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_______________________________________________ 

Análise Gerencial 
 
Senhor Superintendente da CGU-Regional/RS,  
 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 201700841, e 
consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC nº 01, 
de 06 de abril de 2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a 
prestação de contas anual apresentada pela Fundação Universidade Federal de Pelotas – 
UFPel. 
 
1. Introdução 
 
 

Os trabalhos de campo foram realizados nos períodos de 10 a 20 de abril de 2017, por 
meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício 
sob exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade auditada, em 
estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 
 
Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 
 
O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos 
Trabalhos, que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de 
Auditoria, que contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em 
subsídio ao julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da 
União – TCU. 
 
Constam como anexos do presente relatório, com o objetivo de compor o trabalho de 
Auditoria Anual de Contas (AAC), o Relatório de Avaliação dos Resultados da Gestão 
nº 2016003332, relativo à avaliação do relacionamento da Unidade com as Fundações 
de Apoio (Anexo I) e o Relatório de Avaliação dos Resultados da Gestão nº 201603358, 
relativo à avaliação da execução do Programa Nacional de Assistência Estudantil 
(Pnaes), ambos no seu inteiro teor. 
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2. Resultados dos trabalhos 
 
 

De acordo com o escopo de auditoria firmado por meio da Ata de Reunião realizada em 
17 de novembro de 2016, firmada entre as Coordenações Gerais de Auditoria da Área 
de Educação Superior e Profissionalizante e da Educação Básica do Ministério da 
Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) e a Secretaria de 
Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto do Tribunal de Contas da 
União (TCU), foi proposto o seguinte conteúdo e a respectiva abordagem: 
 
Resultados Quantitativos e Qualitativos 
 
Avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, em especial quanto aos 
objetivos estabelecidos no plano estratégico. 
 
Gestão de pessoas 
 
Avaliação da gestão de pessoas contemplando, em especial, quanto: 
- à observância da legislação sobre remuneração, em especial, ao pagamento de 
vantagens, vencimento básico, assistência pré-escolar, fundamentos de aposentadoria, 
adiantamento de férias, pagamentos em duplicidade, remuneração superior ao teto, 
pagamento de pensão em duplicidade, dentre outros; 
- à conformidade da concessão de retribuição por titulação previsto na Lei nº 
12.778/2012; 
- à conformidade da regulação e concessão de flexibilização da jornada de trabalho para 
30 horas, considerando o estabelecido no Decreto nº 1.590/1995; 
- à consistência dos controles internos administrativos relacionados à gestão de pessoas, 
principalmente em relação aos três aspectos anteriormente avaliados; e 
- à qualidade do controle da Unidade para identificar e tratar as acumulações ilegais de 
cargos. 
 
Gestão de compras e contratações 
 
Avaliação da gestão de compras e contratações, especialmente no que diz respeito à: 
- regularidade dos processos licitatórios e das contratações e aquisições feitas por 
inexigibilidade e dispensa de licitação; e 
- qualidade dos controles internos administrativos relacionados à atividade de compras e 
contratações. 
 
Relacionamento com fundações de apoio 
 
Avaliação da qualidade e suficiência dos controles internos administrativos instituídos 
pelas Universidades em relação à gestão dos instrumentos firmados com as Fundações 
de Apoio, especialmente, em relação aos seguintes aspectos: normativos existentes que 
regulam essa relação; diretrizes para a pactuação de contratos/convênios; transparência 
das informações; acompanhamento e controle dos contratos/convênios, inclusive suas 
prestações de contas. 
 
Programa Nacional de Assistência Estudantil – Pnaes 
 
Avaliação da execução do Programa Nacional de Assistência Estudantil – Pnaes pelas 
Universidades abrangendo a adequação: da escolha das áreas de atuação; dos critérios 
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de seleção dos beneficiários; da divulgação do programa; e da suficiência dos controles 
administrativos instituídos pela área responsável pela gestão do programa. 
 
Na condição de conteúdo de natureza geral, também foram desenvolvidas questões 
referentes à Conformidade das peças do processo de contas, ao cumprimento das 
deliberações do TCU, ao cumprimento das recomendações da CGU, à avaliação da 
utilização do Sistema CGU-PAD e à atuação da Ouvidoria no processo de melhoria da 
gestão. 
 

 
2.1 Avaliação da Conformidade das Peças 

Considerando a natureza jurídica e o negócio da UFPel, verificou-se que a Unidade 
inseriu no Sistema e-Contas do Tribunal de Contas da União todas as peças demandadas 
nos incisos I, II e III do art. 13 da Instrução Normativa (IN) TCU nº 63/2010, a saber: 
 
I - Rol de responsáveis; 
II - Relatório de gestão; e 
III - Relatórios e pareceres de órgãos, entidades ou instâncias que devam se pronunciar 
sobre as contas ou sobre a gestão dos responsáveis pela unidade prestadora de contas. 
 
A partir daí, passou-se a analisar o conteúdo das referidas peças, verificando a 
existência das informações exigidas para a unidade auditada, conforme itens a seguir: 
 
I – Rol de Responsáveis 
 
O rol de responsáveis elaborado pela UFPel compõe-se do Reitor, autoridade superior 
da Universidade, do Vice-Reitor, que auxilia o Reitor no desempenho de suas funções e 
o substitui nos eventuais impedimentos e ausências, e dos oito Pró-Reitores, que 
dirigem as Pró-Reitorias, órgãos de execução e assessoramento do Reitor. Verifica-se 
ser essa a composição da administração executiva da Unidade, responsável por 
coordenar a definição de políticas, estratégias e planos de ação, bem como monitorar as 
atividades dos órgãos responsáveis pela execução da política de cada área da 
Universidade. Dessa forma, os dirigentes integrantes do órgão executivo da UFPel 
constam no rol de responsáveis, habilitando-se como responsáveis pela gestão, na forma 
requerida pela IN nº 63, art. 10, bem como pela DN nº 156/2016 e orientações do 
Sistema e-Contas. 
 
Quanto aos períodos de gestão dos responsáveis arrolados no rol, verificou-se que os 
Pró-Reitores possuem substitutos designados, e os registros das substituições nos 
afastamentos no exercício de 2016 está de acordo com os termos do § 2º do art. 10 da 
DN TCU nº 156/2016.  
 
Verifica-se constar os dados obrigatórios de cada responsável, especificados no sistema 
e-Contas, conforme previsto no art. 11 da IN TCU 63/2010, com exceção daqueles 
previstos no inciso IV do referido artigo, visto que o sistema dispensa as UPC de 
informar sobre a identificação dos atos formais de nomeação, designação ou 
exoneração. 
 
Em face das análises realizadas, conclui-se que o rol de responsáveis está em 
conformidade com a legislação e com as orientações do e-contas. 
 
II - Relatório de Gestão 
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A análise do Relatório de Gestão (RG) teve o objetivo de avaliar se a informação 
apresentada está estruturada de acordo com o que está definido nos tópicos de ajuda do 
sistema e-Contas. 
 
Verificou-se que o RG contém todos os itens previstos no sistema e-Contas aplicáveis à 
Unidade, em geral estruturados conforme previsto no sistema e nas normas que o 
regem.  
 
Destaca-se, no entanto, alguns pontos cujas informações encontram-se incompletas 
relativamente às respectivas orientações de elaboração:  

1) Item 3.3.3 – Planejamento Organizacional e Resultados - Desempenho 
Orçamentário – Obrigações assumidas sem respectivo crédito autorizado no 
orçamento; 

2) Item 3.3.5 – Planejamento Organizacional e Resultados - Desempenho 
Orçamentário - Execução descentralizada com transferência de recursos; 

3) Item 5.2.5 – Áreas Especiais da Gestão - Gestão do patrimônio e infraestrutura - 
Informações sobre imóveis locados de terceiros; 

4) Item 5.3 – Áreas Especiais da Gestão - Gestão da tecnologia da informação; 
5) Item 8.3 – Conformidade da Gestão e Demandas dos Órgão de Controle - 

Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário. 
 
III - Relatórios e pareceres de órgãos, entidades ou instâncias que devam se pronunciar 
sobre as contas ou sobre a gestão dos responsáveis pela unidade prestadora de contas 
 
Constam da prestação de contas da UFPel as informações suplementares previstas no 
art. 8º da IN-TCU nº 154/2016 aplicáveis à Unidade, embora o conteúdo das 
“Informações sobre projetos desenvolvidos pelas fundações de apoio regidas pela Lei 
8.958/1994” esteja incompleto em relação às orientações. 
 
Verifica-se que os pareceres e declarações apresentados estão, em geral, estruturados de 
acordo com o que está definido nas normas e nas orientações para sua elaboração. 
Todavia, em substituição à “Declaração de integridade e completude dos registros no 
Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões”, a unidade 
inseriu a seguinte informação: “A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas no ano 2016 optou 
por não apresentar a Declaração por não ter conhecimento da situação atual dos 
registros, alegando que eventuais atrasos em virtude a greve dos servidores no ano de 
2016”. 
  
##/Fato## 

 
 
2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

Com vistas a avaliar se a UFPel promoveu a implementação do planejamento 
estratégico ao longo do exercício 2016, foram feitas análises a partir de informações 
disponibilizadas ao longo do trabalho de auditoria e no Relatório de Gestão da 
Universidade. 
 
A UFPel teve seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) aprovado em 10 de 
novembro de 2015, por meio da Resolução Consun nº 13/2015. O PDI dispõe sobre os 
objetivos estratégicos da UFPel considerando cinco exercícios (2015 a 2020) e 
alicerçou-se no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da Universidade e no Plano 
Nacional de Educação (PNE), aprovado em junho de 2014.  
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A partir dos objetivos do PPI e do PNE, foram estabelecidos os dezenove objetivos 
estratégicos da UFPel que orientam o seu PDI, a saber: 
 
1) ampliar a divulgação e comunicação interna e externa dando transparência a suas 
ações; 
2) desenvolver ações de forma articulada com a rede de educação básica visando 
qualificação e desenvolvimento mútuos; 
3) incrementar e institucionalizar políticas de integração e intercâmbio com outras 
universidades e organizações; 
4) apoiar iniciativas de inovação tecnológica e de desenvolvimento regional;  
5) consolidar as políticas de internacionalização na UFPel; 
6) valorizar a produção e difusão cultural e artística; 
7) produzir e disseminar conhecimentos culturais, científicos e tecnológicos; 
8) assegurar o equilíbrio entre as ações do ensino, da pesquisa e da extensão; 
9) intensificar as relações entre UFPel e sociedade; 
10) buscar a qualidade e eficiência administrativa; 
11) qualificar a graduação e a pós-graduação; 
12) fortalecer as políticas de acesso, inclusão e permanência dos estudantes, com 
aproveitamento; 
13) desenvolver pedagogia universitária; 
14) desenvolver ações continuadas de qualificação dos servidores; 
15) qualificar as condições de trabalho e estudo; 
16) expandir a pós-graduação; 
17) conceber e implantar um processo de planejamento espacial para a UFPel; 
18) atuar e comprometer-se com a formação da consciência socioambiental para a 
sustentabilidade; 
19) difundir, em todas as ações da Universidade, os princípios contidos no Projeto 
Pedagógico Institucional (PPI). 
 
A partir dos objetivos estratégicos definidos, foram definidas ações específicas a serem 
desenvolvidas em cinco temas estratégicos: 
 
1) Gestão Institucional; 
2) Gestão Acadêmica: ensino, pesquisa e extensão; 
3) Assistência Estudantil; 
4) Gestão de Pessoas; 
5) Infraestrutura. 
 
O PDI aprovado em 2015 não definiu e/ou detalhou metas a serem atingidas. Segundo o 
Pró-Reitor de Planejamento de Desenvolvimento da gestão 2013-2016, o 
estabelecimento de metas para atingimento dos objetivos estratégicos ficou de ser 
definido em processo seguinte, com a internalização do PDI nas unidades 
administrativas e acadêmicas da Universidade. No entanto, a proposta para 
internalização do PDI nas estruturas organizacionais não logrou êxito de ser 
implementada no exercício de 2016. O principal entrave mencionado foram as eleições 
para reitoria, que fez com que os ex-dirigentes focassem seus esforços na elaboração de 
propostas para o período 2017-2020.  
 
Com isso, para o exercício de 2016, continuou sendo implementado o planejamento 
estratégico em vigor desde o exercício 2013, o qual foi elaborado sob a orientação de 
quatro grandes eixos estratégicos: qualidade acadêmica, compromisso social, 
desenvolvimento de pessoas e democracia institucional. Para esses eixos estratégicos 
foram estabelecidos objetivos e ações que foram desenvolvidas ao longo do exercício de 
2016, e estão descritos no item três do Relatório de Gestão da UFPel.  
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A partir da definição do novo grupo dirigente para assumir a gestão da Universidade, o 
ex-Reitor, ao final de seu mandato, focou sua ação no desenvolvimento de um projeto-
piloto para avançar na implantação do PDI. O projeto-piloto foi iniciado com grupo 
formado por coordenadores de cursos, por equipe da gestão que encerrava o mandato e 
por equipe da nova gestão que tomou posse no exercício de 2017.  
 
O projeto piloto denominado “Melhorias do Desempenho Acadêmico” está sendo 
realizado em três cursos de diferentes áreas de conhecimento, com previsão de término 
no primeiro semestre de 2018. 
 
Além do projeto piloto, a atual gestão, com vistas a adequar o planejamento estratégico 
ao PDI, por meio da Coordenação para o Desenvolvimento e a Inserção (CPDI) da 
Proplan, emitiu o Memorando-Circular nº 03/2017, de 13 de fevereiro de 2017, 
solicitando às unidades administrativas e acadêmicas a elaboração de seu Plano de 
Desenvolvimento da Unidade (PDU) contendo o perfil institucional da unidade, o 
histórico de atuação e o planejamento tático-operacional, visando o desenvolvimento da 
infraestrutura e quadro de servidores, além de apresentar previsão de entregas para a 
sociedade através do ensino, pesquisa e extensão. 
 
Como destaques das realizações do exercício de 2016, relacionadas ao planejamento 
estratégico, a Universidade mencionou o Plano Institucional de Acessibilidade, que 
estabelece metas de curto, médio e longo prazos para garantir o acesso e a permanência 
de pessoas com necessidades especiais no ambiente universitário, e o programa 
Proequip 2016/2017, que estipulou créditos orçamentários para atendimento de 
necessidades infraestruturais levantadas pelos Colegiados dos Cursos Presenciais de 
Graduação. 
 
Em relação ao planejamento estratégico do Hospital Escola, destaca-se a conclusão do 
Plano de Desenvolvimento Estratégico do Hospital Escola da UFPel, elaborado em 
2016 para vigência bianual (2017-2018), com estabelecimento de metas e indicadores 
para aferição dos resultados. 
  
##/Fato## 

 
 
2.3 Avaliação da Gestão de Pessoas 

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep) é o órgão responsável pela gestão de 
pessoal da Universidade. A Progep conta atualmente com 54 servidores e está 
estruturada em quatro coordenações (Coordenação de Desenvolvimento de Pessoal, 
Coordenação de Saúde e Qualidade de Vida, Coordenação de Processos de Seleção e 
Ingressos, e Coordenação de Administração de Pessoal), uma Assessoria e uma unidade 
para atendimento aos órgãos externos, como CGU, TCU e Ministério Público. 
 
A Coordenação de Administração de Pessoal é responsável pelas atividades de 
admissão, concessão de aposentadorias e pensões, movimentação e vacância de 
servidores, execução da folha de pagamento, registros de informações financeiras, 
registros de frequência, registro de afastamentos e licenças, etc. 
 
A Coordenação de Desenvolvimento de Pessoal ocupa-se dos processos relacionados às 
carreiras dos servidores docentes e técnico-administrativos, envolvendo os sistemas 
avaliação de desempenho, estágio probatório, progressão e promoção na carreira, 
retribuição por titulação e capacitação. 
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A Coordenação de Processos de Seleção e Ingresso é responsável pela realização de 
concursos públicos para provimento de cargos efetivos, pela seleção de substitutos e 
pela promoção do vestibular UAB/UFPel e pela seleção de alunos por meio do 
Programa de Avaliação da Vida Escolar. 
 
A Coordenação de Saúde e Qualidade de Vida ocupa-se dos processos de promoção e 
acompanhamento da saúde dos servidores da Universidade, englobando a atividade de 
perícia médica e segurança do trabalho. Possui equipe multiprofissional de promoção da 
saúde e é responsável pela administração do Subsistema Integrado de Assistência a 
Saúde do Servidor (SIASS). 
 
Além das unidades acima descritas, a Progep conta com uma Assessoria responsável 
pela recepção do público que requer informações afetas à área e que presta 
assessoramento ao Pró-Reitor. 
 
Por fim, a estrutura da Progep conta com uma unidade de atendimento aos órgãos 
extemos, tais como CGU, TCU e Ministério Público. 
 
Para a avaliação da gestão de pessoas da Universidade, bem como a qualidade dos 
controles internos da área, foram propostas as seguintes questões de auditoria: 
 
a) O(s) setor(es) responsável(eis) observou(aram) a legislação aplicável à remuneração, 
cessão e requisição de pessoal, bem como sobre concessão de aposentadorias e pensões? 
 
b) A concessão da flexibilização da jornada de trabalho para seis horas, resultando em 
carga horária de trinta horas semanais, está em consonância com o estabelecido na 
legislação vigente? 
 
c) Qual a qualidade do controle da UFPel para identificar e tratar as acumulações ilegais 
de cargos? 
 
d) A Retribuição por Titulação (RT) é concedida em conformidade com o disposto na 
Lei nº 12.772/2012? 
 
e) Os controles administrativos relacionados à gestão de pessoas são consistentes? 
 
A seguir as considerações sobre cada uma das questões propostas: 
 
Conformidade legal da folha de pagamento 
 
Para verificar a conformidade da folha de pessoal e da concessão de aposentadorias e 
pensões, a CGU realiza, periodicamente, análise nos sistemas coorporativos da 
Administração Pública Federal. Assim, por meio de cruzamentos de bases de dados, são 
identificadas inconsistências de informações, as quais são encaminhadas ao gestor para 
manifestação. 
 
Conforme análise realizada pela CGU, em 10 de maio de 2017 ainda restavam 
pendentes de manifestação 87 ocorrências relativas aos seguintes assuntos: 
1) Faltas - Desconto na folha sem registro no cadastro do servidor; 
2) Faltas devolvidas; 
3) Servidores com parcela de devolução ao erário interrompida (um ano anterior); 
4) Pensão - acumulação de mais de dois benefícios; 
5) Aposentadoria - proporcional com proventos integrais; 
6) Movimentação financeira - inclusão de pagamento pelo próprio servidor; 
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7) Servidores que recebem quintos/décimos; 
8) Servidores com devolução do adiantamento de férias no último ano; 
9) Pagamento de adiantamento de férias sem o respectivo desconto; 
10) Servidores que recebem vencimento básico com valor informado; 
11) Servidores que recebem vantagens calculadas sobre GAE; 
12) Aposentados com Fundamentos EC 41/03; 
13) Pagamento de Gratificação Natalina/13º Salario (um ano anterior); 
14) Servidores que obtiveram devolução de falta com os valores maiores do que o 
desconto (um ano anterior); 
15) Vantagens arts.184 e 192 pagas com valores inconsistentes. 
 
Flexibilização da jornada de trabalho 
 
Em relação à flexibilização da jornada de trabalho dos servidores técnico-
administrativos em educação para seis horas diárias e carga horária de trinta horas 
semanais, prevista no artigo 3º do Decreto nº 1.590/1995, identificou-se que a UFPel 
adotou a flexibilização de horário (carga horária de trinta horas semanais) como regra 
geral no âmbito da Universidade, em desconformidade com o referido normativo, 
conforme relatado em ponto específico deste Relatório. 
 
Controle de acumulações ilegais de cargos 
 
Em relação ao registro e acompanhamento dos casos de acumulação de cargos em 
conformidade com o estabelecido no art. 37, incisos XVI e XVII da Constituição 
Federal, a UFPel exige do servidor no momento da posse, por meio de formulário 
específico, declaração sobre acumulação de outros empregos públicos ou privados e se 
o servidor exerce atividades como autônomo. A Universidade não possui outros 
mecanismos periódicos de controle sobre acumulação funcional. 
 
Concessão de retribuição por titulação 
 
Foram feitas verificações nas concessões de retribuição por titulação (RT) concedidas 
no exercício 2016, com vistas a responder as seguintes questões de auditoria: 
1) A Retribuição por Titulação (RT) é concedida em conformidade com o disposto na 
Lei nº 12.772/2012? 
2) O pagamento da RT ocorre somente após a apresentação do diploma de conclusão do 
curso? 
3) O valor pago a título de RT está de acordo com a titulação apresentada: 
Aperfeiçoamento, Especialização, Mestrado ou Doutorado? 
 
No exercício 2016 foi concedida retribuição por titulação para 35 servidores ativos. Da 
amostra de vinte processos analisados, verificou-se que a concessão de Retribuição por 
Titulação (RT) ocorreu sem respaldo da documentação exigida na Lei nº 12.772/2012, 
cópia do diploma, para dezenove servidores, sendo que destes, dez não haviam 
apresentado tal comprovante até a data do encerramento dos trabalhos de auditoria. 
 
Para os servidores que apresentaram diploma, identificou-se que o valor pago a título de 
RT estava de acordo com a titulação apresentada.  
 
No quadro a seguir é possível visualizar a quantidade de docentes que percebem 
retribuição por titulação na instituição:  
 

Quadro – Pagamento de retribuição por titulação no âmbito da Instituição (RT). 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57891881.



 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

9 

Vínculo Funcional Quantidade de docentes 
que recebem a vantagem 
da Instituição 

Percentual em 
relação ao 
total de docentes da 
Instituição 

Total dos registros 
examinados pela equipe 
de auditoria 

Ativos 1.359 99% 20 
Aposentados  534 89% - 
Instituidores de Pensão 67 54% - 
Fonte: Ofício GR/UFPel nº 208/2017, de 12 de abril de 2017. 
 
Controles internos administrativos 
 
A avaliação dos controles internos relacionados à gestão de pessoas foi realizada com 
base em Questionário de Avaliação de Controles Internos (QACI), utilizado para coleta 
de dados junto aos gestores da Universidade. O referido questionário foi confeccionado 
com base nos conceitos e terminologias constantes nas Normas de Controle Interno do 
Escritório Geral de Contabilidade dos Estados Unidos (GAO – Ferramenta de Gestão e 
Avaliação de Controle Interno), que foi construído com fundamento na metodologia 
delineada no modelo de referência do Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO). 
 
Utilizando-se do conceito da escala já utilizada pelo Tribunal de Contas da União e 
Controladoria-Geral da União em trabalhos similares, conforme consta no Acórdão 
TCU nº 568/2014–Plenário, conclui-se que os controles internos da atividade de gestão 
de pessoas da UFPel apresentam um nível intermediário de maturidade. 
 
As questões relacionadas à área de gestão de pessoas são tratadas mais detalhadamente 
em registros específicos nos “Achados de Auditoria” do presente relatório. 
  
##/Fato## 

 
 
2.4 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ 

Foi realizada análise nos processos de compras e contratações realizados pela UFPel a 
fim de verificar a regularidade desses processos. Nesse sentido, considerando o escopo 
dos trabalhos, foram selecionados nove processos licitatórios, utilizando-se os critérios 
de materialidade, relevância e criticidade. Essa amostragem, de caráter aleatório, 
correspondeu a um montante de R$ 15.613.815,59, representando, aproximadamente, 
52% de todo o valor licitado pela Unidade no ano de 2016 nas modalidades de 
Concorrência, Regime Diferenciado de Contratação (RDC) e Pregão Eletrônico, bem 
como Inexigibilidade e Dispensa de Licitação: 
 
Adicionalmente, foi analisado um contrato formalizado por meio de dispensa de 
licitação em 2015 e executado em 2016, no valor de R$ 4.763.665,16. 
 
A seguir apresenta-se o resumo das licitações avaliadas: 
 

Tabela 1 – Licitações avaliadas. 
Descrição Quantitativo Valor envolvido (R$) 

Licitações 97 27.169.739,83 
 

Licitações avaliadas 05 13.824.090,89 
 

Licitações em que foi detectada alguma 
desconformidade 

02 9.304.090,89 
 

Fonte: Planilha elaborada pela CGU, a partir de informações prestadas pela Unidade e extrações do 
sistema Siafi. 
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Tabela 2 – Dispensas de licitação avaliadas. 
Descrição Quantitativo Valor envolvido (R$) 

Dispensas de licitação  118 946.202,68 
 

Dispensas de licitação avaliadas  
Contrato de 2015 

03 
01 

311.322,60 
4.763.665,16 

Dispensas de licitação em que foi detectada 
alguma desconformidade 

02 297.600,00 
 

Fonte: Planilha elaborada pela CGU, a partir de informações prestadas pela Unidade e extrações do 
sistema Siafi. 
 

Tabela 3 – Inexigibilidades de licitação avaliadas. 
Descrição Quantitativo Valor envolvido (R$) 

Inexigibilidades de licitação (empenhos emitidos 
em 2016) 

46 1.961.210,21 
 

Inexigibilidades de licitação avaliadas 01 1.478.402,10 
 

Inexigibilidades de licitação em que foi detectada 
alguma desconformidade 

00  0,00  
 

Fonte: Planilha elaborada pela CGU, a partir de informações prestadas pela Unidade e extrações do 
sistema Siafi. 
As evidências coletadas durante os trabalhos desenvolvidos na Unidade permitem 
concluir, nos limites da amostragem analisada, que os processos licitatórios observaram 
as disposições legais e normativas aplicáveis, além de atender às orientações emanadas 
pelos órgãos de controle. Cabe destacar que a análise não permite extrapolar a 
conclusão a todos os processos licitatórios realizados pela Unidade, tendo em vista que 
não foi utilizada uma amostragem probabilística. 
 
As desconformidades observadas, estão relatadas em itens específicos deste Relatório, 
especificamente no tocante às impropriedades em processos de dispensa, cuja solução já 
está sendo providenciada pela Unidade e ausência de demonstrativo de suficiência de 
recursos orçamentários para a contratação de obras ou serviços.  
 
