425/2020-04 SEI nº 0542911
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

PORTARIA REITORIA/UNILAB Nº 571, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022

  

Regulamenta o uso do Sistema Eletrônico
de Agendas do Poder Execu�vo Federal - e-
Agendas no âmbito da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira - Unilab.

O REITOR DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA
AFROBRASILEIRA - UNILAB, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de
julho de 2010, publicada no DOU de 21 de julho de 2010 e o Decreto Presidencial de 05 de maio de 2021,
publicado no DOU de 06 de maio de 2021, Edição: 84, Seção 2, Página 1;

Considerando o Decreto nº 10.899, de 9 de dezembro de 2021;

Considerando o que consta no processo nº 23282.016999/2021-28, resolve:

 

Art. 1º Definir, para fins de registro e publicação da agenda de compromissos públicos, os
usuários e os respec�vos perfis de acesso ao sistema e-Agendas, conforme segue:

 

I - administrador ins�tucional gestor: 

 

a) �tular da Chefia de Gabinete.

 

II -  administrador ins�tucional supervisor:

 

a) autoridade de monitoramento da lei de acesso à informação;

 

b) �tular da Secretaria de Governança, Integridade e Transparência; e

 

c) �tular da Divisão de Administração de Pessoal.

 

III - agente público obrigado - APO: 
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a) reitor(a), vice-reitor(a) e pró-reitores(as);

 

IV - agente público obrigado eventual:

 

a) decano(a) do Conselho Universitário quando devidamente portariado(a) para assumir as
funções da Reitoria nas ausências ou impedimentos eventuais do vice-reitor(a); e

 

b) subs�tutos dos pró-reitores; 

 

V - assistente técnico:

 

a) servidor(es) público(s) ou agente(s) terceirizado(s) cadastrado(s) no sistema e-Agendas
pelo agente público obrigado para ter acesso ao sistema e realizar os registros das informações na
agenda de compromissos públicos em seu nome.

 

§ 1º O Agente Público Obrigado deverá registar no sistema e-Agendas os períodos de
afastamento legais e o nome do APO subs�tuto formalmente designado, que deverá publicar sua agenda
de compromissos públicos durante o período da subs�tuição, mesmo que não seja ele também um APO
Titular.

 

§ 2º A delegação de competência ao assistente técnico não exime o agente público
obrigado da responsabilidade quanto à veracidade e exa�dão das informações registradas no sistema e-
Agendas.

 

Art. 2º A Superintendência de Gestão de Pessoas, sempre que houver nomeação de
servidores para os cargos descritos no inciso III, art. 1º, desta Portaria, realizará o cadastro do novo
usuário e o descadastramento do servidor exonerado no sistema e-Agendas.

 

Parágrafo único. Torna-se obrigatório para os novos usuários a assinatura do termo de
compromisso quanto a ciência da obrigatoriedade de divulgar a agenda de compromissos públicos
inerentes ao cargo.

 

Art. 3º Os agentes públicos mencionados no inciso III, art. 1º, desta Portaria, deverão
registrar e divulgar diariamente, por meio do e-Agendas:

 

I - sua par�cipação em compromisso público, ocorrido presencialmente ou não, ainda que
fora do local de trabalho, com ou sem agendamento prévio, em território nacional ou estrangeiro;

II - hospitalidades e presentes recebidos de agente privado, em decorrência do mandato,
do cargo, da função ou do emprego público que exerça ou ocupe ou de a�vidades que exerça como
agente público;

 

III - viagem realizada no exercício de função pública, na qual haja custeio de despesas por
agente privado, no todo ou em parte; e
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IV - período de ausência, com indicação, quando houver, de seu subs�tuto.

 

§ 1º  As viagens realizadas no exercício da função pública com custeio integral por recursos
de órgão ou en�dade da administração pública federal serão grada�vamente incluídos na agenda pública,
a par�r da integração do e-Agendas com o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP.

 

§ 2º  O despacho interno fica dispensado do registro e da publicação no e-Agendas.

 

Art. 5º O agente público de que trata o inciso III do art. 1º desta portaria é responsável:

 

I - pela veracidade e pela completude das informações de sua agenda de compromissos
públicos; e

 

II - pelo registro e pela publicação tempes�vos das informações no e-Agendas.

 

Art. 6º  São dispensadas de divulgação as hipóteses:

 

I - cujo sigilo seja imprescindível à salvaguarda e à segurança da sociedade e do Estado,
incluídas as a�vidades de segurança e de defesa ciberné�ca; e

 

II - de sigilo previstas em leis específicas. 

