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EDIÇÃO Nº 14 Um boletim mensal oferecido a você 2022/FEV 

Campanha Retorno Seguro 
  

A Portaria nº 2.934/2021 dispõe sobre orientações internas visando medidas a serem adotadas 

no retorno às atividades presenciais no âmbito da CGU, no contexto da pandemia de Covid-19. 

O objetivo é minimizar a possibilidade de contágio entre as pessoas. 

   

   

   

A Portaria estabelece orientações gerais visando à prevenção, ao controle e à mitigação da 

transmissão da COVID-19 e deverão ser observadas pelos servidores e colaboradores da CGU. 

Dentre os assuntos abordados estão o uso de espaços coletivos, a devolução de equipamentos 

eletrônicos e o afastamento preventivo das atividades presenciais 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=_tl4ZiEJfUGEEV8cGN77u5OzWzDzyQlLljtrB09qjYRUN0k4UjE4RldITFJaOFkySk83RjEyNVE0Si4u
https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/bitstream/1/13657/1/Portaria_2934_2021.pdf
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Resultados e Benefícios  

No mês de fevereiro, a CGU/MS publicou os seguintes resultados: 

 

Relatório de Avaliação nº 907051 - Hospital Universitário da 
Universidade Federal da Grande Dourados - HU/UFGD   

Trata-se de auditoria baseada em riscos sobre os processos 
internos de aquisição de suprimentos e materiais de consumo 
executados pelo HU-UFGD/EBSERH, especialmente relacionadas 
a fármacos e materiais médico-hospitalares, no período de 2019 
a 2021, sendo concluído que:  

(i) A fase de planejamento das licitações observa os normativos 
internos, sobretudo quanto aos quantitativos demandados e aos 
preços estimados.  

(ii) Os procedimentos licitatórios seguem os princípios da 
competitividade e da vinculação ao instrumento convocatório. 

(iii) A gestão de controle de estoques de materiais e de 
medicamentos adquiridos pelo HUMAP está condizente com o 
regulamento da EBSERH. 

Iniciado em 15.10.2021, o trabalho foi realizado pelos Auditores Nelson de Lima e Paulo Ito, e 
supervisionado pelo Chefe de Serviço Luiz Henrique Rezende. 

 
 

Atividades Iniciadas 

No mês de fevereiro, iniciaram-se novas tarefas previstas em nosso Plano Operacional 2022, a saber: 

Unidade e-Aud Descrição Servidor 

FNDE 1140060 
Auditoria preventiva - Pregão nº 2/2022 para 

aquisição de Ônibus Rural Escolar - R$ 2 bi 
Lisandra e Leandro 

 
 

Clipping 
   

 
21.01.22 

Relatório da CGU aponta superfaturamento em contratos da Saúde de 
Caracol 

 
03.02.22 

Prefeitura de Miranda superfaturou verba da merenda escolar, aponta 
CGU 

 
07.02.22 

Em relatório, CGU aponta boa gestão do Hospital Universitário de 
Campo Grande 

   
 
  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=_tl4ZiEJfUGEEV8cGN77u5OzWzDzyQlLljtrB09qjYRUN0k4UjE4RldITFJaOFkySk83RjEyNVE0Si4u
https://eaud.cgu.gov.br/relatorios/?apenasAbertas=false&exibirColunaPendencias=false&apenasModificadasNosUltimos30Dias=false&colunaOrdenacao=dataPublicacao&direcaoOrdenacao=DESC&tamanhoPagina=15&offset=0&localidades=5585%2C5612&fixos=#lista
https://eaud.cgu.gov.br/relatorios/?apenasAbertas=false&exibirColunaPendencias=false&apenasModificadasNosUltimos30Dias=false&colunaOrdenacao=dataPublicacao&direcaoOrdenacao=DESC&tamanhoPagina=15&offset=0&localidades=5585%2C5612&fixos=#lista
https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2022/relatorio-da-cgu-aponta-superfaturamento-em-contratos-da-saude-de-caracol
https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2022/relatorio-da-cgu-aponta-superfaturamento-em-contratos-da-saude-de-caracol
https://correiodoestado.com.br/economia/prefeitura-de-miranda-superfaturou-verba-da-merenda-escolar/396144
https://correiodoestado.com.br/economia/prefeitura-de-miranda-superfaturou-verba-da-merenda-escolar/396144
https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2022/em-relatorio-cgu-aponta-boa-gestao-do-hospital-universitario-de-campo-grande
https://midiamax.uol.com.br/politica/transparencia/2022/em-relatorio-cgu-aponta-boa-gestao-do-hospital-universitario-de-campo-grande
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Servidores em Férias 
 

Sem programação de férias em março/2022 
 
 
 

Aniversariantes do Mês 

 

MARÇO 

 

31 – Tiago 
 

ABRIL 

01 – Djalma   19 - Rogério 
  

 
 

 

 

Resumo das Ações 2022 

Painel de Hh alocado por servidor e projeto – PO 2022 CGUMS 

 
Fonte: Painel CGPLAM (CGUDATA), 04.03.2022 (adaptado) 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=_tl4ZiEJfUGEEV8cGN77u5OzWzDzyQlLljtrB09qjYRUN0k4UjE4RldITFJaOFkySk83RjEyNVE0Si4u
https://pbi-interno.cgu.gov.br/Reports/powerbi/Auditoria_Interna/SFC/CGPLAM/009_Monitoramento_Unidades?rs:embed=true
https://cgugovbr.sharepoint.com/:i:/s/intracgu-ms/EcXmMGhXRA1KjJXHcClLvsUBGdbIneJljMm3W3Yonmp1og?e=Ioc2Mh