Controles Internos 
 
Tendo em vista o escopo de auditoria, foi realizado exame nos controles internos 
administrativos relacionados aos processos de gestão de compras e contratações. 
Buscou-se aferir se os riscos relativos aos subprocessos do macroprocesso “Compras e 
Contratações” estão identificados; se as atividades de controle desenhadas para mitigar 
os riscos identificados na gestão de compras e contratações estão adequadas e se as 
atividades de controle estão sendo eficazes.  
 
A estratégia metodológica utilizada na auditoria consistiu no envio de questionário via 
solicitação de auditoria, entrevista com os gestores responsáveis pelas áreas de gestão, 
análise documental e verificação in loco dos controles nos processos de licitação. 
 
Nesse sentido, o exame permitiu observar que a UFPel de maneira geral possui 
mecanismos de controle adequados para o desempenho das atribuições relacionadas a 
essa área de gestão, apesar da constatação, de que alguns pontos apresentam fragilidades 
que indicam oportunidades de melhoria. As fragilidades observadas, relatadas em ponto 
específico deste Relatório, referem-se a ausência de rotinas para prevenção de fraudes e 
conluios; inexistência de sistema informatizado e de manual de rotinas e procedimentos 
de trabalho, bem como, ausência de indicadores de desempenho referentes à gestão de 
compras e contratação. 
  
##/Fato## 
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2.5 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

A avaliação do cumprimento das determinações/recomendações do Tribunal de Contas 
da União (TCU) se limitou aos acórdãos com determinação expressa do Tribunal de 
Contas da União à Controladoria Geral da União (CGU) para monitoramento. A 
metodologia consistiu no levantamento dos acórdãos emitidos para a UFPel entre os 
exercícios de 2013 e 2016. Esse intervalo é decorrente do rodízio de Unidades 
Prestadoras de Contas (UPC) feito pelo TCU para o julgamento de contas. 
 
Com base no levantamento realizado, foi identificado um acórdão do TCU com 
determinação a ser acompanhada pela CGU: o Acórdão nº 1.355/2013 – Primeira 
Câmara, com a determinação a seguir: 
 
“9.5 determinar à Controladoria Geral da União que, nas auditorias de gestão dos 
próximos exercícios, a iniciar deste, informe se a Fundação Universidade de Pelotas 
(UFPEL) e o seu Hospital Escola estão cumprindo o disposto nos normativos 
mencionados no item 9.4 acima.” 
 
O referido Acórdão em seu item 9.4 determina à Fundação Universidade Federal de 
Pelotas (UFPel)/Hospital Escola cumprir o disposto nos artigos 8º e 15° do Decreto n° 
7.186/2010 e no §2° do artigo 4° da Portaria MEC n° 291/2010, que trata da 
necessidade de publicar semestralmente, em cada unidade hospitalar, a previsão do 
quantitativo de plantões necessários ao desenvolvimento ininterrupto das atividades 
hospitalares, especificando a data e duração dos plantões, os profissionais necessários, 
por nível e cargo, em cada plantão; o tipo de plantão e critérios de escolha dos 
servidores que participarão dos plantões, afixando a escala destes plantões em quadros 
de aviso em locais de acesso direto ao público, inclusive no sítio eletrônico de cada 
unidade hospitalar. 
 
Quando do início dos trabalhos de auditoria, em 31 de março de 2017, identificou-se no 
site do Hospital Escola que não constavam as previsões de plantões relativos ao 1º e 2º 
semestre de 2017. As previsões de plantões informadas abrangiam os plantões relativos 
aos 1º e 2º semestres dos anos de 2013 a 2016. Em relação ao ano de 2017, os últimos 
plantões publicados se referiam ao mês de fevereiro. 
 
Por meio do Ofício GR/UFPel nº 199, de 07 de abril de 2017, a UFPel informou que a 
determinação do TCU tem sido observada, e que a falta de publicação dos plantões 
relativos ao exercício de 2017 decorreu de readequação do quadro funcional, conforme 
explicado a seguir: 
 
“O sistema eletrônico tem sido alimentado mensalmente, conforme orientação anterior, 
salvo neste início de ano, devido primeiramente ao motivo do afastamento do servidor 
responsável no mês de janeiro por férias e também devido a readequação do quadro 
funcional que vem ocorrendo no último e no presente ano, devido ao ingresso de 
trabalhadores via concurso EBSERH e demissões dos precarizados(sic) ainda 
existentes na instituição, bem como o cumprimento de legislações novas, 
exemplificando a Lei nº 13.287, Art. 394-A, publicada no DOU em 11 de maio de 2016, 
que modificam totalmente o quadro assistencial”. 
 
No mesmo Ofício, a UFPel informou que em 04 de maio de 2017 a situação foi 
regularizada, sendo as escalas de plantões publicadas com livre acesso no sítio 
eletrônico do Hospital Escola. 
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Quanto à afixação da escala dos plantões em quadros de aviso em locais de acesso 
direto ao público, em inspeção no Hospital Escola (HE) da UFPel, realizada em 12 de 
abril de 2017, identificou-se a publicação, no corredor de acesso central, da escala de 
plantões dos profissionais de enfermagem e equipe de apoio. No entanto, não constava 
no referido mural, informação sobre os dos profissionais médicos do hospital. 
 
Por meio do Ofício GR/UFPel nº 221/2017, de 19 de abril de 2017, a UFPel 
comprovou, por meio de registros fotográficos, a inclusão, no quadro de aviso do 
corredor de acesso central do HE, da publicação da escala de plantões dos profissionais 
médicos, bem como da publicação dos plantões dos profissionais de enfermagem e 
equipes de apoio. 
 
Em nova consulta ao site do HE, http://www.heufpel.com.br/sites/heufpel/inicio.php, 
realizada em 28 de abril de 2017, identificou-se no link “APH” 
(http://divenf.heufpel.com.br/), o ajuste e atualização das informações sobre as escalas 
de plantões, em atendimento à determinação do Acórdão nº 1.355/2013 – Primeira 
Câmara. 
 
Ainda, no Ofício GR/UFPel nº 221/2017, de 19 de abril de 2017, a UFPel esclareceu 
que a escolha do colaborador para realização de plantão levará em conta a 
disponibilidade cadastrada pelo próprio servidor em sistema próprio da unidade 
hospitalar, levando em conta a área de atuação, a formação profissional e a distribuição 
equânime entre os servidores, conforme a necessidade institucional. 
  
##/Fato## 

 
 
2.6 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

Com base nas informações registradas no Plano de Providências Permanente – PPP e no 
Relatório de Gestão da Unidade auditada, verificou-se que a UFPel não mantém uma 
rotina adequada de acompanhamento e atendimento das recomendações emanadas pela 
CGU. Comprova essa afirmação o fato de que em 2016 apenas oito das 136 
recomendações do PPP terem sido consideradas atendidas, permanecendo 128 
recomendações em monitoramento no âmbito do Sistema Monitor deste Controle 
Interno.  
 
Instada se manifestar sobre o fato, a UFPel, por meio do Ofício GR/UFPEL nº 
230/2017, de 02 de maio de 2017, assim se justificou, prometendo empenhar-se na 
solução das pendências: 
“Efetivamente, ao assumirmos a gestão da universidade, três meses atrás, encontramos 
dezenas de recomendações com prazo de atendimento expirado. 
(...)No que respeita às recomendações efetivamente desatendidas, constata-se que a 
imensa maioria diz respeito a problemas e falhas referentes a convênios e processos 
administrativos disciplinares. São, ambas, áreas em que constatamos evidentes 
fragilidades e que, justamente por isso, tem merecido especial atenção desta gestão. 
Tais setores estão sendo reestruturados, de modo a se revelarem mais eficientes e 
seguros. 
De tal sorte, confiamos que, no prazo de aproximadamente 90 dias estaremos em 
condições de responder pontualmente sobre cada uma das recomendações pendentes, 
seja, em relação a várias delas, para informar-lhes então que já foram atendidas, seja, 
em relação a algumas outras, para apresentar-lhes um cronograma concreto de ações 
que conduzam ao seu atendimento”. 
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Registre-se que esse estoque de recomendações é decorrente de auditorias realizadas até 
o ano de 2015, visto que em 2016 a CGU não realizou trabalhos de auditoria na UFPel. 
  
##/Fato## 

 
 
2.7 Avaliação do CGU/PAD 

A presente ação de controle teve como objetivo verificar se a unidade está, de fato, 
registrando as informações referentes aos procedimentos disciplinares instaurados no 
Sistema CGU-PAD. 
 
Para realização da verificação, foram utilizadas três fontes de informação (1) extração 
de dados do Sistema CGU-PAD, (2) Item 4.3 do Relatório de Gestão 2016 da UFPel e 
(3) Ofícios nº GR/UFPel nº 200/2017 e nº GR/UFPel nº 223/2017.  
 
Identificou-se que a UFPel registrou ao longo do exercício de 2016 as informações 
referentes aos procedimentos disciplinares instaurados no Sistema CGU-PAD e de uma 
maneira geral observou o prazo de trinta dias estabelecido no Art. 1º, § 3º da Portaria 
CGU nº 1.043/2007, entre a instauração dos procedimentos disciplinares e o registro dos 
mesmos no Sistema, com exceção de dois atrasos identificados, que não impactaram o 
gerenciamento das informações. O Presidente da Comissão Permanente de Processos 
Administrativos Disciplinares (CPPAD) é o responsável pelo registro dessas 
informações. 
 
Em 2016 foram instaurados e registrados no Sistema CGU-PAD doze procedimentos 
disciplinares, sendo dois PAD, dois Ritos Sumários e oito Sindicâncias, conforme o 
quadro a seguir: 
 

Quadro – Procedimentos disciplinares instaurados no exercício 2016 
 
Seq. Nº Processo Tipo Data de 

instauração 
Data de 
cadastro CGU-
PAD 

Portaria 

1 23110.001659/2015-26 Sindicância 05/04/2016 11/04/2016 0460/2016 
2 23110.003024/2014-82 PAD 15/06/2016 20/06/2016 0829/2016 
3 23110.003309/2016-85 Sindicância 25/04/2016 26/04/2016 0560/2016 
4 23110.003309/2016-85 PAD 13/09/2016 16/09/2016 1260/2016 
5 23110.004036/2013-43 Sindicância 05/04/2016 02/05/2016 0459/2016 
6 23110.004884/2015-14 Sindicância 04/07/2016 13/07/2016 0906/2016 
7 23110.005233/2016-22 Rito Sumário 18/11/2016 21/12/2016* 1551/2016 
8 23110.005237/2016-19 Rito Sumário 06/10/2016 27/12/2016* 1333/2016 
9 23110.005564/2014-09 Sindicância 30/09/2016 04/10/2016 1334/2016 
10 23110.006351/2016-58 Sindicância 23/09/2016 26/09/2016 1304/2016 
11 23110.006433/2015-11 Sindicância 08/04/2016 11/04/2016 0501/2016 
12 23110.008103/2013-07 Sindicância 05/04/2016 11/04/2016 0457/2016 
Fonte: Sistema CGU-PAD; Ofícios nº GR/UFPel nº 200/2017, de 07 de abril de 2017; e Ofício GR/UFPel 
nº 223/2017, de 20 de abril de 2017. 
*Procedimentos cadastrados acima do prazo estabelecido no Art. 1º, § 3º da Portaria CGU nº 1.043/2007. 
  
Em relação ao quantitativo de procedimentos disciplinares informados no item “4.3  
Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos” do Relatório de Gestão 
2016 da UFPel, identificou-se que o mesmo está divergente da quantidade de 
procedimentos disciplinares de fato instaurados ao longo do exercício. O Relatório de 
Gestão informa a instauração de dezesseis procedimentos disciplinares em 2016, sendo 
treze PAD, três Ritos Sumários e sete Sindicâncias. Por meio do Ofício nº GR/UFPel nº 
223/2017, de 20 de abril de 2017, a UFPel esclareceu “que as divergências existentes se 
devem ao fato de erro formal na contabilização dos processos efetivamente 
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instaurados. Para a elaboração do Relatório de Gestão foram contabilizados os 
processos de Acumulação Ilegal de Cargos que chegaram ao seu fim antes da 
necessidade de instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, visto que os 
servidores exerceram seu direito inscrito no art. 133, da Lei 8112/1990, de optar por 
um dos cargos em acumulação, procedimentos estes que não deveriam ter sido 
contabilizados”. 
  
##/Fato## 

 
 
2.8 Avaliação - Ouvidoria 

A fim de avaliar a relação entre o gestor da Unidade Prestadora de Contas (UPC) e a 
Ouvidoria, de modo a verificar se as informações provenientes da Ouvidoria são 
utilizadas para proporcionar melhorias na gestão da unidade, foram levantadas algumas 
informações por meio de questionamentos efetuados no decorrer dos trabalhos de 
auditoria. 
 
A partir das respostas encaminhadas por meio Ofício GR/UFPelnº 206/2017 e por meio 
do Memorando Ouvidoria/UFPel nº 059/2017, ambos emitidos em 10 de abril de 2017, 
identificou-se que a UPC dispõe de Ouvidoria vinculada ao Gabinete do Reitor, a qual 
foi implantada em 09 de julho de 2013, por meio da Portaria nº 1.530, de 09 de julho de 
2013. 
 
A Unidade de Ouvidoria da UFPel conta atualmente com dois servidores efetivos, a 
Ouvidora da Universidade e uma assistente em administração. A Unidade de Ouvidoria 
realiza o gerenciamento de demandas recebidas pelo sistema de acesso à informação (e-
SIC). Possui, ainda, as atribuições de receber e tratar manifestações relativas à 
denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios. Tais manifestações são 
recebidas e gerenciadas pelo sistema e-OUV, ao qual a Universidade aderiu em 08 de 
fevereiro de 2017. No site da Unidade de Ouvidoria consta um link para direcionamento 
ao Sistema e-OUV (http://wp.ufpel.edu.br/ouvidoria/). 
 
Por ser um canal de comunicação entre o cidadão e a Universidade, a Ouvidoria atua 
como mediadora, promovendo o acolhimento e atendimento às manifestações, no 
sentido de dar transparência às políticas educacionais e aos serviços públicos prestados, 
agregando valor à gestão universitária. Nesse sentido, funciona como parceira da gestão 
na identificação de fragilidades e/ou potencialidades e na busca de soluções para os 
problemas encontrados. Não foram identificadas dificuldades na interação entre a 
Ouvidoria e a gestão da Universidade. 
 
A partir da Adesão ao Sistema e-OUV, a gestão da Universidade espera melhorar a 
tramitação das manifestações recebidas, a fim de atender as demandas nos prazos 
definidos nos artigos 5º e 8º da IN-OGU nº 01/2014, bem como aprimorar o 
gerenciamento das informações recebidas, utilizando os relatórios gerados pelo Sistema 
para análise e melhoria dos serviços públicos ofertados. A UFPel informou que planeja 
para o atual exercício a realização de pesquisas periódicas de satisfação, bem como a 
elaboração de indicadores relacionados à qualidade dos serviços prestados ao cidadão, 
os quais servirão de subsídios a serem utilizados pelo gestor no processo de melhoria 
contínua da gestão universitária. 
  
##/Fato## 

 
 
2.9 Avaliação Sobre a Execução do Programa Nacional de Assistência Estudantil - 
PNAES 
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O trabalho de auditoria objeto da Ordem de Serviço nº 201603358 teve como finalidade 
a avaliação da execução dos recursos associados à Ação Orçamentária 4002 – 
Assistência ao Estudante de Ensino Superior – Pnaes, bem como a verificação do 
atingimento do principal objetivo do programa, que é o de contribuir para a 
permanência dos estudantes de graduação presencial nas IFES. Os trabalhos de campo 
foram realizados na sede da Unidade, no período de 20 a 24 de fevereiro de 2017, tendo 
como escopo a execução do programa no período de janeiro a dezembro de 2016.  
 
Como resultado, foi gerado o Relatório de Avaliação dos Resultados da Gestão nº 
201603358, cuja versão definitiva foi encaminhada à Unidade por meio do Ofício nº 
102979/2017/GAB/CGU-Regional/RS/CGU-PR, de 22/05/2017, para a adoção das 
providências cabíveis. 
 
A abordagem adotada na condução dos testes e exames realizados teve por objetivo 
responder as seguintes questões de auditoria propostas, a seguir transcritas da Ordem de 
Serviço nº 201603358: 
 
Os mecanismos de controles internos administrativos nas fases de planejamento, 
execução, controle e avaliação, no âmbito do setor responsável pela gestão do Pnaes, 
estão adequados? 
 
A escolha das áreas de atuação e aplicação dos recursos do Pnaes está de acordo com as 
modalidades previstas no Decreto 7.234/2010 e foram fundamentadas em estudos e 
análises relativas à demanda social? 
 
A divulgação do programa é eficiente, atingindo o público alvo da política? 
 
Os critérios de seleção estão adequados, atendendo aos princípios estabelecidos no 
Decreto nº 7.234/2010, em particular quanto ao critério renda? 
 
A IFES realiza avaliação quanto ao resultado do programa? 
 
Existem critérios de contrapartida, estabelecidos pela IFES, para a manutenção do 
benefício (exemplo: desempenho acadêmico mínimo, frequência mínima)? 
 
Na UFPel a operacionalização do Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) 
está sob responsabilidade da Coordenação de Integração Estudantil, vinculada à Pró-
Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae), que conta com doze servidores de carreira e dois 
terceirizados para acompanhar os diversos programas de assistência estudantil 
desenvolvidos na instituição. 
 
Relativamente à execução financeira, de janeiro a dezembro de 2016, foram gastos em 
ações de assistência estudantil previstas no Decreto nº 7.234/2010, o montante de R$ 
13.029.551,50, nas áreas previstas no referido Decreto, embora a Unidade esteja 
subsidiando refeições, com recursos do Pnaes, a estudantes de pós-graduação, que não 
estão enquadrados no público alvo do programa. 
 
Foram identificados pela equipe de auditoria a existência de normativos com critérios 
objetivos para adesão aos diversos programas assistenciais, cuja seleção dos 
beneficiários é formalizada mediante a edição de editais, sendo tais critérios os previstos 
na legislação do Pnaes. Os trâmites que envolvem as etapas de inscrição e seleção são 
realizados com a utilização de sistema informatizado (Cobalto) e são suficientes para 
assegurar a execução dos recursos do Pnaes nas ações descritas nos incisos do artigo 3º, 
§ 1º do Decreto nº 7.234/2010. A transparência das ações que envolvem o Pnaes 
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também é um aspecto a ser destacado, sendo considerada a divulgação do programa e de 
suas ações adequada. 
 
Por outro lado, o setor responsável pelo macroprocesso ligado ao Pnaes não possui 
normativos, regulamentos, regimento, estatuto ou manuais estabelecendo suas 
competências e atribuições, inexistindo, também, definição das responsabilidades dos 
agentes envolvidos na operacionalização do programa, conforme estabelece o Decreto 
n° 7.234/2010. Além disso, verificou-se que o sistema Cobalto apresenta limitações e os 
controles manuais implantados nos fluxos de pagamentos, por meio de planilhas 
eletrônicas, apresentam deficiências que podem comprometer os objetivos do programa. 
Acrescente-se nas falhas observadas pela equipe de auditoria a inexistência de estudos e 
análises visando identificar as demandas do corpo discente por ações de assistência 
estudantil específicas, a ausência de acompanhamento e controle dos critérios de 
contrapartida que foram estabelecidos pela universidade e a inexistência de avaliação 
sistemática do atingimento dos objetivos previsto no Decreto nº 7.234/2010. 
 
Neste sentido, foram propostas algumas recomendações, dentre as quais merecem 
destaque: melhoramento dos controles administrativos por meio do aperfeiçoamento do 
sistema Cobalto, estabelecimento e formalização de fluxos, rotinas e responsabilidades 
pela operacionalização do Pnaes, implementação de mecanismos de identificação das 
demandas do corpo discente pelos benefícios assistenciais, bem como a sistematização 
do processo de controle dos critérios de contrapartida estabelecidos e do atingimento 
dos objetivos do programa.  
  
##/Fato## 

 
 
2.10 Avaliação da Qualidade e Suficiência dos Controles Internos Administrativos 
Instituídos Pela Universidade em Relação à Gestão dos Instrumentos Firmados 
com as Fundações de Apoio 

Para este trabalho de avaliação, o objetivo principal foi o de verificar se o 
relacionamento entre a UFPel e suas fundações de apoio segue as diretrizes 
estabelecidas na Lei nº 8.958/94, seus regulamentos, e alterações posteriores. 
 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 20 a 23 de fevereiro de 2017, na 
sede da Unidade Prestadora de Contas (UPC). O resultado dos trabalhos foi registrado 
no Relatório de Avaliação dos Resultados da Gestão nº 201603332, cuja versão 
definitiva está anexada a este Relatório de Auditoria Anual de Contas. 
 
A abordagem adotada pela CGU levou em conta os convênios vigentes durante o 
exercício 2016 e objetivou responder às seguintes questões de auditoria: 
 
Em que medida os normativos sobre o relacionamento entre IFES e as fundações; sobre 
a participação de servidores nas atividades desenvolvidas pelas fundações no âmbito 
dos projetos; e sobre as bolsas a serem pagas pelas fundações aos servidores das IFES 
atendem aos dispositivos legais previstos na Lei nº. 8.958/1994 e Decreto nº. 
7.423/2010? 
 
A fundação de apoio contratada/convenente está registrada e credenciada no Ministério 
da Educação e no Ministério da Ciência e Tecnologia? Em caso positivo, está dentro da 
validade de dois anos? 
 
Em que medida os contratos/convênios são firmados a partir das diretrizes estabelecidas 
pela Lei nº. 8.958/94, bem como nos seus regulamentos? 
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Há anuência expressa da IFES para que a fundação de apoio capte e receba diretamente 
recursos financeiros sem ingresso na Conta Única do Tesouro, com base nos artigos 1º-
A e 1º-B da Lei nº 8.958/94? 
 
Em que grau os elementos determinados pela Lei nº. 8.958/94, bem como pelos seus 
regulamentos, no que tange à transparência, acompanhamento e controle dos 
contratos/convênios estão sendo seguidos tanto pela IFES quanto pelas fundações de 
apoio? 
 
Com base nos resultados dos trabalhos, é possível observar que o relacionamento entre 
a UFPel e suas Fundações de Apoio apresentou uma evolução com a recente 
regulamentação implementada pela Universidade por meio da Resolução Consun nº 02, 
de 27 de março de 2015. O referido normativo definiu aspectos importantes que são 
exigências presentes na Lei nº 8.958/94 e no Decreto nº 7.423/10.  
 
Não obstante, a análise realizada sobre a aderência da Resolução Consun nº 02/2015 às 
determinações da Lei nº. 8.958/1994 e do Decreto nº 7.423/2010 identificou que alguns 
dispositivos devem ser ajustados de forma a preencher as lacunas a seguir: 
a) Falta de previsão de obrigatoriedade de aprovação dos projetos pelos órgãos 
colegiados acadêmicos competentes da instituição apoiada, segundo as mesmas regras e 
critérios aplicáveis aos projetos institucionais da instituição (art. 6º, § 2º do Decreto nº 
7.423/2010); 
b) Falta de previsão de participação em projetos do mínimo de dois terços de pessoas 
vinculadas à instituição apoiada, incluindo docentes, servidores técnico-administrativos, 
estudantes regulares, pesquisadores de pós-doutorado e bolsistas com vínculo formal a 
programas de pesquisa da instituição apoiada (art. 6º, § 3º do Decreto nº 7.423/2010); 
c) Inexistência de dispositivo que defina que a composição das equipes dos projetos 
deva observar as disposições do Decreto nº 7.203, de 04 de junho de 2010, que trata do 
nepotismo no âmbito da administração pública federal (art. 6º, § 11 do Decreto nº 
7.423/2010); 
d) Inexistência de dispositivo específico sobre a participação esporádica de servidores 
em projetos desenvolvidos com fundações de apoio (art. 4º, § 2º e § 3º da Lei nº 
8.958/1994). No caso de docentes com dedicação exclusiva as atividades desenvolvidas 
não podem exceder a carga horária de oito horas semanais ou a 416 horas anuais, 
computadas isoladamente ou em conjunto (art. 21, § 4º da Lei nº 12.772/2012). 
 
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, por meio do Ofício GR/UFPEL nº 
362/2017, de 29 de junho de 2017, a UFPel apresentou a manifestação a seguir: 
 
“[...] encaminho manifestação do ex-Reitor da UFPel (no exercício 2016): 
 
Em relação à alínea “a” acima, “[...] o motivo de a Resolução Consun nº 02/2015 não 
ter tratado do rito de aprovação de Projetos na Universidade deve-se ao fato de este 
tema ter sido devidamente regulamentado pela Resolução 10/2015 do COCEPE, em 19 
de fevereiro de 2015, em acordo com a legislação vigente. O COCEPE é o Conselho 
Superior que tem entre suas atribuições a responsabilidade de deliberar sobre temas 
acadêmicos”. 
 
Não obstante a informação do ex-Reitor, de que a questão obrigatoriedade de aprovação 
dos projetos pelo Conselho Coordenador do Ensino da Pesquisa e da Extensão 
(Cocepe), esteja regulamentada na Resolução Cocepe nº 10/2015, de 19 de fevereiro de 
2015, entende-se que deve ser feita referência da existência desta regulamentação na 
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Resolução Consun nº 02, de 27 de março de 2015, que é a norma criada para regular a 
relação entre a UFPel e suas fundações de apoio. 
 
As fundações de apoio que atuam junto à UFPel são a Fundação Delfim Mendes 
Silveira (FDMS), a Fundação de Apoio Universitário (FAU) e a Fundação Simon 
Bolívar (FSB). 
 
A Fundação Simon Bolívar (FSB) não teve convênios vigentes no exercício 2016 e está 
atualmente sem credenciamento válido junto ao Ministério da Educação e ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia. 
 