 

Art. 7º O descumprimento da presente Portaria poderá acarretar a responsabilização do
agente público, nos termos da legislação vigente.

 

Art. 8º Fica revogada a Portaria Reitoria nº 564, de 13 de setembro de 2022.

 

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor em 9 de outubro de 2022.

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
22/09/2022, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0542528 e
o código CRC B95F95CA.
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Referência: Processo nº 23282.016999/2021-28 SEI nº 0542528
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

  

INSTRUÇÃO NORMATIVA REITORIA/UNILAB Nº 3, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022

  

Reedita a Instrução Norma�va
Reitoria/Unilab nº 2, de 8 de setembro de
2022, que dispõe sobre a concessão,
aplicação e comprovação de suprimento de
fundos no âmbito da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira.

O REITOR DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA - UNILAB, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei no 12.289, de 20 de julho de
2010, publicada no DOU de 21 de julho de 2010, e o Decreto Presidencial de 05 de maio de 2021,
publicado no DOU de 06 de maio de 2021, Edição: 84, Seção 2, Página 1;

Considerando a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

Considerando a Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021;

Considerando o Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018;

Considerando o Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967;

Considerando o Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986;

Considerando a Portaria MF nº 95, de 19 de abril de 2002;

Considerando o Manual do SIAFI Transação CONMANMF código 02.11.21, atualizada;

Considerando a Instrução Norma�va da Receita Federal do Brasil nº 1.234, de 11 de
janeiro de 2012; e

Considerando o  processo nº 23282.013708/2022-21, resolve:

 

Art. 1º Aprovar a concessão, aplicação e comprovação de suprimento de fundos no âmbito
da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

 

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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Art. 2º  A concessão, aplicação e comprovação de suprimento de fundos, no âmbito da
Unilab, obedecerão às disposições con�das nesta Instrução Norma�va.

 

Art. 3º  Em casos excepcionais, sob sua responsabilidade, o Ordenador de Despesas
poderá autorizar pagamento de despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de
aquisição, por meio de suprimento de fundos, conforme art. 45 do Decreto nº 93.872, de 1986. 

 

Art. 4º  São passíveis de realização por meio de suprimento de fundos os seguintes
pagamentos: 

 

I - despesas durante viagens ou serviços especiais, que exijam pronto pagamento
em espécie;

 

II - despesas de pequeno vulto; e 

 

III - outras despesas urgentes e inadiáveis, autorizadas pelo Reitor da Unilab, desde que
devidamente jus�ficada, pelo Ordenador de Despesas, a inviabilidade da sua realização pelo processo
normal de despesa pública.

 

Parágrafo único. Na hipótese dos incisos II e III deste ar�go, a concessão para aquisição de
material de consumo fica condicionada à: 

 

a) inexistência temporária ou eventual no almoxarifado, depósito ou farmácia, do material
ou medicamento a adquirir; e 

 

b) impossibilidade, inconveniência ou inadequação econômica de estocagem do material. 

 

CAPÍTULO II

DA CONCESSÃO

 

Art. 5º  Será autuado único processo administra�vo SEI, do �po “Suprimento de Fundos:
concessão e prestação de contas”, desde a solicitação de concessão, passando pela u�lização, prestação
de contas, análise e julgamento pela autoridade concedente. 

 

Art. 6º  O Suprimento de Fundos será precedido da emissão de nota de empenho, que
especificará a natureza das despesas e o nome do servidor.

 

Art. 7º  A concessão de Suprimento de Fundos, que somente ocorrerá para realização de
despesas de caráter excepcional, conforme disciplinado pelos ar�gos 45º e 47º do Decreto nº 93.872, de
1986, fica limitada a:

 

I - 5% (cinco por cento ) do valor estabelecido na alínea "a" do inciso "I" do art. 23, da Lei
nº 8.666, de 1993, para execução de obras e serviços de engenharia;
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II - 5% (cinco por cento ) do valor estabelecido na alínea "a" do inciso "II" do art. 23, da Lei
acima citada, para outros serviços e compras em geral.

 

Art. 8º  Fica estabelecido o percentual de 1% (um por cento) do valor constante da alínea
"a" do inciso II do art. 23, da Lei nº 8.666, de 1993, como limite máximo de despesa de pequeno vulto.

 

Parágrafo único. O limite a que se refere este ar�go é o de cada despesa, vedado o seu
fracionamento ou do documento comprobatório para adequação a esse limite. 

 

Art. 9º  É vedada a concessão de suprimento de fundos para aquisição de material
permanente ou outra mutação patrimonial, classificada como despesa de capital. 

