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1.

Te1)dO.em' vista os' aspectos observados na prestação. de contas anual do. exercício de 2016 da

Universidade Fed~ral da Bahia, expresso. a seguinte opinião acercá dos atos de gestão. cO.mbase nos principais
,

\

registros e recomendações formulados pela equipe de auditoria.
2.

Para O.·escopo do. trabalho. de auditoria foram selecionados processos e fluxos considerados

estratégicos para a Universidade, dentre O.Squais destaco O.Sresultados quantitativos e qualitativos da gestão,
em especial quanto' ao cumprimento. dos objetivos estratégicos, e O.Stópicos sobre gestão. de pessoas, que
I

incluem a regularidade da flexibilização da jornada de trabalho.. nos termos do. Decreto' n° 1590/95. Em
/

complementariedade,

analisou-se

a regularidade

e O.S controles

contratações; O.cumprimento. das recomendações da

cqu;

internos relacionados

às compras e

e a avaliação. da conformidade dos registros do.

Sistema de Gestão. de Processos Disciplinares (CGU-PAD).
3.

Quanto. à avaliação. do. cumprimento. dO.sobjetivos estratégicos, verificou-se que a UFBA que O.

Plano. de Desenvolvimento

Institucional PD Í para-o período de 2012-2016 estava dotado dO.s elementos

fO.~ais requisitados, entretanto, a Universidade não. utilizou instrumentos de implementação do. pbI, como
planos táticos e' operacionais
retroalimentação

para cada exercício, e tem atualmente têm carência de mecanismos

de informações

,

estratégicas

e gerenciais.

Tal situação. implicou

em deficiências

de'
na

\

apresentação. de seus resultados na Prestação. de Contas de 2016, focada na evidenciação de desempenho. de
execução. orçamentária. Apesar de iniciativas de transparência de alguns indicadores, O.quadro geral da gestão.
I

do.PDI da UFBA traz dificultadores para avaliação. de avanços quanto' aos objetivos estratégicos.
4.

Sobre O.foco dado. ao.escO.pO.da gestão. de pessoas, especificamente no. que se refere à flexibilização

da jornada de trabalho, constatou-se que se mantinha a prática de flexibilização informal da jornada tra~alhO.,
,

\

.

praticada pO.runidades administrativas e de ensino, sem. que haja a devida autorização do. dirigente máximo.
da Entidade, conforme preceitua a Resolução n° J3/20 13, e o Decreto' n° 1.590/1995. Quanto. aos controles
internos sobre gestão. de pessoas, detectou-se que -os' manuais 'de procedimentos

,

,~..~//
:.".í"

da área de pessoal estão

I

desatualizados,há

fragilidades no controle e acompanhamento da vigência das decisões judiciais, deficiências .

na Gestão do Conhecimento e na gestão de liderança, assim como ausência de monitoramento de informações
sobre o tema
5.

No que tange à gestão de compras e contratações, destaca-se como negativo o achado de desvio de

'finalidade na execução de contrato de prestação de serviços de apoio à gestão e fiscalização de contratos
administrativos. Ademais, avaliou-se que a ár~a de licitações possui departamento responsável que controla
de forma sistematizada os processos licitatórios realizados no 'exercício com servidores adequadamente
designados.

Nesse sentido, dentre outras boas práticas, a execução das principais atividades envolvidas na

realização das contratações está apoiada por políticas e procedimentos, são adotadas rotinas para prevenção
de fraudes e conluios entre empresas. Avalia-se que o nível de maturidade dos controles internos encontra-se
como aprimorado, obedecendo aos princípios estabelecidos, sendo supervisionados e regularmente ajustado.
6.

Assim, em atendimento às determinações

contidas no inciso Ill, art, 9°·da Lei n." 8.443/92,

combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n;" 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da INrrCUIN.o 6312010
e fundamentado no Relatório d~ Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria, Desse
modo, o Ministro de Estado supervisor deverá ser informado de que as peças sob a responsabilidade da CGlJ
estão inseridas no Sistema e-Contas do TCU, com vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que
trata o art. 52, da Lei n." 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União por meio do mesmo
sistema.
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