A Fundação de Apoio Universitário (FAU) está credenciada junto ao Ministério da 
Educação e ao Ministério da Ciência e Tecnologia, conforme Portaria Conjunta nº 69, 
de 04 de novembro de 2015 (validade do credenciamento de dois anos). Durante o 
exercício 2016 a FAU executou nove convênios com a UFPel. 
 
Dentre as três fundações de apoio da UFPel, a Fundação Delfim Mendes Silveira 
(FDMS) é a fundação de apoio com maior número de convênios vigentes no exercício 
2016. O protocolo do pedido de recredenciamento da fundação foi feito no dia 23 de 
março de 2016, estando a vigência do último credenciamento (Portaria Conjunta nº 40, 
de 25 de julho de 2014) prorrogada até o término da análise do pedido de 
recredenciamento pelo Grupo de Apoio Técnico – GAT MEC/MCTIC, nos termos do 
art. 5º, § 4º do Decreto 7.423/2010. Durante o exercício 2016 a FDMS executou 
convênios com a UFPel. 
 
Para verificar se os contratos/convênios celebrados com fundações de apoio são 
firmados a partir das diretrizes estabelecidas pela Lei nº 8.958/94, bem como nos seus 
regulamentos, foram feitos testes de auditoria, onde se identificou que a maioria dos 
dispositivos dos instrumentos celebrados estão adequados às diretrizes da legislação: os 
instrumentos são firmados a partir da existência prévia de projeto, há aprovação do 
projeto pelos órgãos colegiados acadêmicos competentes da instituição apoiada, os 
contratos e convênios são celebrados com vigência determinada, contêm clara descrição 
do projeto, definição das obrigações e responsabilidades de cada uma das partes, 
previsão dos recursos envolvidos e possuem cláusula expressa sobre prestação de 
contas. 
 
Como aspecto negativo, identificou-se que os instrumentos celebrados não apresentam 
definições claras quanto à repartição das receitas e despesas, especificamente em 
relação ao ressarcimento da fundação de apoio pelo uso de bens e serviços próprios da 
Universidade. 
 
A UFPel não possui convênios vigentes ou finalizados no exercício 2016 com base nos 
1º-A e 1º-B da Lei nº 8.958/94, logo não foi emitida anuência expressa da IFES para 
que a fundação de apoio capte e receba diretamente recursos financeiros sem ingresso 
na Conta Única do Tesouro, com base nos artigos 1º-A e 1º-B da Lei nº 8.958/94. 
 
Quanto à transparência, acompanhamento e controle dos contratos/convênios, 
identificou-se que diversas situações ainda merecem especial atenção da UFPel, tais 
como: inexistência de um sistema informatizado integrado com o objetivo de registrar e 
acompanhar a execução dos convênios celebrados com as fundações de apoio; falta de 
transparência em relação a divulgação dos dados obrigatórios sobre a execução e 
prestação de contas de convênios na internet; inexistência de registros sobre o 
acompanhamento da execução das avenças por parte dos fiscais dos convênios, 
inexistência de normatização e/ou rotinas e procedimentos formais sobre os fluxos, os 
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registros e os controles da Coordenação de Convênios sobre as prestações de contas; e 
insuficiência dos controles para fazer cumprir os quantitativos e valores de bolsas 
definidos na Resolução Consun nº 02/2015. 
 
Os fatos que impactaram na avaliação do relacionamento da Unidade com as fundações 
de apoio estão relatados nos Achados de Auditoria deste Relatório. As principais 
recomendações no sentido de aprimorar os controles e o relacionamento da 
Universidade com suas fundações de apoio foram no sentido de adequar a estrutura da 
Coordenação de Convênios de foram a atender a demanda de serviço; adotar um sistema 
informatizado, integrado e centralizado de todos os projetos executados com o apoio das 
fundações de apoio; instituir mecanismos de controle contábil dos recursos aportados 
pela Universidade em cada projeto; estabelecer normas sobre os controles das 
prestações de contas de convênios celebrados com as fundações de apoio, de forma a 
atender os prazos estabelecidos na legislação; e exigir das fundações de apoio, que 
adequem nos convênios vigentes, a carga horária e o valor das bolsas às regras 
estabelecidas na Resolução Consun nº 02/2015, observando que a carga horária máxima 
para docentes com dedicação exclusiva para participação em projetos de pesquisa é de 
oito horas semanais ou 416h/ano, conforme estabelecido no Art. 21, §4º da Lei nº 
12.772/2012, com redação dada pela Lei nº 13.243/2016. 
  
##/Fato## 

 
2. 11 Ocorrências com dano ou prejuízo  
 
Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário. 
 
 
3. Conclusão 
 
De uma maneira geral, com base nas análises realizadas, não se identificaram situações 
que representem risco ao cumprimento da missão e dos objetivos da UFPel. 
 
Observa-se, porém, que algumas situações identificadas demandam a adoção de 
medidas corretivas. Na Gestão de Pessoas, a adoção de rotinas visando acompanhar as 
acumulações de cargos na Unidade, a adoção da flexibilização de horário (carga horária 
de trinta horas semanais) como regra geral e o pagamento de retribuição por titulação 
sem a apresentação do diploma devem ser avaliadas. Também, faz-se premente 
aprimorar o processo de planejamento, de modo a quantificar as metas para viabilizar a 
aferição dos resultados obtidos. Por fim, no que se refere à qualidade e suficiência dos 
controles internos administrativos instituídos pela Universidade em relação à gestão dos 
instrumentos firmados com as fundações de apoio, a Unidade necessita continuar o 
processo de elaboração de normatização interna, bem como aprimorar os controles 
internos relacionados à execução e acompanhamento dos convênios com as fundações 
de apoio. 

 
Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o 
presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do 
competente Certificado de Auditoria. 
 

 
Porto Alegre/RS, 25 de julho de 2017. 
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Achados da Auditoria - nº 201700841 
 
1 Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão 

1.1 Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior  

1.1.1 Gerenciamento de processos operacionais   

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

 
Inexistência de sistema para registro centralizado dos convênios celebrados com as 
fundações de apoio e das respectivas prestações de contas. 
 
Fato 

 
Identificou-se que a UFPel não possui sistema para registro centralizado de controle dos 
convênios celebrados com fundações de apoio e das respectivas prestações de contas. 
Os registros e controles mantidos pela área responsável (Coordenação de Convênios) 
são realizados por meio de planilhas eletrônicas (excel) e acessos ao Sistema Siconv 
(quando o convênio é cadastrado neste sistema).   
 
A Coordenação de Convênios não dispõe de normatização e/ou rotinas e procedimentos 
formais sobre os fluxos, sobre os registros e sobre os controles mantidos por meio de 
planilhas eletrônicas, para acompanhamento da execução dos convênios e análise das 
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prestações de contas. Os controles existentes são mantidos de maneira informal pelos 
servidores lotados na Coordenação de Convênios.  
 
Nas planilhas mantidas pela Coordenação de Convênios, identificamos um elevado 
estoque de convênios finalizados sem emissão de parecer sobre a apreciação da 
prestação de contas, conforme a seguir: 
 

Quadro – Convênios finalizados sem emissão de parecer sobre a apreciação da 
prestação de contas 

 
Seq. Identificação Classificação Fundação Valor Fonte 

1 09/05 FINAL FAU R$ 0,00 * 

2 44/05 NÃO SICONV FSB R$ 865.000,00 * 

3 
46/05 NÃO SICONV FSB 

R$ 
2.603.785,00 

* 

4 29/07 NÃO SICONV FSB R$ 27.273,10 * 

5 32/07   Transferido R$ 0,00 * 

6 
33/07 PARCIAL FSB 

 R$  
5.278.481,00  

* 

7 36/07 NÃO SICONV FSB R$ 15.000,00 * 

8 
17/07 PARCIAL FSB 

R$ 
2.209.526,87 

* 

9 09/07 NÃO SICONV FSB R$ 85.255,00 * 

10 24/07 NÃO SICONV FSB R$ 100.000,00 * 

11 25/07 NÃO SICONV FSB R$ 240.000,00 * 

12 
10/07 PARCIAL FAU 

R$ 
1.000.000,00 

* 

13 31/07 PARCIAL FSB R$ 179.220,00 * 

14 
41/07 PARCIAL FSB 

R$ 
4.000.000,00 

* 

15 16/07 FINAL FAU R$ 739.500,00 * 

16 
34/07 PARCIAL FSB 

R$ 
3.116.864,00 

* 

17 28/07 NÃO SICONV FSB R$ 20.000,00 * 

18 35/07 NÃO SICONV FSB R$ 55.195,00 * 

19 
40/07 PARCIAL FSB 

 R$     
396.208,18  

* 

20 27/07 FINAL FSB R$ 990.000,00 * 

21 
30/07 NÃO SICONV FSB 

R$ 
13.248.000,00 

* 

22 
33/07 PARCIAL FSB 

R$ 
5.278.481,00 

* 
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Seq. Identificação Classificação Fundação Valor Fonte 

23 39/06 NÃO SICONV FSB R$ 739.000,00 * 

24 51/06 PARCIAL FSB R$ 278.878,90 * 

25 62/06 NÃO SICONV FSB R$ 67.223,00 * 

26 47/06 PARCIAL Transferido R$ 0,00 * 

27 
12/08 PARCIAL FAU 

R$ 
1.546.300,00 

* 

28 
01/09 PARCIAL FSB 

 R$  
1.546.300,00  

* 

29 03/09       * 

30 11/09   Transferido R$ 0,00 * 

31 117/09 PARCIAL   R$ 0,00 * 

32 
23/09 PARCIAL   

 R$       
65.799,00  

* 

33 
06/09   FSB 

 R$       
21.600,00  

* 

34 08/09 PARCIAL FSB R$ 320.093,00 * 

35 
09/09 FINAL FSB 

R$ 
1.187.577,13 

* 

36 
10/09 NÃO SICONV FAU 

R$ 
4.090.040,38 

* 

37 
11/09 FINAL FSB 

R$ 
2.022.559,76 

* 

38 18/09 NÃO SICONV FAU R$ 625.264,32 * 

39 19/09 NÃO SICONV FAU R$ 0,00 * 

40 
20/09 PARCIAL FAU 

R$ 
2.053.855,00 

* 

41 29/09 NÃO SICONV ABELUPE R$ 30.040,00 * 

42 
01/11 PARCIAL FSB 

R$ 
2.102.288,28 

* 

43 43/07     R$ 0,00 * 

44 
18/05  PARCIAL FSB 

 R$     
300.000,00  

* 

45 18/07 NÃO SICONV FSB R$ 21.000,00 * 

46¹ RE PARCIAL FAU R$ 0,00 * 

47 06/08 FINAL FAU R$ 0,00 * 

48 15/07 FINAL FAU R$ 0,00 * 

49 13/07 PARCIAL FAU R$ 1.920,00 * 
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Seq. Identificação Classificação Fundação Valor Fonte 

50 03/08 FINAL FAU R$ 106.710,54 * 

51 
63/06 

(UFSC) 
NÃO SICONV UFSC 

R$ 990.810,14 
* 

52 06/11 SICONV FAU R$ 466.311,90 * 

53 01/10 SICONV FSB R$ 158.560,00 * 

54 03/12 SICONV FDMS R$ 116.505,80 * 

55 
08/12 SICONV FSB 

R$ 
2.270.849,27 

* 

56 03/10 SICONV FSB R$ 380.000,02 * 

57 10/13 SICONV FDMS R$ 49.200,00 * 

58 05/11 SICONV ABELUPE 82.800,00  * 

59 
02/13 SICONV FDMS 

R$ 
1.074.486,00 

* 

60 05/13 SICONV FDMS R$ 250.000,00 * 

61 05/10 SICONV FDMS R$ 100.000,00 * 

62 01/12 SICONV FAU R$ 882.616,16 * 

63 
06/12 SICONV FDMS 

R$ 
2.717.860,00 

* 

64 07/12 SICONV FDMS   * 

65 07/13 SICONV FAU   * 

66 
01/13 SICONV FDMS 

R$ 
692.800,00  

* 

67 
07/11 SICONV FSB 

R$ 
6.774.327,89 

* 

68 03/14 SICONV FDMS R$ 904.045,67 * 

69 78/15 SICONV FDMS R$ 226.193,59 * 

70 63/15 SICONV FDMS R$ 21.972,02 * 

71 
03/13 SICONV SMS 

R$ 
4.800.000,00 

* 

72 
04/09 FINAL   

 R$       
30.040,00  

* 

73 
07/11 SICONV FSB 

 R$  
6.788.033,24  

* 

74 60/06 NÃO SICONV FSB R$ 165.970,00 * 

75 06/06 NÃO SICONV FSB R$ 700.000,00 * 

76 S/N NÃO SICONV FSB R$ 0,00 * 

77 S/N NÃO SICONV FSB R$ 0,00 * 
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Seq. Identificação Classificação Fundação Valor Fonte 

78 60/2015 SICONV FDMS   * 

79 56/2015 SICONV FDMS   * 

80 71/2015 SICONV FDMS   * 

81 62/2015 SICONV FDMS   * 

82 54/06 NÃO SICONV FSB R$ 16.816,93 * 

83 53/06 NÃO SICONV FSB R$ 34.785,12 * 

84 25/06 NÃO SICONV FSB R$ 100.000,00 * 

85 31/06 NÃO SICONV FSB R$ 41.000,00 * 

86 56/06 NÃO SICONV FSB R$ 419.187,00 * 

87 03/07 NÃO SICONV FAU R$ 304.900,00 * 

88 65/06 NÃO SICONV FSB R$ 25.468,00 * 

89 02/06 NÃO SICONV FSB R$ 350.000,00 * 

90 45/06 NÃO SICONV FSB   * 

91 36/06 NÃO SICONV FSB R$ 22.619,00 * 

92 
45/05 NÃO SICONV FSB 

R$ 
2.000.000,00 

* 

93 55/06 NÃO SICONV FSB R$ 6.814,00 * 

94¹ 09/13 SICONV FDMS 7.526.359.61 * 

95¹ 
10/12 SICONV FDMS 

R$ 
2.098.740,31 

* 

96¹ 
02/14 SICONV FAU 

R$ 
5.000.000,00 

* 

97¹ 
05/12 SICONV FDMS 

R$ 
15.640.000,00 

* 

98 26/06 NÃO SICONV FSB R$ 27.500,00 * 

99 43/05 NÃO SICONV FSB R$ 200.000,00 * 

100 108/05 NÃO SICONV     * 

101 18/09 NÃO SICONV FAU R$ 625.264,32 * 

102 48/06 NÃO SICONV FSB R$ 27.500,00 * 

103 
05/05 

PRESTAÇÃO DE 
C. 

FSB R$ 949.474,72 
** 

104 
49/06 

PRESTAÇÃO DE 
C. 

 FSB 
R$ 

1.257.951,00 ** 

105 
40/07 

PRESTAÇÃO DE 
C. 

FSB R$ 396.208,18 
** 

106 
35/07 

PRESTAÇÃO DE 
C. 

FSB R$ 71.315,00 
** 
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Seq. Identificação Classificação Fundação Valor Fonte 

107 
31/07 

PRESTAÇÃO DE 
C. 

FSB 
R$ 179.220,00 ** 

108 
50/07 

PRESTAÇÃO DE 
C. 

FSB R$ 228.553,75 
** 

109 
01/09 

PRESTAÇÃO DE 
C. 

FSB 
R$ 

1.117.293,97 ** 

110 
03/11 

PRESTAÇÃO DE 
C. 

FSB R$ 963.976,32 
** 

111 
04/11 

PRESTAÇÃO DE 
C. 

FSB 
R$ 

4.486.319,88 ** 

112 
23/09 

PRESTAÇÃO DE 
C. 

FSB R$ 470.069,12 
** 

113 
15/09 

PRESTAÇÃO DE 
C. 

FSB 
R$ 

2.383.596,00 ** 

114 
14/09 

PRESTAÇÃO DE 
C. 

FSB R$ 333.816,92 
** 

115 
16/09 

PRESTAÇÃO DE 
C. 

FSB R$ 893.225,65 
** 

116 
17/09 

PRESTAÇÃO DE 
C. 

FSB R$ 320.139,24 
** 

117 S/N TDC FSB R$ 70.128,90 ** 

118 S/N TDC FSB R$ 37.790,08 ** 

119 S/N CONVÊNIO FSB R$ 125.903,65 ** 

120 S/N CONVÊNIO FSB R$ 406.313,00 ** 

121 
10/08 

PRESTAÇÃO DE 
C. 

FSB R$ 70.348,21 
** 

122 
11/08 

PRESTAÇÃO DE 
C. 

FSB R$ 855.842,53 
** 

123 S/N CONVÊNIO FSB R$ 353.094,72 ** 

124 S/N COOPERAÇÃO FSB R$ 51.323,20 ** 

125 
S/N CONVÊNIO FSB 

R$ 
2.131.597,08 ** 

126 
S/N CONVÊNIO FSB 

R$ 
1.679.680,28 ** 

127 S/N TDC UFSC R$ 274.408,80 ** 

128 S/N CONVÊNIO UFSC R$ 444.022,64 ** 

129 S/N CONVÊNIO FSB R$ 944.530,48 ** 

130 S/N CONVÊNIO FSB R$ 45.000,00 ** 

131 
20/07 

PRESTAÇÃO DE 
C. 

FSB R$ 581.973,00 
** 
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Seq. Identificação Classificação Fundação Valor Fonte 

132 
28/07 

PRESTAÇÃO DE 
C. 

FSB R$ 346.310,00 
** 

¹ Convênios em execução. 
Fonte: * Anexo II do Memorando nº 005/2017/CCONV/GR, de 22/02/2017. 
            ** Anexo III do Memorando nº 005/2017/CCONV/GR, de 22/02/2017. 

 
O quadro acima foi obtido a partir de dados constantes nas planilhas eletrônicas de 
controle sobre as prestações de contas disponibilizadas nos Anexos II e III do 
Memorando nº 005/2017/CCONV/GR, emitido em 22 de fevereiro de 2017, pela 
Coordenação de convênios. 
 
Da análise dos dados acima, identificamos a insuficiência dos controles dos fluxos 
internos da Coordenação de Convênios, bem como insuficiência dos controles dos 
fluxos de informações da Coordenação de Convênios e demais setores da Universidade 
e instituições convenentes. Também não é possível aferir a fidedignidade das 
informações registradas, uma vez que não é possível identificar o usuário responsável 
pela inclusão, alteração ou exclusão de informações constantes nas planilhas, bem como 
não há registros das datas de inserção, alteração ou exclusão dos registros realizados.  
 
A seguir alguns problemas identificados nas planilhas eletrônicas mantidos pela 
Coordenação de Convênios: 
 
a) Coluna “identificação”: os convênios são identificados por numeração interna da 
Universidade. O nº Siconv do convênio não consta na planilha. Além disso, há diversos 
convênios com identificação “S/N” e um com identificação “RE”. 
 
b) Coluna “classificação”: no Anexo II do Memorando nº 005/2017/CCONV/GR a 
coluna é utilizada para cadastro de diferentes tipos de informações. Quando permite 
inferir se o convênio está ou não cadastrado no Siconv, não há como saber se trata de 
prestação de contas parcial ou final. Quando informa se a prestação de contas é parcial 
ou final, não informa se o convênio está ou não cadastrado no Siconv.   
 
No anexo III do Memorando nº 005/2017/CCONV/GR a coluna é utilizada para 
informar o tipo de instrumento cadastrado “Prestação de C.”, “TDC” ou “Convênio”. 
Não há informação do significado da sigla “TDC”. Neste caso não é possível inferir se o 
instrumento está ou não cadastrado no Siconv, nem se trata de prestação de contas 
parcial ou final. 
 
c) Coluna “Fundação”: informa o convenente executor, na maioria dos casos fundação 
de apoio. No entanto, identificamos casos de informações em branco (células vazias) ou 
“transferido”. Não há descrição do significado para os casos de informação em branco 
(células vazias) ou “transferido”.  
 
d) Coluna “Valor”: informa o valor do convênio. No entanto, identificamos informações 
com valor igual a R$ 0,00 e casos de informações em branco (células vazias). Não há 
explicações para os casos de valores igual a R$ 0,00 ou para informação em branco 
(células vazias). 
 
Ainda, nas planilhas disponibilizadas nos Anexos II e III do Memorando nº 
005/2017/CCONV/GR não identificamos os controles de fluxos a seguir: a) data de 
recebimento da prestação de contas pela Coordenação de Convênios, b) data de emissão 
e numeração de diligências encaminhadas ao convenente para manifestação e/ou 
esclarecimentos, c) data final para disponibilização das respostas às diligências pelo 
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convenente, d) data de recebimento de respostas de diligências, e) data e numeração do 
parecer emitido, f) tipo de parecer (aprovação ou reprovação da prestação de contas). 
 
Durante o trabalho de campo identificou-se que a Coordenação de Convênios conta com 
uma estrutura dividida em três núcleos: Núcleo de Acompanhamento de Convênios, 
Núcleo de Fiscalização de Convênios e Núcleo de Análise de Prestação de Contas de 
Convênios. No entanto, há um reduzido quantitativo de servidores lotados nesta 
Coordenação, considerando o volume de trabalho corrente e o estoque de processos a 
analisar. A Coordenação de Convênios conta atualmente com um Coordenador da 
unidade, um técnico lotado no Núcleo de Acompanhamento de Convênios e um técnico 
lotado no Núcleo de Análise de Prestação de Contas de Convênios. O Núcleo de 
Fiscalização de Convênios não possui servidores lotados desde março de 2016. 
 
Ressalta-se que os problemas estruturais da Coordenação de Convênios e as fragilidades 
dos controles existentes já foram objeto de constatação e recomendação em trabalhos 
anteriores da CGU-Regional/RS, conforme diversas recomendações constantes no 
Sistema Monitor há vários exercícios, as quais permanecem pendentes de atendimento 
por parte da UFPel.  
 
Ainda, a inexistência de sistema de informática e de registros centralizados com 
informações completas sobre os convênios e prestações de contas foi, recentemente, 
objeto de constatação pelo Tribunal de Contas da União, conforme o Relatório nº TC 
004.982/2015-0, emitido pela Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio Grande 
do Sul – Secex/RS, que culminou na emissão do Acórdão TCU nº 5.663/2015-2C. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
Reduzido número de servidores lotados na Coordenação de Convênios e elevado 
estoque de prestações de contas com análises não finalizadas. Inobservância do Decreto 
nº 7.423/10 que exige a criação de registro centralizado das avenças firmadas com 
fundações de apoio, bem como do Acórdão TCU nº 5.663/2015-2C, que permita o 
acompanhamento da execução dos convênios e controle sobre as respectivas prestações 
de contas. Insuficiência dos controles dos fluxos internos da Coordenação de 
Convênios, bem como insuficiência dos controles dos fluxos de informações da 
Coordenação de Convênios e demais setores da Universidade e instituições 
convenentes. Considerando-se que a Coordenação de Convênios atua na análise e 
emissão de parecer sobre prestações de contas dos convênios/contratos firmados com as 
fundações de apoio, e que a mesma está subordinada ao Gabinete do Reitor, atribui-se a 
responsabilidade pela presente ocorrência ao Reitor da Universidade. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Ofício GR/UFPel nº 176/2017, emitido em 27 de março de 2017, a UFPel 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Quanto ao [...] alusivo ao sistema de acompanhamento da execução de convênios e de 
controle das respectivas prestações de contas: 
 
a) Durante os anos de 2013 e 2016, a UFPel promoveu a edição de normas internas 
relativas ao acompanhamento e guarda das informações sobre convênios, normas que 
estão disponiveis em http://wp.ufpel.edu.br/convenios/orientacoes/normas-internas/; 
 
b) O controle é efetivamente feito por meio de planilhas eletrônicas (excel) e acesso ao 
Sistema Siconv, com a utilização dos canais de comunicação, dos quadros físicos de 
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movimentação dos convênios, além de registro em planilhas da movimentação de todos 
os processos, nos moldes das planilhas que vão em anexo. As planilhas eletrônicas 
foram criadas a partir da necessidade de organização e identificação dos processos 
existentes no Núcleo de Prestação de Contas, antes de 2014, ano em que foi criado o 
Núcleo (alguns deles, processos muito antigos e dotados de quase nenhuma 
informação). O trabalho de coleta de dados dos diversos processos existentes foi 
realizado manualmente e disso resultou a criação da planilha. Ela se refere, portanto, ao 
controle de prestação de contas e de fato não traz o número do SICONV, em razão de 
que a maioria desses processos eram anteriores ao Sistema. 
 
c) A despeito dos esclarecimentos anteriores, que se impunham, e preciso reconhecer 
que os sistemas de controle que a UFPel emprega ainda apresentam fragilidades, 
efetivamente carecem de um substancial aprimoramento e, de fato, há uma considerável 
quantidade de convênios que, embora finalizados, ainda não tiveram emitido o 
respectivo parecer sobre prestação de contas. 
 