 

Parágrafo único. Em casos excepcionais e devidamente jus�ficados pelo suprido, em
processo específico, o Ordenador de Despesas poderá autorizar a aquisição, por suprimento de fundos,
de material permanente de pequeno vulto. 

 

Art. 10. A proposta de concessão de suprimento de fundos poderá ser realizada pelo �tular
da  Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura e pelo �tular da Chefia de Gabinete da Reitoria.

 

Art. 11. O Suprido só poderá u�lizar o Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF)
após o deferimento da solicitação de concessão de Suprimento de Fundos pela Coordenação Financeira,
que informará os valores e os prazos de aplicação e prestação de contas autorizados ao suprido. 

 

Art. 12. O suprido deverá informar, no ato da solicitação, o período programado para suas
férias naquele exercício, ciente de que não poderá u�lizar o cartão de pagamento naquele período.

 

Parágrafo único. Não poderá ser concedido suprimento de fundos a servidor: 

 

I - responsável por dois suprimentos; 

 

II - em atraso na prestação de contas de suprimento; 

 

III - que não esteja em efe�vo exercício; 

 

IV - que esteja em férias ou afastamentos legais; 

 

V - ordenador de despesas; 

 

VI - gestor financeiro; 

 

VII - responsável pelo almoxarifado; e 
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VIII - que esteja respondendo a inquérito administra�vo ou declarado em alcance. 

 

Art. 13.  É vedada a concessão de suprimento de fundos a colaboradores sem vínculo
emprega�cio com a Unilab. 

 

Art. 14. Nenhum suprimento de fundos poderá ser concedido para aplicação em período
superior a 90 (noventa) dias, a contar da data da concessão pelo Ordenador de Despesas. 

 

Parágrafo único. A prestação de contas do suprimento deverá ser apresentada nos 30
(trinta) dias subsequentes ao término do período de aplicação. 

 

Art. 15. Não será concedido Suprimento de Fundos com prazo de aplicação, após o úl�mo
dia ú�l do mês de novembro ou conforme determinação expressa em norma�vo interno.

 

Parágrafo único. Sendo absolutamente necessária a medida, o detentor de suprimento de
fundos deverá fornecer à Coordenação Financeira, o saldo em seu poder no dia 31 de dezembro, cuja
aplicação não ultrapassará o úl�mo dia do exercício corrente e sua comprovação não excederá o décimo
quinto dia do mês de janeiro subsequente. 

 

Art. 16.  Do ato de concessão de suprimento de fundos deverão constar: 

 

I - a data da concessão; 

 

II - a natureza da despesa; 

 

III - a sistemá�ca de pagamento, se somente fatura, ou também saque; 

 

IV - a finalidade, segundo os incisos do art. 3º; 

 

V - o nome completo, cargo ou função do suprido; 

 

VI - o valor do suprimento, em algarismos e por extenso, em moeda corrente; 

 

VII - o período de aplicação; e 

 

VIII - o prazo de prestação de contas. 

 

Parágrafo único. O ato de concessão deverá ser publicado no Bole�m de Serviço da Unilab,
por meio de Portaria, pelo Ordenador de Despesas. 
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Art. 17.  O suprimento de fundos será precedido de nota de empenho na dotação própria
às despesas a realizar. 

 

Parágrafo único. No início de cada exercício financeiro, a autoridade competente poderá
emi�r notas de empenho por es�ma�va, atendida a classificação orçamentária da despesa, para
concessão de suprimento de fundos no decurso do exercício, e nas quais serão feitas as deduções de
cada valor concedido. 

 

Art. 18.  O suprimento de fundos não poderá ter aplicação diversa daquela especificada no
ato de concessão e na nota de empenho. 

 

Art. 19.  A entrega do numerário em favor do suprido será feita mediante a definição de
limite de u�lização no Cartão de Pagamento do Governo Federal, após a liquidação do empenho. 

 

§ 1º O valor do limite de u�lização lançado no cartão será o valor total da liquidação,
dividido entre a modalidade de fatura e, se for o caso, de saque. 

 

§ 2º A nota de empenho deverá ser emi�da na Modalidade de Licitação (Suprimento de
Fundos). 

 

CAPÍTULO III

DA UTILIZAÇÃO DO SUPRIMENTO

 

Art. 20. Os comprovantes da despesa realizada não poderão conter rasuras, acréscimos,
emendas ou entrelinhas e serão emi�dos por quem prestou o serviço ou forneceu o material, em nome
da Universidade Federal da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, CNPJ nº
12.397.930/0001-00, em que constem, necessariamente: 

 

I - discriminação clara do serviço prestado ou material fornecido, não se admi�ndo a
generalização ou abreviaturas que impossibilitem o conhecimento das despesas efe�vamente realizadas; 

 

II - atestação de que os serviços foram prestados ou de que o material foi recebido,
efetuada por servidor que não o suprido ou o Ordenador de Despesas; e 

 

III - data da emissão, a qual deve estar inserida no período de aplicação. 

 

§ 1º A atestação mencionada no inciso II deverá conter data e assinatura, seguidas de
nome legível, cargo ou função do servidor e número do SIAPE. 

 

§ 2º Exigir-se-á documentação fiscal dos pagamentos com suprimento de fundos, quando a
operação es�ver sujeita a tributação. 

 

Boletim de Serviço Unilab Nº 350 - 23 set 2022

41



22/09/2022 16:26 SEI/UNILAB - 0542153 - Instrução Normativa

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=612796&infra_sist… 6/9

Art. 21.  Ao suprido é reconhecida a condição de preposto da autoridade que conceder o
suprimento, não podendo transferir a outrem a sua responsabilidade pela aplicação e prestação de
contas do quan�ta�vo recebido, devendo prestar contas no prazo estabelecido no ato concessório. 

 

Art. 22.  O valor do suprimento de fundos a ser comprovado não poderá ultrapassar o
quan�ta�vo recebido. 

 

Art. 23.  As res�tuições por falta de aplicação, parcial ou total, ou por aplicação indevida,
serão feitas à Conta Única do Tesouro Nacional, mediante GRU, cons�tuindo-se anulação de despesa do
exercício, ou recuperação de despesas de exercícios anteriores, se recolhidas após o encerramento do
exercício. 

 

Parágrafo único. As res�tuições de que trata este ar�go deverão ser efetuadas pelo suprido
até o prazo limite de prestação de contas. 

 

Art. 24. As despesas realizadas em desacordo com a presente norma serão anuladas,
obrigando-se o suprido a res�tuição dos valores impugnados.

 

Art. 25. Se houver saldos orçamentários de Suprimento de Fundos ao final do período de
aplicação, os respec�vos empenhos serão anulados.

 

Art. 26.  É vedada a u�lização do Cartão de Pagamentos do Governo Federal para compras
online.

 

CAPÍTULO IV

DAS RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS

 

Art. 27.  Não serão re�dos tributos federais em operações realizadas por meio de
suprimento de fundos, de acordo com a Instrução Norma�va da Receita Federal do Brasil nº 1.234, de
2012, art. 4º, inciso XXI. 

 

Art. 28.  Na prestação de serviços avulsos por pessoas �sicas, estas deverão observar as
legislações per�nentes no tocante a IRRF, ISSQN e INSS, realizando os devidos descontos no recibo e
recolhendo-os nos prazos legais.

 

Art. 29.  Nos casos de prestação de serviços de pessoa �sica, o suprido deve procurar a
Coordenação Financeira para cálculo dos tributos devidos e das retenções incidentes, e posterior emissão
das guias de recolhimento.

 

CAPÍTULO V

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

 

Art. 30.  A prestação de contas deverá ser apresentada no mesmo processo de Suprimento
de Fundos aberto no ambiente do SEI, e neste, serão incluídas as seguintes peças pelo suprido:
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I - ato de concessão; 

 

II - documento da nota de empenho; 

 

III - comprovantes de saque com o Cartão de Pagamentos do Governo Federal;

 

IV - Declarações de inexistência do material de consumo no almoxarifado na data da
compra e de detalhamento de todas as despesas no subsistema de cartão de pagamento do sistema SCP
COMPRASNET. 

 

IV - primeira via dos comprovantes das despesas realizadas, a saber: 

 

a) documento fiscal de prestação de serviços, no caso de serviço de pessoa jurídica; 

 

b) documento fiscal de venda ao consumidor, no caso de compra de material de consumo; 

 

c) recibo avulso de pessoa �sica, contendo o nome do prestador do serviço, nº do CPF e o
da iden�dade, data de nascimento, inscrição no INSS, endereço e assinatura; 

 

d) despesas relacionadas com o pagamento de passagens urbanas; 

 

V - demonstra�vo de prestação de contas de suprimento de fundos; 

 

VI - formulário de solicitação de aquisição; 

 

VII - comprovante de detalhamento das despesas no Sistema do Cartão de Pagamento
(SCP); 

 

VIII - comprovante de recolhimento do saldo, se for o caso;

 

IX - pesquisa de mercado, quando aplicável; e

 

X - planilha de composição unitária dos gastos do período;

 

§ 1º Os comprovantes de despesas especificados no inciso IV deste ar�go só serão aceitos
se emi�dos em data igual ou posterior à de entrega do numerário, e es�verem dentro do prazo de
aplicação definido no termo de concessão. 