Desde o começo da atual gestão, cerca de 60 dias atrás, estamos trabalhando no sentido 
de modificar este quadro, de modo que possamos muito brevemente incorporar novos 
postos de trabalho a Coordenadoria de Convênios e aprimorar os sistemas de 
acompanhamento dos convênios e de controle das prestações de contas, fazendo-os mais 
completos, eficientes e confiáveis. 
 
d) Não obstante o que foi dito até aqui, cumpre prestar alguns esclarecimentos pontuais, 
relativamente a alguns dos apontamentos feitos na Solicitação de Auditoria nº 012. São 
os seguintes: 
 
d.l.) Os convênios que aparecem com a identificação "S/N" são os que não possuíam 
numeração de controle interno, eles só apresentavam número de processo. O registro 
"RE" significa "Restaurante Escola". 
 
d.2.) Anexo II: Na coluna “classificação", realmente há equívocos no que concerne aos 
tipos de informações. Há uma repetição de informações nas colunas "classificação" e 
"tipo". Porém, cabe salientar que existem duas planilhas distintas de controle das 
prestações de contas. O Anexo III refere-se somente aos processos enviados pela 
Coordenação da UAB em momento posterior, o que gerou diferença nas terminologias, 
quando da reunião das duas planilhas. 
 
d.3) Anexo III: A sigla "TDC" significa "Termo de Descentralização de Crédito". Neste 
caso estava apontado que, em relação àqueles processos, cujos objetos eram termos 
descentralizados de crédito, não cabia análise de prestação de contas pela coordenação 
de convênios. Eles foram cadastrados na planilha por estarem juntos dos outros 
processos no Núcleo de Prestação de Contas. 
 
d.4) A coluna "Fundação" informa em quais convênios as Fundações atuam como 
convenente executor. As informações em branco (células vazias), que aparecem em 
apenas duas células são resultados de equívoco no preenchimento. A expressão 
"transferido", que aparece em uma célula, refere-se a situações de processos cujos autos 
tinham vários volumes, volumes estes que, encontrando-se arquivados em locais 
diferentes, foram "transferidos" para uma mesmo caixa de arquivo. 
 
d.5) O fato de constar, na coluna "Valor", valor igual a R$0,00, bem como a existência 
de células vazias, em quatro registros, justificam-se pela mesma razão (de reconhecer 
que efetivamente faltou padronização no preenchimento): a circunstância de que não 
foram encontradas nos tais processos referências a valores. 
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d.6) O controle de fluxo de datas (recebimento da prestação de contas, emissão e 
numeração de diligências, data final para disponibilizações de respostas às diligencias, 
data de recebimento de respostas, data e numeração de parecer emitido, tipo de parecer) 
não é feito através da planilha. O controle é feito através da numeração das solicitações 
e na planilha fica registrada a situação da análise. 
 
Por fim, esclarecidos alguns aspectos pontuais e reconhecida toda a fragilidade do 
sistema de controle de acompanhamento de convênios e suas prestações de contas, julgo 
que as medidas que viremos a implementar com vistas ao fortalecimento da 
Coordenadoria de Convênios farão com que, no prazo estimado de 180 dias, estejamos 
em condições de superar os problemas apontados pelos Srs. Auditores.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Em sua manifestação o gestor, ao mesmo tempo em que esclarece o significado de 
algumas informações constantes nas planilhas da Coordenação de Convênios, reconhece 
as fragilidades nos controles da Universidade e informa estar envidando esforços para 
incorporar novos postos de trabalho na Coordenação de Convênios e aprimorar os 
sistemas de acompanhamento dos convênios e de controle das prestações de contas. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Reestruturar a Coordenação de Convênios com número de servidores 
suficientes para compor a sua estrutura e atender a demanda de serviço. 
 
Recomendação 2: Adotar um sistema informatizado, integrado e centralizado de todos 
os projetos executados com o apoio das Fundações de Apoio, em que seja possível 
controlar, pelo menos, os seguintes dados: a) número do contrato/convênio no Siconv, 
b) financiador, c) convenente, d) coordenador, e) fiscal, f) avaliador, g) objeto, h) valor, 
i) vigência, j) aditivos, h) nº e data dos relatórios do fiscal, i) nº e data dos relatórios do 
avaliador, j) data de recebimento da prestação de contas na Coordenação de Convênios, 
k) data de emissão e numeração de diligências encaminhadas ao convenente para 
manifestação e/ou esclarecimentos, l) data final para disponibilização das respostas às 
diligências pelo convenente, m) data de recebimento de respostas de diligências, n) 
numeração, data e autor de relatórios de análise de prestação de contas, o) data final 
para disponibilização das respostas ao relatório de análise de prestação de contas, p) 
data de recebimento das respostas ao relatório de análise de prestação de contas, q) 
numeração, data e autor do parecer emitido, s) tipo de parecer (aprovação ou reprovação 
da prestação de contas), t) data de encaminhamento do processo ao Reitor para a 
manifestação conclusiva, u) tipo de manifestação conclusiva (aprovação ou reprovação 
da prestação de contas), v) número, data e tipo de procedimento instaurado, w) data da 
conclusão e resultado do procedimento instaurado. 
 
 
1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 

 
Insuficiência dos controles sobre diligências emitidas pelo Núcleo de Análise e 
Prestações de Contas (NAPCC). 
 
Fato 

 
Identificou-se nos processos de prestação de contas dos convênios Siconv nº 
777375/2012 e nº 820733/2015, que o Núcleo de Análise de Prestação de Contas de 
Convênios da Coordenação de Convênios da UFPel emitiu solicitações às fundação de 
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apoio com pedidos de documentos e/ou esclarecimentos em relação às impropriedades 
detectadas nas prestações de contas, estipulando prazo para encaminhamentos das 
respostas (Solicitação nº 37/2016/NAPCC, emitida em 26 de setembro de 2016 e 
Solicitação nº 38/2016/NAPCC, emitida em 17 de outubro de 2016).  
 
No entanto, depois de expirado o prazo para encaminhamento das respostas, não 
localizamos nos autos dos respectivos processos, quaisquer documentos emitidos pelo 
convenente em resposta às solicitações do Núcleo de Análise de Prestação de Contas de 
Convênios, nem atos do concedente (UFPel) para cobrar o encaminhamento das 
demandas ou para dar andamento à análise e emissão de parecer sobre as referidas 
prestações de contas. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
Inexistência de normas, procedimentos ou rotinas formalizados sobre as respostas e 
prazos para o atendimento, pelas fundações de apoio, das solicitações do Núcleo de 
Análise e Prestações de Contas. Considerando-se que a Coordenação de Convênios atua 
na análise e emissão de parecer sobre prestações de contas dos convênios/contratos 
firmados com as fundações de apoio, e que a mesma está subordinada ao Gabinete do 
Reitor, atribui-se a responsabilidade pela presente ocorrência ao Reitor da Universidade. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Ofício GR/UFPel nº 165/2017, emitido em 10 de março de 2017, a UFPel 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Segue abaixo manifestação do Prof. Mauro Augusto Burkert Del Pino, Reitor em 
exercício no período referido: 
 
‘Em relação ao convenio 06/12 foi emitida a solicitação nº 038.2016 - DOCUMENTO 
E JUSTIFICATIVA - Convênio 06.2012 FDMS FINAL, em 17/10/2016, com prazo para 
31/10/2016. Quando concluímos a gestão, no início de janeiro deste ano, o referido 
convênio estava em fase de reanálise e emissão de parecer preliminar. O atraso em 
finalizar esta fase é justificado diante da alta demanda e complexidade para finalizar os 
convênios antigos com prestação de contas em atraso constantes no IC/MPF/PRM/Pel 
nº 1.29.005.000060/2013-31, bem como também devido aos efeitos da greve ocorrida 
na UFPel entre os meses de outubro e dezembro de 2016, que paralisou as atividades 
de praticamente todos os setores da universidade. Notícia sobre a greve pode ser 
encontrada na página da UFPel, no link 
http://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2016/12/26/reitoria-adufpel-e-asufpel-assinam-acordo-
para-compensacao-de-greve/, quando a reitoria se reuniu com os sindicatos ADUFPel, 
dos professores, e ASUFPel, dos técnico-administrativos, para assinatura de acordo 
para compensação de greve. Nos acordos, que podem ser acessados nesta matéria, 
estão explicitados os períodos das greves. A greve dos docentes aconteceu entre 
24/10/2016 e 19/12/2016, e a greve dos técnico-administrativos aconteceu entre 
17/10/2016 e 14/12/2016.’ 
 
A Coordenação de Convênios reitera seus pedidos ao convenente para que os mesmos 
respondam os itens elencados em cada solicitação e subsidiem com a maior quantidade 
de informações, abalizando os posteriores relatórios e pareceres, conforme o caso. Os 
mesmos não haviam sido reiterados pelo grande volume de processos ainda existentes e 
que carecem de análise pelo Núcleo de Prestação de Contas de Convênios. Para 
andamento do trabalho e atendimento, foram reiteradas as solicitações conforme cópia 
dos documentos em anexo. 
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A Coordenação de Convênios encaminhará ao Gabinete do Reitor uma reiteração de 
solicitação, com prazo máximo de dez dias para manifestação do convenente, que será 
encaminhado para a respectiva Fundação de Apoio por meio de oficio do Gabinete do 
Reitor.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Na manifestação disponibilizada, o ex-Reitor justifica atrasos pela greve dos servidores 
da Universidade do ano de 2016. Embora afirme que ao finalizar a sua gestão os 
processos estavam em reanálise, não se identificou nos autos despachos dando 
andamento aos mesmos após a emissão das Solicitações do Núcleo de Análise e 
Prestação de Contas. 
 
Na manifestação da UFPel é informado que para “andamento do trabalho e 
atendimento, foram reiteradas as solicitações conforme cópia dos documentos em 
anexo”. Em seguida informa que será enviada uma reiteração ao convenente. Não se 
localizou nos anexos as mencionadas reiterações. 
 
Por fim, em que pesem as manifestações apresentadas, a Universidade não comprovou 
dispor de normas, procedimentos ou rotinas formalizados sobre as respostas e prazos 
para o atendimento pelas fundações de apoio das solicitações do Núcleo de Análise e 
Prestações de Contas. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Estabelecer normas e formalizar procedimentos e rotinas sobre as 
respostas e prazos para o atendimento pelas fundações de apoio das solicitações do 
Núcleo de Análise e Prestações de Contas. 
 
 
1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 

 
Convênios firmados sem definição clara quanto à repartição de receitas e despesas 
em desconformidade com o estabelecido no Art. 6º da Lei 8.958/1994 e no Art. 9º 
do Decreto nº 7.423/10. 
 
Fato 

 
Em amostra de três convênios selecionados com vigência iniciada no exercício 2016, 
identificou-se que os instrumentos são firmados a partir da existência prévia de projeto 
(Convênios Siconv nº 837462/2016, nº 836747/2016 e nº 825722/2015). 
 
Entretanto, verificou-se que os convênios são firmados sem definição clara quanto à 
repartição de receitas e despesas em desconformidade com o estabelecido no Art. 6º da 
Lei 8.958/1994 e no Art. 9º do Decreto nº 7.423/10.  
 
Ainda, identificou-se que a UFPel não recebe ressarcimento da fundação de apoio pelo 
uso de bens e serviços próprios da Universidade. 
 
Em que pese o fato de a legislação exigir que os convênios devam estabelecer 
definições quanto à repartição das receitas e despesas de forma adequada, em análise às 
avenças selecionadas no presente trabalho de auditoria, não se identificou a presença de 
tal exigência nas mesmas. 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57891881.



 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

32 

Em decorrência da falta de previsão de ressarcimento nas avenças, a Universidade não 
verifica se a fundação de apoio adota controle contábil específico dos recursos 
aportados pela Universidade e utilizados em cada projeto. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
Inexistência de formalização nos termos de convênio, de cobrança às fundações de 
apoio e de adoção de controle contábil específico, dos recursos aportados pela 
Universidade e utilizados em cada projeto. Considerando-se ser atribuição do Reitor 
firmar convênios nos termos da Lei e do Pró-Reitor de Administração registrar 
contabilmente atos e fatos financeiros patrimoniais, atribui-se a ambos a 
responsabilidade pela ocorrência. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Ofício GR/UFPel nº 165/2017, emitido em 10 de março de 2017, a UFPel 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“A UFPel ainda não trabalha com o modelo de ressarcimento de despesas para a 
Universidade, não havendo previsão regimental para essa questão. A nova gestão está 
trabalhando na alteração da Resolução 02 de 2015 que Aprova Normas 
Regulamentadoras da Relação entre a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e as 
Fundações de Apoio, assim como da formalização e execução de convênios e contratos, 
além de disciplinar a concessão de bolsas, com o objetivo de regular essa questão e, 
então, estabelecer um mecanismo de controle para isso.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Na manifestação apresentada o Reitor reconhece que a Universidade não vem 
recebendo ressarcimento da fundação de apoio pelo uso de bens e serviços próprios da 
Universidade. 
 
Não obstante a manifestação do gestor, informando não haver previsão regimental para 
a questão, identificamos que a Resolução Consun nº 02/2015 trata especificamente 
sobre a necessidade de ressarcimento e controles contábeis a serem mantidos, conforme 
consta no art. 7º e seus respectivos parágrafos. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Ajustar os convênios vigentes executados por fundações de apoio de 
forma a dar atendimento à necessidade de definição clara quanto à repartição de receitas 
e despesas dos projetos desenvolvidos. 
 
Recomendação 2: Determinar às fundações de apoio que adotem controle contábil 
específico dos recursos aportados pela Universidade e utilizados em cada projeto. 
 
Recomendação 3: Instituir mecanismos de controle que possibilitem verificar se as 
fundações de apoio realizam os ressarcimentos dos recursos aportados pela 
Universidade e utilizados em cada projeto. 
 
 
1.1.1.4 CONSTATAÇÃO 
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Os controles utilizados pela UFPel para análise das prestações de contas dos 
convênios são insuficientes para certificar o cumprimento dos requisitos previstos 
nos § 1º e § 2º do Art. 11 do Decreto nº 7.423/10. 
 
Fato 

 
Para verificar o atendimento dos requisitos previstos nos § 1º e § 2º do art. 11 do 
Decreto nº 7.423/10, foram analisadas as prestações de contas de dois convênios, 
realizadas no exercício 2016. 
  
Na tabela abaixo é apresentado o resultado de tal análise. 
 

Quadro – Resultado da análise das prestações de contas analisadas 
 

Itens presentes na prestação de contas 
Convênio Siconv nº 

777375/2012 
Convênio Siconv nº 

820733/2015 

Demonstrativo de receitas e despesas Sim Sim 

Cópia dos documentos fiscais Não Não 

Relação de pagamentos com as 
respectivas cargas horárias dos seus 
beneficiários 

Parcial – consta relação de 
pagamentos mas não é 

informada a carga horária 
dos beneficiários 

Parcial – consta relação de 
pagamentos mas não é 

informada a carga horária dos 
beneficiários 

Cópia das guias de recolhimento 
Não houve saldo para 

devolução 
Não houve saldo para 

devolução 

Atas de licitação Não Não 
Fonte: Processos nº 23110.007140/2016-32 e nº 23110.007013/2016-33. 

 
Da análise realizada, foram identificadas as seguintes situações que estão em desacordo 
com o estabelecido no Decreto nº 7.423/10: 
a) Ausência de cópia dos documentos fiscais da fundação de apoio; 
b) Ausência de cópia das atas de licitações realizadas; 
c) Ausência de discriminação das cargas horárias dos beneficiários de bolsas e do 
período em que os mesmos permaneceram vinculados ao projeto. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
Falta de ações no sentido de certificar o cumprimento dos requisitos previstos nos §§ 1º 
e 2º do art. 11 do Decreto nº 7.423/10 por parte das fundações de apoio. Considerando-
se que a Coordenação de Convênios atua na fiscalização dos convênios/contratos 
firmados com as fundações de apoio, e que a mesma está subordinada ao Gabinete do 
Reitor, atribui-se a responsabilidade pela presente ocorrência ao Reitor da Universidade. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Não houve manifestação da unidade examinada para este item. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Não se aplica. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
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Recomendação 1: Normatizar e exigir das fundações de apoio que sejam acrescidos, nas 
prestações de contas de convênios, os documentos a seguir:  a) cópia dos documentos 
fiscais que suportam os pagamentos realizados pela fundação de apoio; b) cópia das atas 
de licitações realizadas; c) relação contendo a discriminação das cargas horárias dos 
beneficiários bolsas, o período em que os mesmos permaneceram vinculados ao projeto 
e identificação do vínculo com a Universidade (se aluno o curso em que está 
matriculado, se servidor o cargo ocupado). 
 
 
1.1.1.5 CONSTATAÇÃO 

 
Inobservância dos trâmites processuais instituídos pela Portaria GR nº 2304/2014 e 
de recomendação da CGU ao realizar a prorrogação do Convênio nº 20/2009, cujo 
objeto é a prestação de serviços de caráter continuado e permanente. 
 
Fato 

 
Quando da execução da Auditoria Anual de Contas referente ao exercício 2009, a CGU-
Regional/RS constatou que o objeto do Convênio é a prestação de serviços contínuos 
com vistas ao atendimento de necessidades permanentes da Instituição, especificamente 
para atender a demanda de alimentação da comunidade acadêmica (item 1.1.6.6 da 2ª 
parte do Relatório de Auditoria nº 243926, datado de 07 de junho de 2010). A 
celebração de instrumento de convênio com fundação de apoio para execução de 
prestação de serviços de caráter continuado e permanente não é permitida pela Lei nº 
8.958/1994, que dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino 
superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio. 
 
Desde a emissão do Relatório de Auditoria nº 243926, datado de 07 de junho de 2010, a 
CGU-Regional/RS vem reiterando, por meio do Sistema Monitor, a recomendação para 
que a UFPel deixe de conveniar/contratar com fundações de apoio a execução de 
serviços para atender a necessidades contínuas e permanentes da instituição. 
 
Em que pese as sucessivas reiterações da recomendação por parte da CGU, identificou-
se que em no exercício 2016 o Reitor da UFPel promoveu o Oitavo Aditamento ao 
Convênio nº 20/2009 (fl. nº 984 do Processo nº 23110.007085/2009-51) prorrogando a 
vigência do Convênio por 365 dias a contar de 22 de fevereiro de 2016, tornando o 
instrumento vigente até 20 de fevereiro de 2017.  
 
Ainda, identifica-se que os atos administrativos praticados para prorrogação do 
convênio não seguiram os trâmites instituídos pela Portaria GR nº 2304/2014: (a) o Art. 
7º da referida Portaria define que a formalização de aditivos que impliquem em 
alterações do prazo de vigência de convênio deve ser solicitada à Coordenação de 
Convênios com antecedência mínima de sessenta dias antes do término da sua vigência; 
(b) o Art. 11, Caput, define que após a análise dos documentos necessários à 
prorrogação, a Coordenação de Convênios encaminhará o processo para emissão de 
parecer jurídico pela Procuradoria Federal junto à UFPel;  (c) o parágrafo único do Art. 
11 define que após a emissão do parecer jurídico, o processo deverá retornar à 
Coordenação de Convênios para análise; (d) o Art.12 define que atendidas as 
recomendações constantes no parecer jurídico, o processo será remetido para assinatura 
do dirigente máximo do convenente e, posteriormente, retornará para análise e decisão 
do reitor da UFPel. 
 
Conforme a ordem da numeração das folhas do Processo nº 23110.007085/2009-51, a 
prorrogação do Convênio nº 20/2009 seguiu a sequência de eventos a seguir: (a) 
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despacho do Coordenador de Finanças e Contabilidade, datado de 16 de fevereiro de 
2016, encaminhando o processo ao Pró-Reitor administrativo para providências cabíveis 
ao aditamento (fl. nº 982); (b) despacho do Pró-Reitor Administrativo ao Gabinete do 
Reitor para autorizar o aditamento (fl. nº 982); (c)  Memorando nº 06/2016, emitido pela 
Pró-Reitora de Assuntos Estudantis, datado de 05 de fevereiro de 2016, solicitando ao 
Reitor a prorrogação do Convênio nº 20/2009 (fl. nº 983); (d) Termo do Oitavo 
Aditamento ao Convênio nº 20/2009 assinado pelo Reitor da UFPel e pelo Diretor 
Presidente da FAU (fl. nº 984). 
 
Conforme trâmite processual descrito acima, identifica-se que o prazo de sessenta dias 
antes do término da vigência do convênio para pedido de prorrogação não foi observado 
e que o processo não tramitou na Coordenação de Convênios e na Procuradoria Jurídica 
da Universidade. Ressalta-se, ainda, que o referido convênio não está registrado no 
Sistema Siconv, em contrariedade ao Art. 13 do Decreto nº 6.170/2007. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
Decisão de prorrogar o convênio sem pareceres das áreas técnicas e contrária à 
recomendação da CGU emitida no item 1.1.6.6 da 2ª parte do Relatório de Auditoria nº 
243926, datado de 07 de junho de 2010, e desde então reiterada via Sistema Monitor. 
Considerando-se ser atribuição do Reitor firmar convênios nos termos da lei, atribui-se 
a ele a responsabilidade pela ocorrência. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Ofício GR/UFPel nº 165/2017, emitido em 10 de março de 2017, a UFPel 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“(...) cabe ressaltar que, logo que assumimos a administração da UFPel, revisamos todos 
os contratos e convênios vigentes e, imediatamente, detectamos que o processo de 
fornecimento de alimentos para o Restaurante Escola, que ocorre por meio do Projeto 
Pires, era bastante frágil. Dessa forma, discutimos o caso com a Procuradoria Jurídica, 
que nos recomendou encaminhar processo licitatório para substituir o Projeto Pires. 
Como o vencimento do contrato era em fevereiro, cerca de um mês após assumirmos, e 
considerando que não poderíamos interromper a alimentação dos estudantes, optamos 
por prorrogar o projeto. No entanto, já deixamos claro que a prorrogação era temporária 
e que o processo licitatório seria disparado para substituir o Pires. 
 
(...) 
 
O Convênio 20/2009 não foi registrado no SICONV na época, conforme justificativa 
apresentada na página 80 do processo (cópia digitalizada disponível na resposta do item 
2 dessa SA). Alega-se nesta justificativa que houve dificuldades de operacionalização 
na implantação do SICONV, sendo então, a época, solicitada autorização para a 
conclusão do processo fora do sistema. 
 
O controle de acompanhamento da execução do Convênio 20/2009 foi feito por dentro 
do processo, em papel, através de pareces, demonstrativos de despesas, listagens de 
consumo mensais, dentre outros. 
 
O Convênio 20/2009, após encerramento da vigência em 20/02/2017, teve outro 
aditamento para prorrogação até 22/02/2018. Foram levadas em conta as necessidades 
institucionais de manter, sem interrupção, os serviços prestados pelo Restaurante Escola 
da UFPel; a posse recente da nova reitoria desta Universidade; e considerando que a 
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vigência deste aditamento será até a conclusão do processo licitatório nº 
23110.008682/2016-22 - Contratação de empresa especializada nos serviços de 
alimentação coletiva - Pregão Eletrônico 82/2016, o qual encontra-se em fase de 
elaboração.” 
 
Por meio do Ofício GR/UFPel nº 176/2017, emitido em 27 de março de 2017, a UFPel 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“No que diz respeito ao Convenio 20/2009 (Programa Interdisciplinar de Restaurante 
Escola - PIRES), a necessidade de sua prorrogação no exercício 2017 deveu-se ao fato 
de que, quando do início da atual gestão, que se deu em 11 de janeiro de 2017, 
estávamos a pouco mais de um mês do final do prazo de vigência do referido Convênio. 
Não haveria tempo hábil sequer para proceder-se a contratação emergencial, que 
assegurasse que não haveria solução de continuidade no funcionamento do Restaurante 
Escola e, por consequência, no fornecimento de alguns milhares de refeições por dia. 
 
É importante registrar que no dia 6 de fevereiro de 2017 a UFPel retomou seu 
calendário acadêmico, que fora interrompido pela greve docente e, depois, pelo recesso 
havido no mês de janeiro. Ou seja, iniciada a gestão em 11 de janeiro, dispunha-se de 
pouco mais de 20 dias até que as aulas recomeçassem e a UFPel devesse proporcionar a 
sua comunidade acadêmica o normal funcionamento de seu Restaurante Escola. 
 
A par disso, o processo de licitação para contratação de empresa especializada nos 
serviços de alimentação coletiva, que é objeto do processo nº 23110.008682/2016-22, 
cuja tramitação teve início em 26 de outubro de 2016, tinha sua minuta de pregão 
eletrônico, seu termo de referência e sua minuta do contrato submetidas a apreciação do 
Procurador Federal junto à UFPel e mereceram, em 21 de dezembro de 2016, parecer no 
sentido de que a minuta não atendia aos requisitos jurídico-formais (cópias anexas). 
Neste estágio encontrava-se, pois, a licitação, quando a atual gestão assumiu. 
 
Em tal cenário, optei por prorrogar a vigência do convênio, com o cuidado de fazer 
constar no instrumento de aditamento contratual, firmado em 18 de janeiro de 2017, em 
seu item III, que a vigência do convênio, por força de tal aditamento, dar-se-á até a 
conclusão do processo licitatório, o que se estima deva ocorrer em período bem mais 
curto que o prazo prorrogado de vigência”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Conforme a manifestação acima, a UFPel reconhece a necessidade de encerrar o 
Convênio nº 20/2009 e que está em andamento o processo licitatório nº 
23110.008682/2016-22 para contratação de serviços especializados de alimentação 
coletiva. 
 
Não obstante, o Convênio nº 20/2009 foi prorrogado até o ano de 2018, ocasião em que 
estará completando nove anos de vigência. Além de ir de encontro à Lei nº 8.958/1994, 
que veda a contratação de fundação de apoio para execução de prestação de serviços de 
caráter continuado e permanente, a prorrogação da avença por período superior a 
sessenta meses vai de encontro ao Art. 57, inciso II da Lei 8.666/1993. Ademais, a 
situação emergencial descrita pelo Reitor pode ser excepcionalizada pelo período 
máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos contados da ocorrência da emergência, 
sendo vedada a prorrogação (Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/1993). 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57891881.



 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

37 

Recomendação 1: Ajustar o período de prorrogação do Convênio nº 20/2009 para o 
período máximo de 180 dias da ocorrência da situação emergencial e concluir, dentro 
deste período, o processo licitatório nº 23110.008682/2016-22 para contratação de 
serviços especializados de alimentação coletiva. 
 
 
1.1.1.6 CONSTATAÇÃO 

 
Falta de comprovação de atuação de fiscal e avaliador (supervisor) dos convênios 
celebrados com fundações de apoio. 
 
Fato 

 
Nas prestações de contas dos Convênios Siconv nº 777375/2012 e nº 820733/2015 
(Processos nº 23110.007140/2016-32 e nº 23110.007013/2016-33, respectivamente) não 
foi identificada a elaboração de relatório final de avaliação dos projetos conforme 
estabelecido no § 3º do art. 11 do Decreto nº 7.423/10. 
 