 

§ 2º A retenção de impostos e contribuições referentes à prestação de serviços por pessoa
�sica será demonstrada pelo suprido na forma do recibo avulso constante da alínea “c”, devendo seu
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recolhimento ser efetuado pela Unilab, segundo os prazos e procedimentos definidos em norma
regulamentar. 

 

Art. 31.  Os pagamentos das despesas deverão estar devidamente comprovados.

 

Art. 32.  Todos os documentos comprobatórios das despesas integrantes da prestação de
contas deverão conter a descrição detalhada do material adquirido, serviço prestado, preço unitário,
preço total, �po de serviço e período de execução, de forma ní�da.

 

Art. 33.  Os documentos comprobatórios das despesas não deverão conter rasuras,
acréscimos, emendas ou entrelinhas.

 

Art. 34.  Todos os documentos comprobatórios das despesas são de responsabilidade dos
supridos que poderão guardá-los em arquivos próprios.

 

Art. 35.  As despesas realizadas em desacordo com a legislação e normas vigentes serão
impugnadas e, se glosadas pelo Ordenador de Despesas, deverão ser res�tuídas aos cofres públicos os
valores gastos. 

 

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 36.  Os suprimentos de fundos concedidos serão considerados despesas efe�vas,
registrando-se a responsabilidade ao servidor suprido, cuja baixa será procedida após a aprovação das
contas prestadas. 

 

Art. 37.  O controle dos prazos para prestação de contas pelos supridos, para efeito de
baixa na responsabilidade, será feito pela Coordenação Financeira. 

 

Art. 38.  O Ordenador de Despesas deverá, expressamente, aprovar ou impugnar as contas
prestadas pelo suprido, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento do processo
administra�vo com a prestação de contas. 

 

Art. 39.  Aprovada a prestação de contas, a baixa da responsabilidade do detentor do
suprimento de fundos deverá ser efe�vada no prazo de 10 (dez) dias pela pela Coordenação Financeira.

 

Art. 40.  No caso do agente responsável por suprimento de fundos não prestar contas de
sua aplicação no prazo fixado, ou se o Ordenador de Despesas impugnar as contas prestadas, deverá este
determinar imediatas providências para a tomada das medidas cabíveis (art. 80, §3º, do Decreto-lei nº
200, de 1967), sem prejuízo, na primeira hipótese, do imediato processamento da tomada de contas
especial do suprido (art. 81, parágrafo único, do Decreto-lei nº 200, de 1967). 

 

Art. 41.  Em caso de roubo, furto, perda ou extravio do cartão, o suprido deverá comunicar
diretamente ao Banco do Brasil e ao Ordenador de Despesas. 

Boletim de Serviço Unilab Nº 350 - 23 set 2022

44



22/09/2022 16:26 SEI/UNILAB - 0542153 - Instrução Normativa

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=612796&infra_sist… 9/9

 

Art. 42.  O Cartão de Pagamentos do Governo Federal não poderá ser usado, no período de
férias, finais de semana, feriados e por terceiros. 

 

Art. 43.  Fica revogada a Instrução Norma�va Reitoria/Unilab nº 2, de 8 de setembro de
2022. 

 

Art. 44.  Esta Instrução Norma�va entra em vigor na data de sua publicação no Bole�m de
Serviço da Unilab.

 

 

PROF. ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 
Reitor

 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A), em
22/09/2022, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0542153 e
o código CRC 26E30042.

Referência: Processo nº 23282.013708/2022-21 SEI nº 0542153
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO

DESPACHO COMUM

RETIFICAÇÂO

PORTARIA SGP/UNILAB Nº 516, DE 16 DE AGOSTO DE 2022

 

ERRATA: Na edição nº 340 do Boletim de Serviços da Unilab, do dia 19 de agosto de 2022. 

 

Onde se lê: "por motivo de férias da titular"

 

Leia-se:  "por motivo de licença gestante da titular"

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por WENDEL MENDES FERREIRA,
CHEFE DE SEÇÃO, em 22/09/2022, às 09:54, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0542407 e o código CRC BE34D7BD.

Referência: Processo nº 23282.012310/2022-77

Despacho Comum SEPAG 0542407         SEI 23282.012310/2022-77 / pg. 1
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