Embora a UFPel tenha designado dois servidores, um para exercer a função de avaliador 
(supervisor) e outro para exercer a função de fiscal no âmbito dos convênios, 
identificou-se a inexistência de registros de ocorrências ou elaboração de relatórios que 
comprovem que o avaliador (supervisor) e o fiscal do convênio exerceram suas 
atribuições. 
 
Em uma amostra de catorze convênios selecionados com vigência no exercício 2016, 
identificou-se, em quatro deles, que a UFPel sequer emitiu portarias de designação do 
fiscal e do avaliador (supervisor) do projeto (Convênios Siconv nº 837462/2016, nº 
836747/2016, nº 791888/2013 e nº 820587/2015). 
 
Ainda, identificou-se que desde março de 2016 a Coordenação de Convênios não possui 
servidor lotado no Núcleo de Fiscalização de Convênios, que possui a responsabilidade 
de acompanhar o que foi acordado, zelando pela correta aplicação dos recursos em 
conformidade com as legislações vigentes, assessorando os coordenadores e 
convenentes, bem como os fiscais e avaliadores. O Núcleo é responsável, ainda, pelo 
acompanhamento de auditorias, criação de controles, além de análise de risco. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
Falta de servidor lotado no Núcleo de Fiscalização da Coordenação de Convênios. 
Insuficiência dos controles para certificar o cumprimento, pelo fiscal e pelo avaliador do 
projeto, das exigências do § 3º do art. 11 do Decreto nº 7.423/10 e do art. 5º, § 2º da 
Portaria Interministerial CGU/MF/MP nº 507/2011. Considerando-se que a 
Coordenação de Convênios atua na fiscalização dos convênios/contratos firmados com 
as fundações de apoio, e que a mesma está subordinada ao Gabinete do Reitor, atribui-
se a responsabilidade pela presente ocorrência ao Reitor da Universidade. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Ofício GR/UFPel nº 165/2017, emitido em 10 de março de 2017, a UFPel 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“O Núcleo de Fiscalização da Coordenação de Convênios da UFPel é o órgão 
responsável pelo monitoramento dos fiscais e avaliadores dos convênios. Este tem a 
incumbência de verificar se os recursos dos projetos são efetivamente utilizados para o 
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fim a que se propõem, sem que haja desvio de finalidade. No momento, este 
procedimento de conferência de desvio de finalidade só está sendo feito no setor de 
Análise e Prestação de Contas. No entanto, não houve um controle efetivo durante a 
execução dos projetos em virtude da falta de técnico administrativo no referido Setor, 
desde março de 2016. A atual gestão já providenciou a nomeação de um servidor para 
realizar essa função.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Na manifestação disponibilizada, o Reitor reconhece que não houve um controle efetivo 
durante a execução dos projetos em virtude da falta de técnico administrativo no Núcleo 
de Fiscalização da Coordenação de Convênios da UFPel, desde março de 2016. Informa 
que nomeou servidor para exercer a função, no entanto não disponibilizou a respectiva 
portaria de nomeação. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Designar servidor(es) capacitado(s) para atuar no Núcleo de 
Fiscalização da Coordenação de Convênios da Universidade. 
 
Recomendação 2: Normatizar e exigir do fiscal do convênio a emissão de relatórios 
trimestrais a fim de comprovar a execução de suas atribuições, nos termos do art. 5º, § 
2º da Portaria Interministerial CGU/MF/MP nº 507/2011. 
 
Recomendação 3: Normatizar e exigir do avaliador (supervisor) a emissão de relatório 
parcial (trimestral) e final de avaliação dos projetos, conforme estabelece o § 3º do art. 
11 do Decreto nº 7.423/2010. 
 
 
1.1.1.7 CONSTATAÇÃO 

 
Concessão de bolsas em contratos/convênios executados por fundação de apoio em 
desacordo com a legislação. 
 
Fato 

 
Identificou-se que os controles mantidos pela UFPel sobre a carga horária de 
participação dos bolsistas e sobre o pagamento das bolsas dos convênios executados por 
fundações são insuficientes.  
 
As principais exigências com relação à concessão de bolsas são: no caso de professores 
com dedicação exclusiva, a observância do limite de 120 horas anuais, extensível, 
excepcionalmente, até 240h mediante aprovação pelo conselho superior (Lei 
12.772/2012, art. 21, §4º), limite este que foi aumentado no exercício 2016 para oito 
horas semanais ou a 416 horas anuais (Redação dada pela Lei nº 13.243, de 2016); a 
proporcionalidade com a remuneração regular do beneficiário (Decreto 7423/2010, art. 
7º, §2º); a adoção, como referência, dos valores praticados pelas agências oficiais de 
fomento; a observância do teto remuneratório constitucional (Decreto 7423/2010, art. 
7º, §2º); concessão de bolsa acumulada com pagamento por prestação de serviço para a 
mesma finalidade (Decreto 7423/2010, art. 12º, §1º); divulgação na internet de dados 
relativos à seleção para concessão de bolsas (Decreto 7423/2010, art. 12, §2º). 
 
Para atender as exigências acima, a UFPel normatizou a concessão de bolsas no âmbito 
de convênios e contratos mantidos por fundações de apoio por meio da Resolução 
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Consun nº 02/2015, de 02 de março de 2015. A seguir destacamos alguns dispositivos 
normatizados na referida Resolução: 
 
“Art. 14, § 3º - registro de carga horária de participação de servidores, as quais não 
devem exceder a 20 horas semanais. 
 
Art. 14, § 4º - participação de alunos de graduação e pós-graduação, através de 
seleção pública, cujos critérios deverão constar de edital, com ampla divulgação no 
âmbito da UFPel. 
 
Art. 14, § 5º - Vedada contratação de bolsistas como pessoal administrativo, de 
manutenção, docentes ou pesquisadores para prestar serviços ou atender necessidades 
de caráter permanente das contratantes. 
 
Art. 15 – Estabelecimento de referencial de valores para concessão de bolsas, e limite 
máximo de concessão de até 02 (duas) bolsas por pesquisador, conforme Anexo da 
Resolução transcrito a seguir: 
 

Concedida a Correspondente a 
bolsa de * 

Valor mensal em 20 horas 
Servidor e Aluno UFpel 

Valor mensal em 40 
horas público externo à 
UFpel 

Graduando ou ensino 
médio concluído 

Iniciação científica R$ 400,00 R$ 800,00 

Graduado Mestrado Até R$ 1.500,00 Até R$ 3.000,00 
Cursando mestrado Mestrado Até R$ 1.500,00 Até R$ 3.000,00 
Mestres Doutorado Até R$ 2.200,00 Até R$ 4.400,00 
Cursando doutorado Doutorado Até R$ 2.200,00 Até R$ 4.400,00 
Doutor com título 
obtido nos últimos 10 
anos 

Pós-doutorado 
Júnior 

Até R$ 4.100,00 Até R$ 6.150,00 

Doutor com título 
obtido há mais de 10 
anos 

Pós-doutorado 
Sênior 

Até R$ 4.400,00 Até R$ 6.600,00 

Doutor com título 
obtido há mais de 10 
anos e coordenador de 
projeto 

Pesquisador 
Visitante 

Até R$ 5.200,00 xxxxxxxxxxxxx 

* Correspondente aos valores de bolsas concedidas pelo CNPq, que podem ser atualizados e obtidos em: 
http://www.cnpq.br/web/guest/no-pais.  
Obs: em pesquisa realizada no site do CNPq em 17 de março de 2017, identificamos que os valores são 
os mesmos e não foram reajustados.” 

Embora a UFPel tenha disciplinado as concessões de bolsas, em análise amostral de 
cinco convênios vigentes no exercício 2016, identificou-se casos de acumulação de mais 
de duas bolsas por pesquisador, pagamento e acúmulo de bolsas em valores superiores 
aos definidos pela Resolução Consun nº 02/2015 e contratação de bolsistas para atender 
necessidades permanentes das contratantes. 
 
A seguir detalhamos as concessões de bolsas em desacordo com a Resolução Consun nº 
02/2015 (as concessões de bolsas se referem ao período de 01 janeiro a 30 novembro de 
2016): 

a) Bolsista registrado no CPF sob o nº ***.345.940-** 

Data Pgto Nº Doc Pgto CPF Valor Pgto 
Convênio 
Siconv 
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Data Pgto Nº Doc Pgto CPF Valor Pgto 
Convênio 
Siconv 

05/01/2016 2270815 ***.345.940-** R$ 5.200,00 800820 

11/01/2016 51731114 ***.345.940-** R$ 5.800,00 776530 

12/01/2016 10130714 ***.345.940-** R$ 5.800,00 781259 

Total janeiro R$ 16.800,00   

03/02/2016 51731214 ***.345.940-** R$ 5.800,00 776530 

03/02/2016 10130814 ***.345.940-** R$ 5.800,00 781259 

03/02/2016 2270915 ***.345.940-** R$ 5.200,00 800820 

Total fevereiro R$ 16.800,00   

02/03/2016 10130914 ***.345.940-** R$ 5.800,00 781259 

02/03/2016 2271015 ***.345.940-** R$ 5.200,00 800820 

15/03/2016 51730216 ***.345.940-** R$ 5.800,00 776530 

Total março R$ 16.800,00   

01/04/2016 51730316 ***.345.940-** R$ 5.800,00 776530 

01/04/2016 10131014 ***.345.940-** R$ 5.800,00 781259 

01/04/2016 2271115 ***.345.940-** R$ 5.200,00 800820 

Total abril R$ 16.800,00   

02/05/2016 51730416 ***.345.940-** R$ 5.800,00 776530 

02/05/2016 101311114 ***.345.940-** R$ 5.800,00 781259 

02/05/2016 2271215 ***.345.940-** R$ 5.200,00 800820 

Total maio R$ 16.800,00   

01/06/2016 51730516 ***.345.940-** R$ 5.800,00 776530 

01/06/2016 10131214 ***.345.940-** R$ 5.800,00 781259 

28/06/2016 2270516 ***.345.940-** R$ 5.200,00 800820 

Total junho R$ 16.800,00   

01/07/2016 51730616 ***.345.940-** R$ 5.800,00 776530 

01/07/2016 2270616 ***.345.940-** R$ 5.200,00 800820 

25/07/2016 10130616 ***.345.940-** R$ 5.800,00 781259 

Total julho R$ 16.800,00   

02/08/2016 51730716 ***.345.940-** R$ 5.800,00 776530 

02/08/2016 10130716 ***.345.940-** R$ 5.800,00 781259 

02/08/2016 2270716 ***.345.940-** R$ 5.200,00 800820 

Total agosto R$ 16.800,00   
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Data Pgto Nº Doc Pgto CPF Valor Pgto 
Convênio 
Siconv 

01/09/2016 51730816 ***.345.940-** R$ 5.800,00 776530 

01/09/2016 2270816 ***.345.940-** R$ 5.200,00 800820 

Total setembro R$ 11.000,00   

03/10/2016 51730916 ***.345.940-** R$ 5.800,00 776530 

03/10/2016 2270916 ***.345.940-** R$ 5.200,00 800820 

19/10/2016 10130816 ***.345.940-** R$ 4.955,52 781259 

19/10/2016 10130916 ***.345.940-** R$ 4.955,52 781259 

Total outubro R$ 20.911,04   

01/11/2016 51731016 ***.345.940-** R$ 5.800,00 776530 

01/11/2016 10131016 ***.345.940-** R$ 4.900,00 781259 

01/11/2016 2271016 ***.345.940-** R$ 5.200,00 800820 

Total novembro R$ 15.900,00   

Total percebido em 11 meses R$ 182.211,04   

Limite mensal Resolução Consun nº 02/2015  
(em 11 meses) - R$ 5.200,00*11 R$ 57.200,00   

Valor acima do limite Resolução Consun  
nº 02/2015 (em 11 meses) R$ 125.011,04   

Fonte: Siconv 

 
O docente registrado no CPF sob o nº ***.345.940-**, possui Dedicação Exclusiva e se 
enquadra no Anexo da Resolução Consun nº 02/2015 como “Doutor com título obtido 
há mais de 10 anos e coordenador de projeto”, fazendo jus a percepção de até duas 
bolsas mensais, cujas cargas horárias somadas devem obedecer ao limite de 20 horas e 
ao valor total mensal de R$ 5.200,00. No entanto, identificamos que o referido docente 
acumulou ao longo de 2016 a percepção de três bolsas mensais, cujos valores médios 
mensais ultrapassaram o limite estabelecido na Resolução Consun nº 02/2015 no 
período de 11 meses em R$ 125.011,04. 
 
Ainda, identificou-se que o docente registrado no CPF sob o nº ***.345.940-** 
acumula a Coordenação de pelo menos seis convênios celebrados com fundações de 
apoio, a saber: Convênios Siconv nº 776530, nº 781259, nº 791888, nº 796295, nº 
800820 e nº 837462. 
 
b) Bolsista registrado no CPF sob o nº ***.605.330-** 

Data Pgto Nº Doc Pgto CPF Valor Pgto Convênio Siconv 

11/01/2016 22131015 ***.605.330-** R$ 6.200,00 776530 

11/01/2016 21080214 ***.605.330-** R$ 2.500,00 800820 

12/01/2016 10050714 ***.605.330-** R$ 2.000,00 781259 

Total Janeiro R$ 10.700,00   

03/02/2016 52131115 ***.605.330-** R$ 6.200,00 776530 
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Data Pgto Nº Doc Pgto CPF Valor Pgto Convênio Siconv 

03/02/2016 10050814 ***.605.330-** R$ 2.000,00 781259 

10/02/2016 21080314 ***.605.330-** R$ 2.500,00 800820 

Total Fevereiro R$ 10.700,00   

02/03/2016 10050914 ***.605.330-** R$ 2.000,00 781259 

10/03/2016 21080414 ***.605.330-** R$ 2.500,00 800820 

11/03/2016 52130216 ***.605.330-** R$ 6.200,00 776530 

Total Março R$ 10.700,00   

01/04/2016 52130316 ***.605.330-** R$ 6.200,00 776530 

01/04/2016 10051014 ***.605.330-** R$ 2.000,00 781259 

11/04/2016 21080514 ***.605.330-** R$ 2.500,00 800820 

Total Abril R$ 10.700,00   

02/05/2016 52130416 ***.605.330-** R$ 6.200,00 776530 

02/05/2016 10051114 ***.605.330-** R$ 2.000,00 781259 

10/05/2016 21080614 ***.605.330-** R$ 2.500,00 800820 

Total Maio R$ 10.700,00   

01/06/2016 52130516 ***.605.330-** R$ 6.200,00 776530 

01/06/2016 10051214 ***.605.330-** R$ 2.000,00 781259 

10/06/2016 21080714 ***.605.330-** R$ 2.500,00 800820 

Total Junho R$ 10.700,00   

01/07/2016 52130616 ***.605.330-** R$ 6.200,00 776530 

11/07/2016 21080814 ***.605.330-** R$ 2.500,00 800820 

22/07/2016 10050616 ***.605.330-** R$ 2.000,00 781259 

Total Julho R$ 10.700,00   

02/08/2016 52130716 ***.605.330-** R$ 6.200,00 776530 

02/08/2016 10050716 ***.605.330-** R$ 2.000,00 781259 

10/08/2016 21080914 ***.605.330-** R$ 2.500,00 800820 

Total Agosto R$ 10.700,00   

01/09/2016 52130816 ***.605.330-** R$ 6.200,00 776530 

02/09/2016 10050816 ***.605.330-** R$ 2.000,00 781259 

12/09/2016 21081014 ***.605.330-** R$ 2.500,00 800820 

Total Setembro R$ 10.700,00   

03/10/2016 52130916 ***.605.330-** R$ 6.200,00 776530 

03/10/2016 10050916 ***.605.330-** R$ 2.000,00 781259 
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Data Pgto Nº Doc Pgto CPF Valor Pgto Convênio Siconv 

10/10/2016 21081114 ***.605.330-** R$ 2.500,00 800820 

Total Outubro R$ 10.700,00   

01/11/2016 52131016 ***.605.330-** R$ 6.200,00 776530 

01/11/2016 10051016 ***.605.330-** R$ 2.000,00 781259 

10/11/2016 21081214 ***.605.330-** R$ 2.500,00 800820 

Total Novembro R$ 10.700,00   

Total percebido em 11 meses 
R$ 

117.700,00   

Limite mensal Resolução Consun nº 02/2015  
(em 11 meses) - R$ 4.400,00*11 R$ 48.400,00   

Valor acima do limite Resolução Consun  
nº 02/2015 (em 11 meses) R$ 69.300,00   

Fonte: Siconv 

 
O docente registrado no CPF sob o nº ***.605.330-**, possui Dedicação Exclusiva e se 
enquadra no Anexo da Resolução Consun nº 02/2015 como “Doutor com título obtido 
há mais de 10 anos”, fazendo jus a percepção de até duas bolsas mensais, cujas cargas 
horárias somadas devem obedecer ao limite de 20 horas e ao valor total mensal de R$ 
4.400,00. No entanto, identificamos que o referido docente acumulou ao longo de 2016 
a percepção de três bolsas mensais, cujos valores médios mensais ultrapassaram o limite 
estabelecido na Resolução Consun nº 02/2015 no período de 11 meses em R$ 
69.300,00. 
 
c) Bolsista registrado no CPF sob o nº ***.035.200-** 

Data Pgto Nº Doc Pgto CPF Valor Pgto Convênio Siconv 

11/01/2016 5011115 ***.035.200-** R$ 5.100,00 776530 

11/01/2016 21110214 ***.035.200-** R$ 6.500,00 800820 

12/01/2016 10060714 ***.035.200-** R$ 5.000,00 781259 

Total janeiro R$ 16.600,00   

03/02/2016 5011215 ***.035.200-** R$ 5.100,00 776530 

03/02/2016 10060814 ***.035.200-** R$ 5.000,00 781259 

10/02/2016 21110314 ***.035.200-** R$ 6.500,00 800820 

Total fevereiro R$ 16.600,00   

02/03/2016 10060914 ***.035.200-** R$ 5.000,00 781259 

10/03/2016 21110414 ***.035.200-** R$ 6.500,00 800820 

11/03/2016 50010216 ***.035.200-** R$ 5.100,00 776530 

Total março R$ 16.600,00   

01/04/2016 50010316 ***.035.200-** R$ 5.100,00 776530 

01/04/2016 10061014 ***.035.200-** R$ 5.000,00 781259 
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Data Pgto Nº Doc Pgto CPF Valor Pgto Convênio Siconv 

11/04/2016 21110514 ***.035.200-** R$ 6.500,00 800820 

Total abril R$ 16.600,00   

02/05/2016 500010416 ***.035.200-** R$ 5.100,00 776530 

02/05/2016 10061114 ***.035.200-** R$ 5.000,00 781259 

10/05/2016 21110614 ***.035.200-** R$ 6.500,00 800820 

Total maio R$ 16.600,00   

01/06/2016 50010516 ***.035.200-** R$ 5.100,00 776530 

01/06/2016 10061214 ***.035.200-** R$ 5.000,00 781259 

10/06/2016 21110714 ***.035.200-** R$ 6.500,00 800820 

Total junho R$ 16.600,00   

01/07/2016 50010616 ***.035.200-** R$ 5.100,00 776530 

11/07/2016 21110814 ***.035.200-** R$ 6.500,00 800820 

22/07/2016 10060616 ***.035.200-** R$ 5.000,00 781259 

Total julho R$ 16.600,00   

02/08/2016 50010716 ***.035.200-** R$ 5.100,00 776530 

02/08/2016 10060716 ***.035.200-** R$ 5.000,00 781259 

10/08/2016 21110914 ***.035.200-** R$ 6.500,00 800820 

Total agosto R$ 16.600,00   

01/09/2016 50010816 ***.035.200-** R$ 5.100,00 776530 

02/09/2016 10060816 ***.035.200-** R$ 5.000,00 781259 

12/09/2016 21111014 ***.035.200-** R$ 6.500,00 800820 

Total setembro R$ 16.600,00   

03/10/2016 50010916 ***.035.200-** R$ 5.100,00 776530 

03/10/2016 10060916 ***.035.200-** R$ 5.000,00 781259 

10/10/2016 21111114 ***.035.200-** R$ 6.500,00 800820 

Total outubro R$ 16.600,00   

01/11/2016 50011016 ***.035.200-** R$ 5.100,00 776530 

01/11/2016 10061016 ***.035.200-** R$ 5.000,00 781259 

10/11/2016 21111214 ***.035.200-** R$ 6.500,00 800820 

Total novembro R$ 16.600,00   

Total percebido em 11 meses 
R$ 

182.600,00   

Limite mensal Resolução Consun nº 02/2015  
(em 11 meses) - R$ 4.400,00*11 R$ 48.400,00   
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Data Pgto Nº Doc Pgto CPF Valor Pgto Convênio Siconv 

Valor acima do limite Resolução Consun  
nº 02/2015 (em 11 meses) 

R$ 
134.200,00   

Fonte: Siconv 

 
O docente registrado no CPF sob o nº ***.035.200-**, possui Dedicação Exclusiva e se 
enquadra no Anexo da Resolução Consun nº 02/2015 como “Doutor com título obtido 
há mais de 10 anos”, fazendo jus a percepção de até duas bolsas mensais, cujas cargas 
horárias somadas devem obedecer ao limite de 20 horas e ao valor total mensal de R$ 
4.400,00. No entanto, identificamos que o referido docente acumulou ao longo de 2016 
a percepção de três bolsas mensais, cujos valores médios mensais ultrapassaram o limite 
estabelecido na Resolução Consun nº 02/2015 no período de 11 meses em R$ 
134.200,00. 
 
d) Bolsista registrado no CPF sob o nº ***.733.480-** 

Data Pgto Nº Doc Pgto CPF Valor Pgto Convênio Siconv 

05/01/2016 2211115 ***.733.480-** R$ 3.000,00 800820 

11/01/2016 52181015 ***.733.480-** R$ 3.500,00 776530 

12/01/2016 11071015 ***.733.480-** R$ 3.500,00 796295 

Total janeiro R$ 10.000,00   

03/02/2016 52181115 ***.733.480-** R$ 3.500,00 776530 

03/02/2016 11071115 ***.733.480-** R$ 3.500,00 796295 

03/02/2016 2211215 ***.733.480-** R$ 3.000,00 800820 

Total fevereiro R$ 10.000,00   

02/03/2016 110701215 ***.733.480-** R$ 3.500,00 796295 

10/03/2016 2210216 ***.733.480-** R$ 3.000,00 800820 

11/03/2016 52180216 ***.733.480-** R$ 3.500,00 776530 

Total março R$ 10.000,00   

01/04/2016 52180316 ***.733.480-** R$ 3.500,00 776530 

01/04/2016 11060316 ***.733.480-** R$ 3.500,00 796295 

01/04/2016 2210316 ***.733.480-** R$ 3.000,00 800820 

Total abril R$ 10.000,00   

02/05/2016 52180416 ***.733.480-** R$ 3.500,00 776530 

02/05/2016 11060416 ***.733.480-** R$ 3.500,00 796295 

02/05/2016 2210416 ***.733.480-** R$ 3.000,00 800820 

Total maio R$ 10.000,00   

01/06/2016 52180516 ***.733.480-** R$ 3.500,00 776530 

01/06/2016 11060516 ***.733.480-** R$ 3.500,00 796295 

01/06/2016 2210516 ***.733.480-** R$ 3.000,00 800820 
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Data Pgto Nº Doc Pgto CPF Valor Pgto Convênio Siconv 

Total junho R$ 10.000,00   

01/07/2016 52180616 ***.733.480-** R$ 3.500,00 776530 

01/07/2016 2210616 ***.733.480-** R$ 3.000,00 800820 

04/07/2016 11060616 ***.733.480-** R$ 3.500,00 796295 

Total julho R$ 10.000,00   

02/08/2016 52180716 ***.733.480-** R$ 3.500,00 776530 

02/08/2016 11060716 ***.733.480-** R$ 3.500,00 796295 

02/08/2016 2210716 ***.733.480-** R$ 3.000,00 800820 

Total agosto R$ 10.000,00   

01/09/2016 52180816 ***.733.480-** R$ 3.500,00 776530 

01/09/2016 2210816 ***.733.480-** R$ 3.000,00 800820 

02/09/2016 11060816 ***.733.480-** R$ 3.500,00 796295 

Total setembro R$ 10.000,00   

03/10/2016 52180916 ***.733.480-** R$ 3.500,00 776530 

03/10/2016 11060916 ***.733.480-** R$ 3.500,00 796295 

03/10/2016 2210916 ***.733.480-** R$ 3.000,00 800820 

Total outubro R$ 10.000,00   

01/11/2016 52181016 ***.733.480-** R$ 3.500,00 776530 

01/11/2016 2211016 ***.733.480-** R$ 3.000,00 800820 

10/11/2016 112013061016 ***.733.480-** R$ 3.500,00 796295 

Total novembro R$ 10.000,00   

Total percebido em 11 meses 
R$ 

110.000,00   

Limite mensal Resolução Consun nº 02/2015  
(em 11 meses) - R$ 4.100,00*11 R$ 45.100,00   

Valor acima do limite Resolução Consun  
nº 02/2015 (em 11 meses) R$ 64.900,00   

Fonte: Siconv 

 
O docente registrado no CPF sob o nº ***.733.480-**, possui Dedicação Exclusiva e se 
enquadra no Anexo da Resolução Consun nº 02/2015 como “Doutor com título obtido 
nos últimos 10 anos”, fazendo jus a percepção de até duas bolsas mensais, cujas cargas 
horárias somadas devem obedecer ao limite de 20 horas e ao valor total mensal de R$ 
4.100,00. No entanto, identificamos que o referido docente acumulou ao longo de 2016 
a percepção de três bolsas mensais, cujos valores médios mensais ultrapassaram o limite 
estabelecido na Resolução Consun nº 02/2015 no período de 11 meses em R$ 
64.900,00. 
 
e) Bolsista registrado no CPF sob o nº ***.300.670-** 
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Data Pgto Nº Doc Pgto CPF Valor Pgto Convênio Siconv 

11/01/2016 51561115 ***.300.670-** R$ 5.100,00 776530 

12/01/2016 10150714 ***.300.670-** R$ 2.000,00 781259 

Total janeiro R$ 7.100,00   

03/02/2016 51561215 ***.300.670-** R$ 5.100,00 776530 

03/02/2016 10150814 ***.300.670-** R$ 2.000,00 781259 

Total fevereiro R$ 7.100,00   

02/03/2016 10150914 ***.300.670-** R$ 2.000,00 781259 

14/03/2016 51560216 ***.300.670-** R$ 5.100,00 776530 

Total março R$ 7.100,00   

01/04/2016 51560316 ***.300.670-** R$ 5.100,00 776530 

01/04/2016 10151014 ***.300.670-** R$ 2.000,00 781259 

Total abril R$ 7.100,00   

02/05/2016 51560416 ***.300.670-** R$ 5.100,00 776530 

02/05/2016 10151114 ***.300.670-** R$ 2.000,00 781259 

Total maio R$ 7.100,00   

01/06/2016 51560516 ***.300.670-** R$ 5.100,00 776530 

01/06/2016 10151214 ***.300.670-** R$ 2.000,00 781259 

Total junho R$ 7.100,00   

01/07/2016 51560616 ***.300.670-** R$ 5.100,00 776530 

22/07/2016 10150616 ***.300.670-** R$ 2.000,00 781259 

Total julho R$ 7.100,00   

02/08/2016 51560716 ***.300.670-** R$ 5.100,00 776530 

02/08/2016 10150716 ***.300.670-** R$ 2.000,00 781259 

Total agosto R$ 7.100,00   

01/09/2016 51560816 ***.300.670-** R$ 5.100,00 776530 

02/09/2016 10150816 ***.300.670-** R$ 2.000,00 781259 

Total setembro R$ 7.100,00   

03/10/2016 51560916 ***.300.670-** R$ 5.100,00 776530 

03/10/2016 10150916 ***.300.670-** R$ 2.000,00 781259 

Total outubro R$ 7.100,00   

01/11/2016 51561016 ***.300.670-** R$ 5.100,00 776530 

01/11/2016 10151016 ***.300.670-** R$ 2.000,00 781259 

Total novembro R$ 7.100,00   
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Data Pgto Nº Doc Pgto CPF Valor Pgto Convênio Siconv 

Total percebido em 11 meses R$ 78.100,00   

Limite mensal Resolução Consun nº 02/2015  
(em 11 meses) - R$ 2.200,00*11 R$ 24.200,00   

Valor acima do limite Resolução Consun  
nº 02/2015 (em 11 meses) R$ 53.900,00   

Fonte: Siconv 

 
A aluna registrada no CPF sob o nº ***.300.670-**, se enquadra no Anexo da 
Resolução Consun nº 02/2015 como “Mestres”, fazendo jus a percepção de até duas 
bolsas mensais, cujas cargas horárias somadas devem obedecer ao limite de 20 horas e 
ao valor total mensal de R$ 2.200,00. No entanto, identificamos que o referido aluno 
acumulou ao longo de 2016 a percepção de duas bolsas mensais, cujos valores médios 
mensais ultrapassaram o limite estabelecido na Resolução Consun nº 02/2015 no 
período de 11 meses em R$ 53.900,00.  
 
f) Bolsista registrado no CPF sob o nº ***.601.130-** 

Data Pgto Nº Doc Pgto CPF Valor Pgto Convênio Siconv 

11/01/2016 21070214 ***.601.130-** R$ 3.500,00 800820 

12/01/2016 10030714 ***.601.130-** R$ 3.000,00 781259 

Total janeiro R$ 6.500,00   

03/02/2016 10030814 ***.601.130-** R$ 3.000,00 781259 

10/02/2016 21070314 ***.601.130-** R$ 3.500,00 800820 

Total fevereiro R$ 6.500,00   

02/03/2016 10030914 ***.601.130-** R$ 3.000,00 781259 

10/03/2016 21070414 ***.601.130-** R$ 3.500,00 800820 

Total março R$ 6.500,00   

01/04/2016 10031014 ***.601.130-** R$ 3.000,00 781259 

11/04/2016 21070514 ***.601.130-** R$ 3.500,00 800820 

Total abril R$ 6.500,00   

02/05/2016 10031114 ***.601.130-** R$ 3.000,00 781259 

10/05/2016 21070614 ***.601.130-** R$ 3.500,00 800820 

Total maio R$ 6.500,00   

01/06/2016 10031214 ***.601.130-** R$ 3.000,00 781259 

10/06/2016 21070714 ***.601.130-** R$ 3.500,00 800820 

Total junho R$ 6.500,00   

11/07/2016 21070814 ***.601.130-** R$ 3.500,00 800820 

22/07/2016 10030616 ***.601.130-** R$ 3.000,00 781259 

Total julho R$ 6.500,00   
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Data Pgto Nº Doc Pgto CPF Valor Pgto Convênio Siconv 

02/08/2016 10030716 ***.601.130-** R$ 3.000,00 781259 

10/08/2016 21070914 ***.601.130-** R$ 3.500,00 800820 

Total agosto R$ 6.500,00   

02/09/2016 10030816 ***.601.130-** R$ 3.000,00 781259 

12/09/2016 21071014 ***.601.130-** R$ 3.500,00 800820 

Total setembro R$ 6.500,00   

03/10/2016 10030916 ***.601.130-** R$ 3.000,00 781259 

10/10/2016 21071114 ***.601.130-** R$ 3.500,00 800820 

Total outubro R$ 6.500,00   

01/11/2016 10031016 ***.601.130-** R$ 3.000,00 781259 

10/11/2016 21071214 ***.601.130-** R$ 3.500,00 800820 

Total novembro R$ 6.500,00   

Total percebido em 11 meses R$ 71.500,00   

Limite mensal Resolução Consun nº 02/2015  
(em 11 meses) - R$ 3.000,00*11 R$ 33.000,00   

Valor acima do limite Resolução Consun  
nº 02/2015 (em 11 meses) R$ 38.500,00   

Fonte: Siconv 

 
O bolsista registrado no CPF sob o nº ***.601.130-**, se enquadra no Anexo da 
Resolução Consun nº 02/2015 como “Público externo à UFPel 40 horas e graduado”, 
fazendo jus a percepção de até duas bolsas mensais, cujas cargas horárias somadas 
devem obedecer ao limite de 40 horas e ao valor total mensal de R$ 3.000,00. No 
entanto, identificamos que o referido bolsista acumulou ao longo de 2016 a percepção 
de duas bolsas mensais, cujos valores médios mensais ultrapassaram o limite 
estabelecido na Resolução Consun nº 02/2015 no período de 11 meses em R$ 
38.500,00. Ainda, identificamos que o referido bolsista vem prestando serviços de 
caráter permanente como Coordenador de Tecnologia de Informação do Departamento 
de Medicina Social da UFPel, sem qualquer vínculo empregatício, e percebendo bolsas 
de projetos vinculados a este Departamento desde, pelo menos, julho de 2013 (vedação 
expressa no § 5º do art. 14 da Resolução Consun nº 02/2015). 

Vale destacar que na concessão de bolsas a Universidade deve observar os parâmetros 
de valores de bolsas correspondentes concedidas por agências oficiais de fomento e a 
proporcionalidade entre os valores das bolsas e a remuneração regular dos beneficiários 
(Decreto 7.423/2010, art. 7º, §2º), o que não ocorreu nas presentes ocorrências.  
Observa-se, nesses casos, que os valores das bolsas concedidas nos projetos não têm 
padrões definidos, são superiores àqueles praticados pelas agências de fomento e não 
guardam proporcionalidade com a remuneração que os pesquisadores percebem em seus 
respectivos cargos na Universidade. 
 
No quadro a seguir, demonstra-se como o valor-hora das bolsas é muito superior àquele 
da remuneração. Os casos detalhados se referem à pesquisadores que têm dedicação 
exclusiva, o que limita a carga horária semanal a oito horas nos projetos (416h/ano ou, 
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aproximadamente, 35h/mês), conforme estabelecido no Art. 21, §4º da Lei nº 
12.772/2012, com redação dada pela Lei nº 13.243, de 2016: 
 

Bolsista Remuneração regular (jun/2016) Bolsas (jun/2016) 
 Vencimentos 

(R$) 
Carga 
mensal* 
(h) 

Valor-hora 
(R$) 

Total de 
bolsas (R$) 

Carga 
horária 
mensas (h) 

Valor-hora 
(R$) 

***.345.940-** 16.889,48 200 84,44 16.800,00 35 480,00 
***.605.330-** 15.658,08 200 78,29 10.700,00 35 305,71 
***.035.200-** 10.570,66 200 52,85 16.600,00 35 474,28 
***.733.480-** 10.570,66 200 52,85 10.000,00 35 285,71 
Fonte: Sistemas SIAPE e SICONV 
Obs: mês de referência jun/2016. 
* Segundo a Súmula TST nº 431, a jornada semanal de 40h implica a aplicação do divisor 200 para cálculo do salário hora. 

 
Em relação a participação dos pesquisadores e bolsistas nos projetos executados por 
fundações de apoio, identificou-se que não há na Universidade um sistema que controle 
os registros das cargas horárias dedicadas a cada projeto. A inexistência deste controle 
faz com que, quando da apreciação dos projetos, tanto o Reitor, quanto o órgão 
colegiado da Universidade, levem em consideração apenas a carga horária dos docentes 
e servidores para o projeto sob análise, e não a soma das cargas horárias dedicadas aos 
demais projetos.  
 
A título de exemplificação, o docente registrado no CPF sob o nº ***.345.940-** possui 
dedicação exclusiva e soma 49 horas mensais dedicadas apenas aos projetos pelos quais 
percebe bolsas (convênios registrados no Siconv sob o nº 776530 - dezessete horas 
mensais, nº 781259 - dezesseis horas mensais, e 800820 - dezesseis horas mensais).  
Além destes projetos, o referido docente participa como coordenador dos projetos 
relativos aos convênios nº 791888, nº 796295  e nº 837462.  
 
A carga horária máxima para docentes com dedicação exclusiva para participação em 
projetos de pesquisa é de oito horas semanais ou 416h/ano, conforme estabelecido no 
Art. 21, §4º da Lei nº 12.772/2012, com redação dada pela Lei nº 13.243, de 2016. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
Ausência de rotinas de controle na UFPel que garantam a observância das regras sobre a 
carga horária e as concessões de bolsas em projetos executados por fundações de apoio. 
Considerando ser competência da Coordenação de Convênios manter o controle sobre a 
execução dos convênios celebrados com as fundações de apoio, e que a mesma está 
subordinada ao Gabinete do Reitor, atribui-se ao Reitor a responsabilidade pela presente 
ocorrência. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Ofício GR/UFPel nº 176/2017, emitido em 27 de março de 2017, a UFPel 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“No que respeita a limites para o valor das bolsas, vale dizer que, até o surgimento da 
Resolução do Conselho Universitário nº 2 de 2015, o único limite de valor existente era 
o limite previsto no Artigo 37, XI, da Constituição Federal. Com o advento da 
Resolução n° 2 de 2015, os convênios formalizados com as fundações de apoio 
passaram, a partir de então, a observar os valores nela previstos. No entanto, em relação 
aos convênios que lhe eram anteriores, entendeu a UFPel (entendimento que, inclusive, 
vem agora corroborado pela manifestação do Sr. Procurador Federal junto à UFPel, 
expressa na Nota cuja cópia vai anexa) que os limites impostos pela Resolução n° 2, 
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seja no que refere aos valores das bolsas, seja no que respeita ao número de bolsas por 
pesquisador, não lhes seriam aplicáveis, uma vez que tais convênios haveriam de 
continuar a ser regidos pelo que fora estabelecido em seus respectivos planos de 
trabalho. 
 
Todos os convênios a que se referem as alíneas do item 2 da presente Solicitação de 
Auditoria tiveram seus planos de trabalho aprovados em data anterior a Resolução nº 
2/2015. 
 
Com relação a ausência, nos processos de convênios registrados no SICONV sob nºs 
776530, 781259, 791888, 796295, 800820, 837462, 777375, 791980, 820587 e 820733, 
[...] de registro das cargas horárias de cada pesquisador, esclarece-se o seguinte: nos 
convênios assinados a partir de 2015, no próprio Plano de Trabalho há um anexo com a 
composição da equipe do projeto e carga horária. Muitos convênios antigos, porém, não 
possuem sequer um plano de trabalho estruturado. Nesses casos, o que há, em termos de 
substância própria de um plano de trabalho, é obtido a partir das informações do próprio 
SICONV e nele não consta carga horária. 
 
Analisando pontualmente, porém, cada um dos processos apontados na Solicitação de 
Auditoria, cumpre informar o seguinte: 
 
a) A informação sobre a carga horária de cada pesquisador no projeto, nos processos 
abaixo relacionados, consta nas respectivas folhas também abaixo indicadas: 
 
- Convenio 800820 -folhas 111 a 113; 
- Convenio 781259 - folhas 104/105; 
- Convenio 776530 - folhas 293/295; 
- Convenio 791980 - folha 46; 
- Convenio 820587 - folhas 5/6, 23/24; 
- Convenio 791888 - folhas 250/251; 
- Convenio 820733 - folhas 1/4. 
 
b) A identificação da equipe de pesquisadores participantes consta, nos processos de 
cada projeto, nas respectivas folhas: 
 
- Convênio 796295 - folha 22; 
- Convênio 781259 - folhas 24 e 25; 
- Convênio 800820 - folhas 111/113, 187 e 199; 
- Convênio 776530 - folhas 39/40, 143/144 e 293/294; 
- Convênio 791980 - folha 46; 
- Convênio 820587 - folhas 5/6, 23/24; 
- Convênio 791888 - folhas 250/251; 
- Convênio 837462 - folhas 80/82; 
- Convênio 820733 - folhas 1/4. 
 
c) Nos processos em que efetivamente não constam tais informações, providenciaremos 
a imediata busca de tais dados junto aos respectivos projetos aprovados no COCEPE, 
instância de controle e aprovação dos projetos, a bem de incluí-las no SICONV”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
A alegação principal do Reitor para o acúmulo de bolsas em quantidade e valor superior 
ao previsto na Resolução Consun nº 02/2015 é de que os convênios referidos no achado 
de auditoria foram celebrados anteriormente a publicação da referida norma. Para 
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sustentar o entendimento da não aplicabilidade dos parâmetros impostos na Resolução 
Consun nº 02/2015, o Reitor solicitou, em 20 de março de 2017, parecer à Procuradoria 
Jurídica da Universidade. No parecer emitido pela Procuradoria (Parecer nº 
020/2017/CABJ/PF-UFPel/PGF/AGU, de 22 de março de 2017), a mesma sustenta 
entendimento de que os acordos celebrados com fundações de apoio anteriores à 
publicação da Resolução Consun nº 02/2015 devem obedecer aos parâmetros para 
concessão de bolsas estabelecidos nos respectivos planos de trabalho, salvo se houve 
aditivo de prorrogação do instrumento após a publicação da Resolução Consun nº 
02/2015, situação em que os parâmetros para concessão de bolsas deveriam ser 
adequados à referida Resolução. 
 
Data vênia, as recomendações feitas anteriormente, por esta CGU-Regional/RS, 
mencionadas no Parecer nº 020/2017/CABJ/PF-UFPel/PGF/AGU, para a UFPel 
normatizar e disciplinar internamente a concessão de bolsas nos contratos e convênios 
celebrados com fundações de apoio, o que foi feito por meio da Resolução Consun nº 
02/2015, tinham o intuito de organizar e consolidar as disposições legais concernentes à 
matéria, e não a liberação de concessões de bolsas em desacordo com os parâmetros 
estabelecidos no Art. 7º, § 2º do Decreto nº 7.423/2010 (que determina que “para a 
fixação dos valores das bolsas, deverão ser levados em consideração critérios de 
proporcionalidade com relação à remuneração regular de seu beneficiário e, sempre 
que possível, os valores de bolsas correspondentes concedidas por agências oficiais de 
fomento”), para os instrumentos celebrados anteriormente à publicação da Resolução nº 
02/2015. 
 
Não obstante, identifica-se que todos os instrumentos nos quais houve continuidade, no 
exercício 2016, de pagamento de bolsa em quantidade e valores superiores aos 
parâmetros estabelecidos na Resolução nº 02/2015, tiveram prorrogação do instrumento 
após a publicação da referida norma, de 2 de março de 2015. Assim sendo, pelo parecer 
da Procuradoria da Universidade, deveriam ter sido adequados à Resolução Consun nº 
02/2015 no momento da prorrogação da vigência.  
 
Em relação ao acúmulo de duas bolsas, pela aluna registrada no CPF sob o nº 
***.300.670-**, no valor de R$ 7.100,00, e à prestação de serviços de caráter 
permanente, pelo bolsista registrado no CPF sob o nº ***.601.130-**, sem qualquer 
vínculo empregatício, e percebendo bolsas de projetos vinculados à UFPel desde, pelo 
menos, julho de 2013, o Reitor não se manifestou. 
 
Quanto a falta de um sistema que controle os registros das cargas horárias dos 
servidores e docentes nos projetos de pesquisa, o Reitor indicou que nos respectivos 
processos constam as cargas horárias de cada pesquisador no respectivo projeto de 
pesquisa. Ocorre que a indicação de carga horária individualmente em cada processo de 
projeto de pesquisa não permite aferir se a soma das horas dedicadas aos demais 
projetos, quando é o caso, está dentro dos parâmetros definidos na legislação. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Exigir das fundações de apoio, que adequem nos convênios vigentes, 
a carga horária e o valor das bolsas às regras estabelecidas na Resolução Consun nº 
02/2015, observando que a carga horária máxima para docentes com dedicação 
exclusiva para participação em projetos de pesquisa é de oito horas semanais ou 
416h/ano, conforme estabelecido no Art. 21, §4º da Lei nº 12.772/2012, com redação 
dada pela Lei nº 13.243/2016.   
 
Recomendação 2: Implantar controle com o registro da carga horária dos servidores e 
docentes alocada a cada projeto, com a indicação da jornada de trabalho regular, o valor 
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da bolsa correspondente, e, em caso de docente, da titulação e da forma de vínculo (se é 
DE, 40 horas ou 20 horas).  
 
Recomendação 3: Formalizar rotinas de controle que garantam a observância da 
quantidade máxima de duas bolsas por pesquisador e o limite de valores sobre as 
concessões de bolsas no âmbito de projetos executados em parceria com fundações de 
apoio, estabelecidas na Resolução Consun nº 02/2015. 
 
 
2 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                    

2.1 REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS            

2.1.1 SISTEMAS DE CONCESSÕES                         

2.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

 
Concessão de jornada reduzida (carga horária de trinta horas semanais) aos 
servidores técnico-administrativos em educação como regra geral no âmbito da 
Universidade, em desconformidade com o estabelecido no art. 3º do Decreto nº 
1.590/95. 
 
Fato 

 
Em relação à flexibilização da jornada de trabalho dos servidores técnico-
administrativos da UFPel para seis horas diárias e carga horária de trinta horas 
semanais, prevista no artigo 3º do Decreto nº 1.590/1995, identificou-se que a UFPel 
adotou a flexibilização de horário (carga horária de 30 horas semanais) como regra geral 
no âmbito da Universidade. 
 
A seguir a transcrição do artigo 3º do Decreto nº 1.590/1995: 
 
“Art. 3º Quando os serviços exigirem atividades contínuas de regime de turnos ou 
escalas, em período igual ou superior a doze horas ininterruptas, em função de 
atendimento ao público ou trabalho no período noturno, é facultado ao dirigente 
máximo do órgão ou da entidade autorizar os servidores a cumprir jornada de trabalho 
de seis horas diárias e carga horária de trinta horas semanais, devendo-se, neste caso, 
dispensar o intervalo para refeições. (Redação dada pelo Decreto nº 4.836, de 
9.9.2003)”. 
 
Ocorre que a exceção prevista no art. 3º do Decreto n° 1.590/95 deve ser aplicada 
apenas em casos bem específicos. O eventual estabelecimento dessa flexibilização como 
regra geral constitui-se ilegalidade, pois não é razoável supor-se que todos os servidores 
da Universidade lidem diretamente com o público ou trabalhem em período noturno. 
 
O cumprimento de jornada de trabalho em regime de seis horas ininterruptas é 
permitido, apenas, para os serviços que, comprovadamente, exijam atividades contínuas 
de atendimento ao público ou período noturno, em período igual ou superior a doze 
horas ininterruptas, dispensando-se, neste caso, o intervalo para refeições. 
 
Para a correta aplicação do dispositivo que possibilita o estabelecimento de turnos 
ininterruptos de funcionamento com jornada reduzida deve ser observado o 
entendimento consubstanciado na Nota Técnica nº 
150/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, bem como na questão nº 122 da Coletânea de 
Entendimentos elaborada pela Controladoria-Geral da União. 
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Ressalta-se que, no item 1.1.1.2 do Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 
201503674, de 14 de agosto de 2015, a Controladoria Geral da União já havia apontado 
a ilegalidade no estabelecimento de flexibilização de jornada de trabalho como regra 
geral no âmbito da UFPel e recomendado “autorizar formalmente (mediante Portaria) e 
nominalmente (nome do servidor, matrícula SIAPE, setor/unidade) somente os 
servidores que se enquadrem nas situações legais estabelecidas (realizem atendimento 
ao público ou desempenhem suas atividades em período noturno) a cumprirem tal 
jornada” (de trinta horas semanais), recomendação esta não observada pela 
Universidade. 
 
Conforme externado por meio do Ofício GR/UFPel nº 212/2017, de 17 de abril de 2017, 
o Reitor entende que “a jornada flexibilizada de trinta horas e os requisitos legais que 
lhe estão pressupostos têm contribuído para o melhor funcionamento da UFPel, pois 
propiciam que a Administração Central e as Unidades Acadêmicas possam atender ao 
público pelo período ininterrupto de doze horas, especialmente de modo a permitir que 
as atividades se desenvolvam também no período noturno. Assim, considerados os 
princípios da eficiência no serviço público e da autonomia universitária, vale dizer que 
a jornada flexibilizada, uma vez atendidos os requisitos legais constantes do Decreto nº 
1.590/1995, é a que melhor atende aos interesses da UFPel”. 
 
Embora o Reitor mencione no Ofício GR/UFPel nº 212/2017, conforme o trecho 
transcrito acima, que o turno ininterrupto de doze horas permite que as atividades se 
desenvolvam no período noturno, vale mencionar que o § 1º do art. 3º do Decreto nº 
1.590/1995 define como período noturno aquele que ultrapassar às 21h, enquanto que o 
período ininterrupto de doze horas praticado na UFPel é das 8h às 20h, não abrangendo, 
portanto, o período noturno. 
 
Ainda, por meio do Ofício GR/UFPel nº 212/2017, de 17 de abril de 2017, o Reitor 
disponibilizou o processo nº 23110.008691/2011-17, que teve o objetivo de promover 
estudo de viabilidade de implantação de jornada de trabalho de trinta horas semanais na 
UFPel. 
 
Em análise do referido processo, identificou-se que foi constituída Comissão Especial 
de servidores para promover tal estudo. O primeiro ato da Comissão constituída foi o 
envio do Memorando nº 01/2011, de 10 de agosto de 2011, à Procuradoria Jurídica da 
UFPel, com formulação de duas questões a serem respondidas, quais sejam: (a) o 
amparo legal para a implementação da jornada de trinta horas semanais e (b) em caso de 
haver amparo legal, e considerando a diversidade de Unidades Acadêmicas e 
Administrativas, se deve haver horário padrão de funcionamento em todas as unidades. 
 
Em resposta a estas duas questões, a Procuradoria Jurídica da UFPel emitiu a Nota nº 
176/2011/PF-UFPel/PGF/AGU, em 11 de agosto de 2011, informando que (a) o amparo 
legal para eventual adoção de jornada de trabalho de trinta horas semanais é o Decreto 
nº 1.590/1995 e (b) que a adoção dessa jornada depende da efetiva satisfação dos 
requisitos previstos no artigo 3º do referido Decreto, em síntese: quando os serviços 
exigirem atividades contínuas de regime de turnos ou escalas, em período igual ou 
superior a doze horas ininterruptas, em função de atendimento ao público ou trabalho no 
período noturno. 
 
Finalizou a Nota nº 176/2011/PF-UFPel/PGF/AGU, recomendando que após a 
conclusão dos trabalhos pela comissão, antes de qualquer decisão, a questão retornasse à 
Procuradoria Jurídica. 
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Para dar continuidade aos trabalhos, a Comissão emitiu às Unidades Administrativas e 
Acadêmicas da UFPel o Memorando Circular nº 01/2011, de 19 de agosto de 2011, 
solicitando manifestação justificada do Reitor, Vice-Reitor, Pró-Reitores e Diretores 
sobre a viabilidade de adoção da jornada de trinta horas semanais. 
 
Importante ressaltar que o Memorando Circular nº 01/2011, de 19 de agosto de 2011, 
embora tenha destacado a transcrição do art. 3º do Decreto nº 1.590/1995, não elabora 
questionamento acerca de realização de atendimento ao público ou necessidade de 
trabalho em período noturno, individualmente por setor, tarefas e servidores envolvidos, 
questionando tão somente se é viável a adoção de jornada de trinta horas semanais em 
cada Unidade Administrativa ou Acadêmica. 
 
No sentido de atender ao questionamento efetuado, a maioria das diferentes Unidades 
Administrativas ou Acadêmicas se limitaram a responder se era viável ou não a adoção 
do regime de trinta horas com regime de turnos ou escalas, em período igual ou superior 
a doze horas ininterruptas, sem adentrar na questão sobre o atendimento ao público ou 
trabalho no período noturno. 
 
A título de exemplificação, selecionamos algumas respostas das Unidades 
Administrativas e/ou Acadêmicas, conforme transcrito a seguir: 
 
a) Ofício nº 150/2011, de 23 de agosto de 2011, do Instituto de Ciências Humanas: 
 
“Venho por meio deste informar que o Instituto de Ciências Humanas considera viável 
a adoção de trinta horas semanais na UFPel, em uma perspectiva de otimizar as 
atividades, que podem ser bem executadas a partir de um planejamento adequado e de 
uma gestão eficiente”. 
 
b) Memorando nº 011/2011, de 26 de agosto de 2011, do Gabinete do Vice-Reitor: 
 
“Em resposta à consulta feita, informamos da viabilidade de adoção de jornada de 
trinta horas semanais no Gabinete da Vice-Reitoria, considerando a alternância entre 
os servidores técnico-administrativos com atividades no gabinete”. 
 
c) Memorando nº 113/2011, de 29 de agosto de 2011, do Centro de Educação à 
Distância: 
 
“Manifestamos nossa concordância com a implantação do regime de atendimento em 
12 horas ininterruptas no CEAD, bem como a realização do turno de 30 horas por 
parte dos servidores aqui lotados (...)”. 
 
d) Memorando s/nº, de 30 de agosto de 2011, do Departamento de Desenvolvimento 
Institucional da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento: 
 
“Informamos que a adoção do turno único com revezamento e jornada de trabalho de 
12 horas ininterruptas é perfeitamente viável para o andamento dos trabalhos a serem 
realizados dentro do Departamento de Desenvolvimento Institucional”. 
 
e) Memorando nº 38/2011, de 30 de agosto de 2011, da Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura: 
 
“Em atenção e resposta ao memorando circular nº 01/11 datado de 19 do corrente, a 
PREC por seu signatário noticia que, havendo amparo legal, nada há a obstar, desde 
que os servidores estabeleçam a escala de atuação nos dois períodos”. 
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f) Memorando nº 64/2011, de 12 de setembro de 2011, da Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação: 
 
“Vimos pelo presente informar que a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação se 
manifesta favorável a implantação do turno de 12 horas ininterruptas com a pertinente 
reposição de servidores”. 
 
g) Memorando nº 116/2011, de 26 de setembro de 2011, da Unidade de Auditoria 
Interna: 
 
“Por meio deste, informamos que a implantação da jornada de trabalho de 30 horas 
semanais é positiva para o trabalho da Auditoria Interna, uma vez que o trabalho nesta 
Unidade exige extrema concentração e a quebra de horário para intervalo não 
favorece isso. Também é sabido que o período de concentração é perene durante 
grande lapso temporal. De forma que a jornada de seis horas diárias proporcionará 
maior rendimento do trabalho e motivação dos servidores, uma vez que promove a 
valorização profissional”. 
 
Com base nas respostas recebidas, a Comissão Especial constituída encaminhou 
relatório ao Reitor, emitido em 03 de outubro de 2011, concluindo ser viável a 
implementação da jornada de trinta horas semanais na UFPel para os servidores técnico-
administrativos em educação, ressalvados os casos em que houve manifestação 
contraria à viabilidade de adoção de trinta horas, para os quais foi sugerida a 
continuidade dos estudos a fim de adequar o dimensionamento da força de trabalho e 
infraestrutura para que fosse adotada gradativamente a jornada de trinta horas semanais. 
 
Ressalta-se que, em contrariedade à recomendação da Nota nº 176/2011/PF-
UFPel/PGF/AGU, emitida pela Procuradoria Jurídica da UFPel, em 11 de agosto de 
2011, a Comissão Especial não retornou da questão à Procuradoria Jurídica após a 
conclusão dos trabalhos. 
 
Em 12 de setembro de 2011, o Reitor da UFPel emitiu a Portaria GR nº 1.349 
implantando jornada de trabalho de trinta horas semanais aos servidores técnico-
administrativos em educação lotados no Hospital Escola. 
 
Em 03 de abril de 2012, o Reitor da UFPel emitiu a Portaria GR nº 448 estabelecendo 
horário ininterrupto das 8h às 20h no Gabinete do Reitor, Vice-Reitoria e Pró-Reitorias 
a partir de 16 de abril de 2012. 
 
Em 06 de maio de 2014, o Reitor da UFPel emitiu a Portaria GR nº 889 estabelecendo 
horário mínimo de doze horas ininterruptas nas Unidade Básicas de Saúde (UBS), nos 
ambulatórios da Faculdade de Medicina e nos serviços essenciais da Faculdade de 
Odontologia, com início e término da jornada de trabalho estabelecido de acordo com a 
peculiaridade e conveniência de cada serviço ou atividade, a partir de 12 de maio de 
2014. 
 
Embora a maioria das Unidades Acadêmicas funcionem em regime de jornada de trinta 
horas semanais para os servidores técnico administrativos, não foram disponibilizados 
pela UFPel os atos normativos que autorizaram a flexibilização de jornada em tais 
unidades. 
  
##/Fato## 

Causa 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57891881.



 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

57 

Entendimento e que a concessão de jornada reduzida (trinta horas semanais) 
generalizada aos servidores técnico-administrativos em educação não se trata de 
ilegalidade, e de que é discricionário ao gestor adotar ou não critérios diferenciados para 
a jornada de trabalho em razão de oportunidade e conveniência. 
 
Considera-se que a implementação das diretrizes e exigências em conformidade com a 
legislação compete, em primeira instância, ao Reitor, uma vez que as portarias que 
autorizaram a redução da jornada de trabalho foram emitidas pelo mesmo. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Ofício GR/UFPel nº 241/2017, emitido em 04 de maio de 2017, a UFPel 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Em atenção à Solicitação de Auditoria nº 201700841/026, de 27 de abril de 2017, cabe 
registrar que a UFPel não compartilha de uma interpretação que, a respeito da 
flexibilização da jornada de trabalho dos servidores técnico-administrativos, 
fundamenta a Solicitação. De tal divergência, verte uma questão de fundo, portanto 
essencial. Trata-se do que os órgãos de controle entendem por ‘público’. Passo, assim, a 
responder às questões suscitadas na SA. 
 
1.1 A noção apresentada pela SA nº 201700841/026, no item 1.1 é a de que: ‘a 
flexibilização como regra geral constitui-se ilegalidade, pois não é razoável supor-se 
que todos os servidores da Universidade lidem diretamente com o público ou trabalhem 
em período noturno’. 
 
A UFPel não tem a mesma leitura do Art. 3º do Decreto 1.590/95. A Lei 11.091/2005, 
que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-
Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino, 
contempla, em seu art. 52, inciso VII, o conceito de usuários, portanto de público, como 
sendo aquelas ‘pessoas ou coletividade internas ou externas à Instituição Federal de 
Ensino que usufruem direta ou indiretamente dos serviços por e/a prestados’. No que 
tange ao trabalho dos servidores Técnico-Administrativos, por força de Lei esta é a 
noção adotada na UFPel, a de que sua clientela se constitui tanto de seus usuários 
internos quanto de seus usuários externos. 
 
Constituem o público interno os titulares de direitos e deveres perante a instituição, aí 
considerados os servidores aposentados, os técnico-administrativos, os professores em 
geral e os alunos regularmente vinculados. E, público externo, os cidadãos de um modo 
geral – os beneficiários de pensão, os ex-alunos, a comunidade que utiliza os serviços de 
extensão, os fornecedores, terceirizados, etc. 
 
O principal fundamento para a adoção da jornada flexibilizada na UFPel é a ampliação 
de oito para doze horas do tempo de funcionamento/atendimento dos diversos setores da 
instituição, potencializando a capacidade de execução das tarefas. Seria desnecessário 
dizer que os diferentes setores administrativos e acadêmicos da universidade se 
intercomunicam e que, portanto, a oferta de um serviço por um determinado setor 
demanda a continuidade ou contiguidade em outros setores. Logo, a implantação parcial 
da flexibilização da jornada acarretaria ineficiência, pela quebra da força de conjunto 
peculiar da administração pública, em que áreas de gestão de pessoas estão afetas à área 
de patrimônio e de legislação. Somente para exemplificar, o singelo pedido de 
aposentação importa em saber se o requerente não tem carga patrimonial em sua 
responsabilidade e se o mesmo requerente não responde a processo administrativo 
disciplinar. Apenas um exemplo, de outras tantas situações que, numa jornada 
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parcialmente flexibilizada, produziriam entraves burocráticos de grande monta. Esta 
flexibilização parcial resulta numa inconveniente fragmentação de cada setor. No 
passado, isso era comum na UFPel, que tinha ‘a pessoa responsável pelos diplomas’, ‘a 
pessoa responsável pelos terceirizados’, etc. A atual gestão tem cuidado de assegurar 
um modelo de trabalho mais coletivo, no qual a prioridade seja atender aos interesses 
dos usuários do setor, independentemente de quem esteja fisicamente respondendo pelo 
setor naquele momento. Nesse modelo, é difícil separar os setores em fragmentos, 
alguns com e outros sem atendimento ao público, de vez que, em última análise, o 
atendimento ao público depende da atividade concertada de todos Quantos trabalham no 
respectivo setor. 
 
Por outro lado, não se vislumbra que a flexibilização da jornada de trabalho possa 
acarretar aumento de custo para a instituição. A perspectiva com que se trabalha é a de 
que, com a jornada de trinta horas, associada ao mapeamento de processos e ao 
redimensionamento da força de trabalho, se possa fazer frente ao déficit de servidores 
técnico-administrativo que resultou da implantação do REUNI. Enquanto todos os 
demais indicadores, pós implantação do REUNI, tiveram um incremento superior a 
50%, o incremento da força de trabalho técnico-administrativa ficou aquém dos 10%. 
 
Salvo melhor juízo, então, a SA nº 201700841/026, não faz a leitura mais adequada do 
manifestado pela UFPel, no Ofício GR/UFPel nº 212/2017, de 17 de abril de 2017. 
Quando neste expediente se disse que a jornada flexibilizada é a que melhor atende aos 
interesses da UFPel, é por que possibilita, inclusive, o funcionamento da atividade 
acadêmica em horário noturno. Aí não está dito, nem sequer de forma implícita, que a 
jornada dos servidores técnico-administrativos se estende noite adentro, mas que a 
UFPel oferece cursos que funcionam até 22 horas, pelo menos, e que, para que esta 
oferta de horários à noite seja viável, a flexibilização da jornada de trabalho dos 
servidores técnico-administrativos é adequada, pois permite que o público que frequente 
os cursos noturnos tenha condições de ser administrativamente atendido. 
 
Desta forma, a flexibilização da jornada é uma estratégia de gestão que busca minimizar 
os custos decorrentes de um eventual e necessário acréscimo do deficitário Quadro de 
Referência dos Servidores Técnico-Administrativos da UFPel, haja vista que os 
servidores realizam a mesma quantidade de serviço interno, e o horário de atendimento 
ao público foi aumentado. Com a desconcentração do horário de atendimento. os 
servidores passaram a realizar as atividades administrativas de maneira planejada, 
organizada e mais controlada. Trata-se, desde logo, de opção de cunho e de mérito 
administrativo, resguardada pela legislação aplicável à espécie. 
 
Cabe registrar que a posição do TCU por meio do Acórdão nº 3.553/2010 - 1ª Câmara, 
ao examinar caso de flexibilização de jornada, é a de que devem ser observados 
aspectos estritamente legais ‘sendo defeso ao TCU imiscuir-se em elementos de cunho 
meramente organizacional ou administrativo da entidade, sob pena de invadir a 
discricionariedade do gestor e de substituí-lo no seu papel de agente público’. Isto é, o 
TCU defende a discricionariedade do dirigente ao adotar critérios diferenciados para a 
jornada de trabalho em razão de oportunidade e conveniência. Acima de tudo, aqui não 
se pode deixar de recordar a discussão em torno da autonomia universitária e da 
discricionariedade do gestor em optar pelo que entende ser favorável ao cumprimento 
da missão institucional. 
 
Em relação aos itens 1.2, 1.3 e 1.4, apresentamos uma resposta única, tendo em vista 
que entendemos que a discussão da jornada de trabalho é um processo contínuo na 
Universidade. Como se sabe, a atual gestão da UFPel encontra-se em início de mandato 
(em torno de quatro meses) e, pelo entendimento de que esse processo é permanente, 
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publicamos recentemente a portaria 800, de 18 de abril de 2017, que recompõe 
comissão para análise da jornada de trabalho dos servidores técnicos-administrativos em 
educação da UFPel. Em relação ao vácuo de normatizações, essa é exatamente uma das 
funções da comissão recentemente instaurada: propor normatizações que regulamentem 
as jornadas de trabalho na UFPel.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Na manifestação disponibilizada, a UFPel entende ser adequada a concessão de jornada 
reduzida (trinta horas semanais) generalizada aos servidores técnico-administrativos em 
educação. Entende que tal concessão não se trata de ilegalidade. Cita a definição 
estabelecida na Lei nº 11.091/2005 para o termo “usuários”, definido como “pessoas ou 
coletividades internas ou externas à Instituição Federal de Ensino que usufruem direta 
ou indiretamente dos serviços por ela prestados” (Art. 5º, VII da Lei 11.091/2005), 
tendo o entendimento de que tal definição de aplica ao termo “público” do Art. 3º do 
Decreto nº 1.590/1995. 
 
Cita, ainda o Acórdão TCU nº 3.553/2010 - 1ª Câmara, mencionando que o referido 
Acórdão suporta o entendimento da Universidade em relação à flexibilização da 
jornada, ao defender a discricionariedade do dirigente ao adotar critérios diferenciados 
para a jornada de trabalho em razão de oportunidade e conveniência. Em consulta ao 
referido Acórdão, identificou-se que, diferentemente do informado pelo gestor, se trata 
simplesmente de arquivamento do Processo nº TC-003.525/2010-4 (Representação) sem 
emissão de determinações, recomendações ou orientações. 
 
A Controladoria mantém, portanto, o entendimento de que a exceção prevista no art. 3º 
do Decreto n° 1.590/95 deve ser aplicada apenas em casos bem específicos, e que a 
concessão de flexibilização (jornada de trinta horas semanais) como regra geral 
constitui-se ilegalidade. 
 
O posicionamento sobre o presente tema está consubstanciado na questão nº 122 da 
Coletânea de Entendimentos elaborada pela Controladoria-Geral da União 
(http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/arquivos/ife.pdf), bem 
como na Nota Técnica nº 150/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, a qual cita que o 
mesmo entendimento está consubstanciado no Acórdão TCU nº 1677/2005 – Plenário e 
no Acórdão TCU nº 8.616/2011 – 2º Câmara. 
 
Ressalta-se que, em 18 de outubro de 2016, o Secretário Federal de Controle Interno da 
Controladoria Geral da União emitiu o Ofício-Circular nº 1048/2016/SFC-CGU, 
encaminhado a todas as Instituições de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação, 
com orientação sobre concessão de jornada de trabalho de trinta horas semanais, 
previstas no artigo 3º do Decreto nº 1.590/1995, a servidores de Instituições Federais de 
Ensino Superior – IFES, cujo teor é transcrito a seguir: 
 
“1. Cumprimentando-o, informo que no cumprimento da missão institucional deste 
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União - CGU, por 
meio da realização de trabalhos de auditoria em Institutos e Universidades Federais, 
foram identificadas ocorrências de irregularidades em concessões de flexibilização da 
jornada de trabalho, equivocadamente fundamentadas no artigo 3º do Decreto nº 
1.590/95. 
 
2. É fundamental esclarecer que a flexibilidade prevista no mencionado Decreto nº 
1.590/1995 é admitida quando os serviços realizados pelo órgão público exigirem 
atividades contínuas em turnos ou escalas de período igual ou superior a doze horas 
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ininterruptas, em função de atendimento ao público ou trabalho no período noturno. 
Somente nessas condições, atendidas de maneira cumulativa, é que será facultado ao 
dirigente máximo do órgão ou da entidade autorizar os servidores a cumprir jornada 
de trabalho de seis horas diárias e carga horária de trinta horas semanais, com a 
dispensa do intervalo para refeições. 
 
3. Em trabalhos de auditoria realizados por este Ministério foram identificadas em 
diversos órgãos: ausência de estudo interno que evidencie a necessidade da adoção da 
exceção; falta de regulação interna que demonstre a coerência entre as características 
do público atendido pelos servidores a serem enquadrados nos turnos ininterruptos; 
concessão desarrazoada do regime de 30h a servidores de um mesmo setor, mesmo que 
não exerçam a atividade de atendimento ao público ou trabalho noturno. 
 
4. Cabe frisar que os entendimentos adotados pelos nossos auditores são corroborados 
pelas instâncias de supervisão do Ministério da Educação - MEC, por entendimentos 
da Advocacia-Geral da União - AGU e por recomendações de outros órgãos de 
controle como o próprio TCU, sendo que a utilização inadequada do mecanismo 
previsto no Decreto 1.590/95 já resultou em aplicação de multas pelo Tribunal de 
Contas aos gestores responsáveis. 
 
5. Nesse contexto, solicito à Vossa Magnificência proceder à revisão, em sua instituição 
de ensino, das condições segundo as quais está sendo procedida a eventual concessão 
do regime diferenciado de jornada de trabalho previsto no artigo 3º do Decreto nº 
1.590/95, e adotar prontamente as medidas necessárias regularização das 
impropriedades e cumprimento do arcabouço normativo que rege o tema, em 
consonância com as recomendações e determinações já emitidas pelos órgãos de 
controle e auditoria. Por oportuno, esta Secretaria Federal de Controle Interno e a 
CGU-Regional em seu estado colocam-se à disposição para auxiliá-lo no 
aperfeiçoamento dos procedimentos e controles internos da gestão relacionados a este 
assunto.” 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Considerando a necessidade de estabelecimento de jornada reduzida 
em conformidade com o estabelecido no art. 3º do Decreto nº 1.590/1995, alterado pelo 
Decreto nº 4.836/03, autorizar formalmente (mediante Portaria) e nominalmente (nome 
do servidor, matrícula SIAPE, setor/unidade) somente os servidores que se enquadrem 
nas situações legais estabelecidas (realizem atendimento ao público ou desempenhem 
suas atividades em período noturno) a cumprirem tal jornada. 
 
Recomendação 2: Nas concessões de redução de jornada de trabalho em razão do 
estabelecido no art. 3º do Decreto nº 1.590/1995 (atendimento ao público ou 
desempenho de atividades em período noturno após as 21 horas), especificar, 
individualmente para cada servidor, as atribuições e horário de desempenho das 
atividades. 
 
 
2.1.2 VENCIMENTO E REMUNERAÇÃO                       

2.1.2.1 CONSTATAÇÃO 

 
Concessão da Retribuição por Titulação (RT) sem a apresentação do diploma ou 
apresentação posterior à concessão. 
 
Fato 
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Em análise amostral, foi identificada a concessão da Retribuição por Titulação (RT) a 
dezenove servidores sem a apresentação do diploma correspondente. 
 
Da amostra de vinte processos analisados, verificamos que a concessão de Retribuição 
por Titulação (RT) ocorreu sem respaldo da documentação exigida na Lei nº 
12.772/2012, cópia do diploma, para dezenove servidores, sendo que destes, dez não 
haviam apresentado tal comprovante até a data do encerramento dos trabalhos de 
auditoria. 
 
Os servidores que não apresentaram o diploma estão relacionados no quadro a seguir: 
 

Quadro – Servidores que não apresentaram o diploma 
 

CPF dos Servidores que não apresentaram o 
diploma 

Efeitos financeiros da desconformidade no 
exercício 2016 (valores em R$)¹ 

***.680.490-** 4.974,50 
***.313.720-** 6.455,70 
***.440.300-** 23.728,09 
***.161.130-** 25.256,56 
***.443.619-** 12.676,95 
***.854.880-** 2.007,47 
***.378.120-** 16.143,40 
***.844.458-** 37.036,99 
***.352.720-** 11.156,61 
***.443.950-** 29.082,37 

Total 168.518,64 
¹O cálculo dos efeitos financeiros considerou a diferença mensal entre o valor da RT da nova titulação e o 
valor da RT anterior a nova titulação, a partir do início do efeito financeiro para cada servidor. 
 
Conforme identificado na amostra, o montante dos valores pagos no exercício 2016 sem 
o diploma que suporta o pagamento da RT é de R$ 168.518,64. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
Entendimento equivocado, anterior à expedição do Ofício Circular nº 818/2016-MP, de 
09 de dezembro de 2016, de que a Retribuição por Titulação poderia ser concedida com 
base em atestados emitidos pelo Programa de Pós-Graduação correspondente 
declarando que o docente obtera todos os requisitos para a obtenção do respectivo título. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Ofício GR/UFPel nº 220/2017, emitido em 19 de abril de 2017, a UFPel 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Em atenção à Solicitação de Auditoria nº 201700841/019 [...], encaminho o 
Memorando nº 106/2017 e anexos, enviados pela Coordenadora de Desenvolvimento de 
Pessoal da Progep [...]”. 
 
A seguir o teor do Memorando nº 106/2017/CDP/Progep: 
 
“[...]esclarecemos que o pedido de Retribuição por Titulação é analisado pela Comissão 
Permanente de Pessoal Docente – CPPD - sendo que a Coordenação de 
Desenvolvimento de Pessoal - CDP/Progep - detém a responsabilidade de inserir a RT 
no sistema para fins de pagamento. Com isso, ressaltamos que, até janeiro de 2017, para 
fins de comprovação da titulação de mestrado ou doutorado, com direito a promoção e 
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Retribuição por Titulação (RT), admitia-se tanto o diploma quanto o atestado emitido 
pelo Programa de Pós-Graduação declarando que o docente obteve todos os requisitos 
para a obtenção do título respectivo. Quando apresentado atestado, o docente tinha o 
prazo de dezoito meses para apresentar o respectivo título a CDP, conforme 
estabelecido na Resolução UFPel 10/2015 do Consun. 
 
Entretanto, com fulcro no Oficio Circular nº 818-MP, o procedimento para fins de 
concessão da Retribuição por Titulação foi alterado, a contar de janeiro de 2017, sendo 
que, atualmente, a RT somente é concedida quando da apresentação do diploma de 
conclusão de curso. 
 
Posto isso, importante ressaltar que a concessão fica condicionada a apresentação do 
título que enseja o seu pagamento, contudo, entendemos que este deve ser retroativo à 
data da efetiva obtenção do título, pois, a própria lei nº 12.772/2012 se refere à obtenção 
do título, sendo que esta ocorre, salvo melhor juízo, quando cumpridos todos os 
requisitos exigidos pelo curso. Nesse sentido, discordamos do entendimento explicitado 
[...] no qual compreende que a data de emissão do diploma deve ser a data considerada 
para fins de pagamento, estando essa em conformidade com a legislação. Entendemos 
que a emissão do diploma se trata de uma questão meramente burocrática e que, na 
maioria das vezes, leva um tempo demasiado, ensejando prejuízos de ordem econômica 
ao servidor e, com isso, estaríamos imputando ao servidor uma penalidade por questões 
alheias as suas responsabilidades. 
 
Nesse diapasão, imprescindível se faz seja alterada a legislação atinente a concessão da 
Retribuição por Titulação no sentido de esclarecer qual a data a ser considerada para 
fins de pagamento da RT, pois, a norma atual deixa margem a diversas interpretações, 
tanto é verdade que as instituições federais de ensino adotam critérios diferentes para 
fins de pagamento da referida RT. 
 
[...] justificamos a ausência da cópia do diploma de conclusão de curso em dez dos vinte 
processos auditados com base na Resolução UFPel 10/2015 do Consun, a qual autoriza 
a apresentação/comprovação de conclusão de curso através de atestados, sendo que os 
docentes tinham o prazo de dezoito meses para apresentarem o respectivo título à CDP. 
Ademais, informamos que todos os servidores estão sendo notificados a apresentarem o 
título que ensejou o pagamento da RT, sob pena de suspensão do respectivo pagamento. 
 
[...] 
 
[...] as normas seguidas pela Universidade para concessão da RT se encontram em 
anexo. Importa salientar que o artigo 13 da Resolução nº 10/2015 está sendo alterado, 
pois, conforme já explicitado acima, desde janeiro de 2017, a concessão da RT fica 
condicionada a apresentação do diploma. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Na manifestação disponibilizada, a UFPel informa que a partir de janeiro de 2017, e 
com base na orientação expedida pela Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do 
Trabalho no Serviço Público no Ofício Circular nº 818/2016-MP, de 09 de dezembro de 
2016, passou a exigir a apresentação do respectivo diploma para concessão da 
Retribuição por Titulação correspondente. 
 
Esclareceu que, devido à entendimento anterior, inclusive normatizado por meio da 
Resolução Consun nº 10/2015, a Coordenação de Desenvolvimento de Pessoal (CDP) 
concedia a RT com respaldo em atestados emitidos pelo Programa de Pós-Graduação 
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correspondente declarando que o docente obtera todos os requisitos para a obtenção do 
respectivo título, sendo que os docentes tinham o prazo de dezoito meses para 
apresentarem o diploma à CDP. 
 
Informou, ainda, estar adotando providências para notificar todos os servidores a 
apresentarem o título que ensejou o pagamento da RT, sob pena de suspensão do 
respectivo pagamento. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Exigir a apresentação de diploma de conclusão do curso para 
autorizar o pagamento da Retribuição por Titulação (RT) de que trata a Lei nº 
12.772/2012. 
 
Recomendação 2: Solicitar a apresentação do diploma dos servidores que já recebem a 
RT sem o diploma de conclusão de curso e suspenda o pagamento dessa parcela no caso 
daqueles que não atenderem à solicitação em até 180 dias, dispensada a reposição dos 
valores indevidamente recebidos de boa-fé pelos beneficiários, consoante súmula TCU 
249. 
 
Recomendação 3: Adequar a Resolução Consun nº 10/2015 à orientação expedida no 
Ofício Circular nº 818/2016-MP, de 09 de dezembro de 2016, da Secretaria de Gestão 
de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público, sobre a exigência de 
apresentação do diploma de conclusão de curso como requisito para o pagamento da 
Retribuição por Titulação (RT) de que trata a Lei nº 12.772/2012. 
 
 
2.2 MOVIMENTAÇÃO                                   

2.2.1 Gestão de Pessoas  

2.2.1.1 INFORMAÇÃO 

 
Controles para identificar e tratar as acumulações ilegais de cargos. 
 
Fato 

 
Em relação ao registro e acompanhamento dos casos de acumulação de cargos em 
conformidade com o estabelecido no art. 37, incisos XVI e XVII da Constituição 
Federal, a UFPel informou, por meio do Ofício GR/UFPel nº 217/2017 de 18 de abril de 
2017, que no momento da posse o servidor, por meio de formulário específico, declara 
se acumula outros empregos públicos ou privados e se exerce atividades como 
autônomo. 
 
Não obstante, em verificação amostral de dez assentos funcionais de servidores da 
Universidade, identificou-se em seis assentos funcionais a inexistência de documento 
com a declaração do servidor sobre acumulação de cargos. A seguir os assentos 
funcionais em que não consta o formulário com a referida declaração: 
 
Quadro – Assentos funcionais sem o formulário para declaração de acúmulo de cargos 

SEQ CPF Nome 

1 ***.807.150-** C. B. N. C. 

2 ***.359.200-** H. B. K. 
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SEQ CPF Nome 

3 ***.138.070-** L. F. B. B. 

4 ***.560.810-** J. L. M. R. 

5 ***.264.250-** L. P. A. 

6 ***.799.310-** M. P. R. 

Fonte: Assentos funcionais disponibilizados em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201700841/021.  
 
Em relação ao controle do limite remuneratório de que trata o inciso XI, do art. 37, da 
Constituição Federal, a UFPel demonstrou adotar controle mensal no que concerne à 
percepção de bolsas de pesquisa por servidores de fundações de apoio à Universidade.  
 
No entanto, em relação às situações de remuneração, provento ou pensão percebidos 
fora do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (extraSIAPE), 
identificou-se que não há procedimento/controle/rotina com vistas a atender o que 
determina a Portaria SRH/MP n° 02, de 08 de novembro de 2011. 
 
Evidencia esta situação o caso específico do servidor W. R. D. , CPF ***.621.370-**, 
em que se identificou no assento funcional a existência de declaração de acúmulo de 
emprego privado na Universidade Católica de Pelotas e de emprego público como 
médico-legista. A existência de outro vínculo público demandaria, por parte da 
Universidade, providências para que o servidor preenchesse o Termo de 
Responsabilidade anexo Portaria SRH/MP n° 02/2011, e o respectivo envio dos 
comprovantes de rendimentos para fins de cadastramento de remuneração extraSIAPE 
de que trata a Portaria SRH/MP n° 02/2011, o que não está sendo observado pela 
UFPel. 
 
Com o fim de aprimorar e atualizar seus controles administrativos em relação ao 
acúmulo de cargos em conformidade com o estabelecido no art. 37, incisos XVI e XVII 
da Constituição Federal, o gestor informou, por meio do Ofício GR/UFPel nº 224/2017, 
de 24 de abril de 2017, o que segue: 
 
“A fim de sanar o problema mencionado, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
(Progep) emitiu o Memorando-Circular 006/2017, no qual é solicitado o preenchimento 
da declaração de acumulação de cargo e/ou emprego público de todos os servidores 
(uma vez que os assentos funcionais de alguns servidores antigos não possuem tal 
declaração). Aqueles que incorrem na acumulação deverão assinar o termo de 
responsabilidade no qual se comprometem, nos prazos e períodos previstos nos incisos 
I a III do art. 1º da Portaria Normativa n. 02, de 08 de novembro de 2011, a fornecer 
comprovantes de rendimento (contracheque). Os comprovantes serão analisados pelo 
Núcleo Financeiro - Progep a fim de apurar se os valores percebidos estão em 
consonância com o teto constitucional”. 
 
A Universidade informou não possuir outros mecanismos para identificar eventuais 
acumulações ilegais de cargos, empregos ou funções públicas, tendo em vista que não 
tem acesso aos bancos de dados tais como a Relação Anual de Informações Sociais – 
RAIS, a base de dados da Receita Federal, e o Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde – CNES.  
 
Quando notificada pela Controladoria Geral da União (CGU) acerca de indícios de 
irregularidades no acúmulo de cargos públicos, a Universidade encaminha os casos à 
Progep para verificação. Quando os servidores não apresentam defesa ou não justificam 
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os eventuais indícios de acumulação ilegal de cargos públicos, a Progep encaminha a 
ocorrência à Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares 
(CPPAD), para instauração de processos investigativos. 
 
Na presente auditoria, a CGU notificou 33 casos identificados de servidores com outros 
vínculos públicos ou privados que perfazem uma jornada de trabalho semanal igual ou 
superior a oitenta horas. Conforme o Parecer Vinculante AGU nº GQ-145, é ilícita a 
acumulação de dois cargos ou empregos de que decorra a sujeição do servidor a regimes 
de trabalho que perfaçam o total de oitenta horas semanais, pois não se considera 
atendido, em tais casos, o requisito da compatibilidade de horários. Ressalta-se que os 
dados dos vínculos foram coletados na Relação Anual de Informações Sociais – RAIS 
referente ao ano base de 2015, por isso na identificação de casos com possível 
irregularidade, deve ser analisado se a ocorrência permaneceu no ano de 2016.  
 
Por meio do Ofício GR/UFPel nº 238/2017, de 03 de maio de 2017, a UFPel informou a 
abertura de processos administrativos para verificação das 33 situações apontadas, 
conforme o quadro a seguir: 
 

Quadro - servidores com outros vínculos públicos ou privados que perfazem uma 
jornada de trabalho semanal igual ou superior a oitenta horas 

Seq CPF Nome Situação Identificada¹ Processo 
Administrativo² 

1 ***.807.150-** C. B. N. C. 40 horas UFPel; 40 horas no 
CNPJ 87.455.531/0001-57 – 
MUNICÍPIO DE PELOTAS - 
Admissão: 03/08/1995 

23110.003091/2017-40 

2 ***.767.400-** M. A. L. S. 40 horas UFPel; 44 horas no 
CNPJ 00.191.451/9197-07 – 
Admissão: 02/05/1997 

23110.003093/2017-39 

3 ***.063.170-** C. A. T. P. 40 horas UFPel; 24 horas no 
CNPJ 92.219.070/0001-53 - 
SOCIEDADE PORTUGUESA 
DE BENEFICENCIA – 
Admissão: 09/12/1981; 40 horas 
no CNPJ 87.958.625/0001-49 - 
SECRETARIA DA SAUDE – 
Admissão: 05/09/1985; 20 horas 
semanais no CNPJ 
92.238.914/0001-03 - 
ASSOCIACAO PELOTENSE 
DE ASSISTENCIA E 
CULTURA – Admissão: 
18/02/2008 

23110.003094/2017-83 

4 ***.359.200-** H. B. K. 40 horas UFPel; 36 horas no 
CNPJ 87.455.531/0001-57 – 
MUNICÍPIO DE PELOTAS – 
Admissão: 11/08/1992; 14 horas 
no CNPJ 92.238.914/0002-94 - 
ASSOCIACAO PELOTENSE 
DE ASSISTENCIA E 
CULTURA – Admissão: 
04/01/2010 

23110.003095/2017-28 

5 ***.386.420-** J. M. C. A. S. 40 horas UFPel; 44 horas no 
CNPJ 87.455.531/0001-57 – 

23110.003096/2017-72 
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Seq CPF Nome Situação Identificada¹ Processo 
Administrativo² 

MUNICÍPIO DE PELOTAS – 
Admissão: 01/02/1982 

6 ***.147.510-** M. S. A. 40 horas UFPel; 40 horas no 
CNPJ 87.455.531/0001-57 – 
MUNICÍPIO DE PELOTAS – 
Admissão: 23/01/2007 

23110.003098/2017-61 

7 ***.824.740-** S. L. C. A. 40 horas UFPel; 44 horas no 
CNPJ 87.455.531/0001-57 – 
MUNICÍPIO DE PELOTAS – 
Admissão: 01/04/1987 

23110.003099/2017-14 

8 ***.138.070-** L. F. B. B. 40 horas UFPel; 36 horas no 
CNPJ 87.455.531/0001-57 – 
MUNICÍPIO DE PELOTAS – 
Admissão: 01/02/1994; 24 horas 
no CNPJ 92.219.559/0001-25 - 
SANTA CASA DE 
MISERICORDIA DE PELOTAS 
– Admissão: 01/01/2007 

23110.003102/2017-91 

9 ***.140.690-** C. F. S. S. 40 horas UFPel; 40 horas no 
CNPJ 04.218.960/0001-83 – 
MUNICÍPIO DE ARROIO DO 
PADRE – Admissão: 19/02/2003 

23110.003103/2017-36 

10 ***.754.390-** O. L. G. 60 horas UFPel; 20 horas no 
CNPJ 92.238.914/0001-03 – 
ASSOCIACAO PELOTENSE 
DE ASSISTENCIA E 
CULTURA – Admissão: 
26/02/1996; 24 horas no CNPJ 
92.238.914/0002-94 - 
ASSOCIACAO PELOTENSE 
DE ASSISTENCIA E 
CULTURA – Admissão: 
01/05/2001; Diretor no CNPJ 
92.204.585/0001-80 - OLIVE 
LEITE S/A. 

23110.003104/2017-81 

11 ***.075.630-** J. I. D. F. 40 horas UFPel; 21 horas no 
CNPJ 92.238.914/0002-94 – 
ASSOCIACAO PELOTENSE 
DE ASSISTENCIA E 
CULTURA – Admissão: 
03/02/2009; 20 horas no 
88.860.366/0001-81 - 
MUNICIPIO DE ARROIO 
GRANDE - Admissão: 
02/01/2015. 

23110.003106/2017-70 

12 ***.560.810-** J. L. M. R. 40 horas UFPel; 20 horas no 
CNPJ 88.142.302/0001-45 - 
MUNICIPIO DE CACAPAVA 
DO SUL - Admissão: 01/09/1994; 
24 horas no CNPJ 
92.238.914/0002-94 - 
ASSOCIACAO PELOTENSE 
DE ASSISTENCIA E 
CULTURA - Admissão: 

23110.003108/2017-69 
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Seq CPF Nome Situação Identificada¹ Processo 
Administrativo² 

01/05/2001 

13 ***.757.670-** R. J. R. 20 horas UFPel; 20 horas no 
CNPJ 92.827.666/0001-36 - 
INSTITUICAO BENEFICENTE 
CORONEL MASSOT - 
Admissão: 21/09/1998; 18 horas 
no CNPJ 88.332.580/0006-70 - 
ASSOCIACAO 
EDUCACIONAL LUTERANA 
DO BRASIL - AELBRA - 
Admissão: 02/08/2010; 40 horas 
no CNPJ 15.126.437/0001-43 - 
EMPRESA BRASILEIRA DE 
SERVICOS HOSPITALARES - 
EBSERH - Admissão: 
05/10/2015; 24 horas no CNPJ 
89.876.114/0001-03 - 
FUNDACAO DE APOIO 
UNIVERSITARIO - Admissão: 
20/03/2015; 30 horas no CNPJ 
92.963.560/0001-60 - 
MUNICIPIO DE PORTO 
ALEGRE - Admissão: 
02/04/2011; Sócio Administrador 
do CNPJ 24.496.848/0001-11 - 
CLINICA DA MULHER DE 
CANOAS LTDA - ME 

23110.003109/2017-11 

14 ***.760.440-** Z. S. S. 40 horas UFPel, 44 horas no 
CNPJ 03.551.515/0001-78 - 
CENTRO DE ONCOLOGIA E 
HEMATOLOGIA LTDA - EPP - 
Admissão: 03/03/2008. 

23110.003134/2017-97 

15 ***.240.720-** C. E. O. C. 40 horas UFPel, 42 horas no 
CNPJ 89.870.547/0004-02 - 
UNIMED PELOTAS/RS 
COOPERATIVA DE 
ASSISTENCIA A SAUDE 
LTDA - Admissão: 01/03/2008 

23110.003135/2017-31 

16 ***.264.250-** L. P. A.   40 horas UFPel, 40 horas no 
CNPJ 87.455.531/0001-57 - 
MUNICIPIO DE PELOTAS - 
Admissão: 03/07/2008 

23110.003136/2017-86 

17 ***.156.930-** M. C. B. R. 40 horas UFPel, 40 horas no 
CNPJ 87.455.531/0001-57 - 
MUNICIPIO DE PELOTAS - 
Admissão: 17/11/2005 

23110.003138/2017-75 

18 ***.653.840-** N. S. 40 horas UFPel, 40 horas no 
CNPJ 94.877.586/0003-82 - 
UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO GRANDE - FURG - 
Admissão: 15/03/2004; 36 horas 
no CNPJ 87.455.531/0001-57 - 
MUNICIPIO DE PELOTAS - 
Admissão: 30/05/2000 

23110.003139/2017-10 
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Seq CPF Nome Situação Identificada¹ Processo 
Administrativo² 

19 ***.002.870-** D. S. F. 40 horas UFPel, 40 horas no 
CNPJ 92.238.914/0002-94 - 
ASSOCIACAO PELOTENSE 
DE ASSISTENCIA E 
CULTURA - Admissão: 
01/12/2000 

23110.003140/2017-44 

20 ***.485.060-** S. R. D. C. 40 horas UFPel, 44 horas no 
CNPJ 00.429.911/0001-39 - 
ORGAO DE GESTAO MAO DE 
OBRA TRAB PORT AVUL 
PORTO RGDE - Admissão: 
28/09/2015 

23110.003141/2017-99 

21 ***.023.600-** H. M. S. 40 horas UFPel, 44 horas no 
CNPJ 87.455.531/0001-57 - 
MUNICIPIO DE PELOTAS - 
Admissão: 31/07/1995 

23110.003144/2017-22 

22 ***.510.770-** C. G. S. 40 horas UFPel, 33 horas no 
CNPJ 87.455.531/0001-57 - 
MUNICIPIO DE PELOTAS - 
Admissão: 13/09/2011; 40 horas 
no CNPJ 87.691.507/0001-17 - 
MUNICIPIO DE CAPAO DO 
LEAO - Admissão: 16/12/2015 

23110.003147/2017-66 

23 ***.291.320-** C. L. S. T. 40 horas UFPel, 33 horas no 
CNPJ 94.877.586/0001-10 - 
UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO GRANDE - FURG - 
Admissão: 14/03/1994 

23110.003151/2017-24 

24 ***.799.310-** M. P. R.   40 horas UFPel, 20 horas no 
CNPJ 92.238.914/0002-94 - 
ASSOCIACAO PELOTENSE 
DE ASSISTENCIA E 
CULTURA - Admissão: 
01/07/2010; 26 horas no CNPJ 
92.238.914/0001-03 - 
ASSOCIACAO PELOTENSE 
DE ASSISTENCIA E 
CULTURA - Admissão: 
01/12/2000 

23110.003154/2017-68 

26 ***.922.510-** R. M. P. V.   40 horas UFPel, 44 horas no 
CNPJ 05.138.510/0001-43 - 
SOCIEDADE EDUCACIONAL 
TRES VENDAS LTDA - 
Admissão: 02/05/2014; 12 horas 
no CNPJ 09.315.196/0001-88 - 
INSTITUTO EDUCACIONAL 
MQ EIRELI - EPP - Admissão: 
06/03/2015; Responsável n CNPJ 
20.106.156/0001-69 - RODRIGO 
MADRID PERES VIEIRA 

23110.003157/2017-00 

27 ***.780.030-** C. C. B.    40 horas UFPel, 20 horas no 
CNPJ 10.729.992/0001-46 - 
INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCACAO, CIENCIA E 

23110.003159/2017-91 
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Seq CPF Nome Situação Identificada¹ Processo 
Administrativo² 

TECNOLOGIA SUL-RIO-
GRANDENSE - RS - Admissão: 
17/07/2008; 20 horas no CNPJ 
92.219.559/0001-25 - SANTA 
CASA DE MISERICORDIA DE 
PELOTAS - Admissão: 
11/03/2013 

28 ***.056.640-** T. F. D. 40 horas UFPel, 40 horas no 
CNPJ 73.750.424/0001-47 - 
COOPERATIVA DE 
ECONOMIA E CREDITO 
MUTUO UNICRED 
INTEGRACAO LTDA - 
Admissão: 01/04/2013 

23110.003161/2017-60 

30 ***.368.085-** G. S. S. 40 horas UFPel, 44 horas no 
CNPJ 21.312.589/0001-33 - 
CONDOMINIO SHOPPING 
PELOTAS - Admissão: 
01/01/2015 

23110.003162/2017-12 

31 ***.594.440-** I. K. T. S. 40 horas UFPel, 20 horas no 
CNPJ 92.238.914/0001-03 - 
ASSOCIACAO PELOTENSE 
DE ASSISTENCIA E 
CULTURA - Admissão: 
18/02/2008; 36 horas no CNPJ 
87.455.531/0001-57 - 
MUNICIPIO DE PELOTAS - 
Admissão: 26/06/2000 

23110.003167/2017-37 

32 ***.621.370-** W. R. D.   40 horas UFPel, 35 horas no 
CNPJ 92.238.914/0001-03 - 
ASSOCIACAO PELOTENSE 
DE ASSISTENCIA E 
CULTURA - Admissão: 
22/02/2006; 40 horas no CNPJ 
87.958.583/0001-46 - 
SECRETARIA DA 
SEGURANCA PUBLICA - 
Admissão: 20/01/2004 

23110.003178/2017-17 

33 ***.191.550-** L. E. M. C. 40 horas UFPel, 16 horas no 
CNPJ 89.876.114/0001-03 - 
FUNDACAO DE APOIO 
UNIVERSITARIO - Admissão: 
01/03/2014; 20 horas no CNPJ 
92.238.914/0002-94 - 
ASSOCIACAO PELOTENSE 
DE ASSISTENCIA E 
CULTURA - Admissão: 
01/06/2010; 34 horas no CNPJ 
92.238.914/0001-03 - 
ASSOCIACAO PELOTENSE 
DE ASSISTENCIA E 
CULTURA - Admissão: 
18/09/2006 

23110.003181/2017-31 

34 ***.696.600-** A. P. B. A. 20 horas UFPel, 22 horas no 
CNPJ 92.221.373/0002-91 - 

23110.003184/2017-74 
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Seq CPF Nome Situação Identificada¹ Processo 
Administrativo² 

ASSOCIACAO 
EDUCACIONAL DE PELOTAS 
- Admissão: 09/02/2015; 40 horas 
no CNPJ 92.941.681/0001-00 - 
SECRETARIA DA EDUCACAO 
- Admissão: 09/06/2014 

35 ***.535.120-** E. P. A.   40 horas UFPel, 40 horas no 
CNPJ 92.238.914/0001-03 - 
ASSOCIACAO PELOTENSE 
DE ASSISTENCIA E 
CULTURA - Admissão: 
03/05/1999 

23110.003186/2017-63 

Fonte: ¹SIAPE ano-base 2016 e RAIS ano-base 2015. 
           ² Ofício GR/UFPel nº 238/2017, de 03 de maio de 2017. 

  
##/Fato## 

3 CONTROLES DA GESTÃO                           

3.1 CONTROLES INTERNOS                             

3.1.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

3.1.1.1 INFORMAÇÃO 

 
Inconsistências verificadas no conteúdo das peças da Prestação de Contas de 2016.   
 
Fato 

 
Em análise do conteúdo das peças relativas à Prestação de Contas enviadas por meio do 
sistema e-Contas ao TCU, exercício de 2016, para avaliar se as informações 
apresentadas foram estruturadas de acordo com o que foi definido nos tópicos de ajuda 
do sistema, verificou-se as inconsistências abaixo relacionadas: 
 

a) Relatório de Gestão – PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E 
RESULTADOS - Desempenho Orçamentário – Obrigações assumidas sem 
respectivo crédito autorizado no orçamento: A “Análise Crítica” apresentada não 
atende integralmente as orientações constantes no tópico ajuda do e-Contas do 
TCU, que assim orienta: 
“A análise crítica da gestão do reconhecimento de passivos por insuficiência de 
créditos ou recursos deverá apresentar as razões e justificativas apresentadas 
pelo gestor para os lançamentos contábeis efetuados, destacando-se a 
fundamentação legal para a constituição do passivo, caso existente, e as 
medidas adotadas pela unidade objetivando regularizar as situações ocorridas.  
Deve ser apresentada uma análise circunstanciada dos impactos dos passivos 
reconhecidos sobre a gestão orçamentária e financeira da UPC no exercício de 
referência das contas e no exercício seguinte e demonstrado se a UPC tinha 
capacidade de prever a situação que tenha ensejado o lançamento de valor nas 
referidas contas contábeis”.  
 
A UFPel, por meio do Ofício GR/UFPEL nº 243/2017, de 05 de maio de 2017, 
acrescentou as seguintes informações: 
“Além da Análise Crítica já feita no Relatório de Gestão, cabe acrescentar as 
seguintes informações com vistas a atender ao solicitado:  
1) Ao longo dos últimos três exercícios as universidades federais vem 
enfrentado dificuldades quanto a manutenção do poder de compra de seus 
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orçamentos, bem como de executar todos os recursos dotados pelas Leis 
Orçamentárias Anuais, em razão da não autorização de limites para empenho. 
Deve-se acrescer que as despesas são menos flexíveis visto que não reduzem 
automaticamente ante uma redução de receita. Há situações constituídas que 
demandam viabilidade e tempo para que possam ter efeitos sobre o montante da 
despesa. A partir de 2014, a UFPel ficou impossibilitada de executar R$ 18,5 
milhões de orçamento consignado pela LOA, em razão da falta de limite para 
empenho. Tal situação impacta o cumprimento regular dos compromissos 
institucionais com vistas a garantir seu regular funcionamento. 
2 As despesas de exercícios anteriores que impactaram em 2016, derivam de 
compromissos contratuais e tem como razão fundamental a real 
indisponibilidade orçamentária no exercício anterior, visto que, em 2015, a 
UFPel não teve limite de empenho para executar no valor de R$ 8,98 milhões, 
situação já afetada por fato similar, ocorrido em 2014, quanto não houve limite 
para executar R$ 9,15 milhões da dotação orçamentária, também provida pela 
LOA. Parte significativa dos recursos que constam no item 3.3.3 do Relatório de 
Gestão, na coluna “Movimento Credor”, referentes aos CNPJ 02924285/0001-
82 e 04970088/0001-25 referem-se a repactuações de serviços terceirizados que 
vinham tendo grandes atrasos em seus processos de verificação e homologação. 
Em 2016, a gestão constituiu Comissão que colocou em dia essas verificações 
abrangendo o período de 2012 a 2016, tornando as repactuações passíveis de 
homologação para pagamento, sendo esta uma providência efetiva, ao alcance 
do gestor, para prevenir a recorrência desse tipo de situação. Relativamente à 
obrigação com a CEEE, refere-se a parcelamento de dívida realizada em 2012, 
que vem sendo paga regularmente.  
3. Em condições normais, onde haja manutenção do poder de compra do 
orçamento a cada ano, como também a possibilidade de executar a totalidade 
do orçamento provido, tais ocorrências não teriam mais razão de existir. 
4. A UPC vem trabalhando para racionalizar seus custos. Especialmente em 
energia elétrica e serviços terceirizados. Quanto a energia elétrica a UFPel tem 
um Laboratório de Eficiência Energética que tem otimizado a despesa com 
energia de forma contínua. Referente a serviços terceirizados, a vigilância foi 
reconfigurada pela implantação de sistema de vigilância eletrônica, ações que 
já produziram resultados e, hoje, permitem afirmar que já em 2017 haverá uma 
economia anual de R$ 7,8 milhões somente neste item. Estes esforços de 
redução de despesas colaboram para que a instituição esteja mais protegida 
ante eventuais dificuldades orçamentárias. 
 

b) Relatório de Gestão – PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E 
RESULTADOS - Desempenho Orçamentário - Execução descentralizada com 
transferência de recursos: A “Análise Crítica” apresentada não é suficiente para 
atender as orientações constantes no tópico ajuda do e-Contas do TCU, que 
assim orienta: 
“A análise crítica sobre a gestão das transferências vigentes no exercício e seus 
efeitos no médio e longo prazo é obrigatória e aplicável a todas as UPC que 
descentralizar recursos.  
Nesse contexto e sem prejuízo de outras abordagens que a unidade considere 
relevante fazer, importa que a UPC informe sobre: 
� Medidas adotadas para sanear as transferências na situação de 
prestação de contas inadimplente; 
� Razões para eventuais oscilações significativas na quantidade e no 
volume de recursos transferidos nos últimos exercícios; 
� Análise do comportamento das prestações de contas frente aos prazos 
regulamentares no decorrer dos últimos exercícios; 
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� Demonstração da evolução das análises das prestações de contas 
referentes às transferências nos últimos exercícios, comparando o universo a 
ser analisado com as análises efetivamente feitas e demonstrando a eficiência e 
eficácia dos procedimentos adotados, bem como a disponibilidade adequada de 
pessoal e de materiais para tanto; 
� Estruturas de controle definidas para o gerenciamento das 
transferências, informando, inclusive, a capacidade de fiscalização in loco da 
execução dos planos de trabalho contratados; 
� Análise da efetividade das transferências como instrumento de execução 
descentralizada das políticas públicas a cargo da UPC”. 
 
A UFPel, por meio do Ofício GR/UFPEL nº 243/2017, de 05 de maio de 2017, 
assim se manifestou: 

� “Medidas adotadas para sanear as transferências na situação de prestação de 
contas inadimplente; 
As ações em exercícios anteriores exercidas pelo Núcleo de Análise de 
Prestação de Contas de Convênios (NAPCC) se concentraram em emitir 
solicitações e notificações para que as Fundações enviassem as prestações de 
contas para análise e emissão de relatórios e pareceres. Essas ações surtiram 
efeito no ano de 2016, onde não foi constatado Prestações de Contas não 
prestadas conforme quadro constante no Anexo 1 – item b. 

� Razões para eventuais oscilações significativas na quantidade e no volume de 
recursos transferidos nos três últimos exercícios; 
Verificamos no ano de 2014 a execução de recursos aditados e repassados de 
convênio celebrados em 2013. Essa sazonalidade é verificada no período 
2015/2016 onde os recursos celebrados no ano de 2015 continuaram suas 
execuções no ano de 2016, motivo pelo qual houve uma diminuição significativa 
na celebração de novos convênios, de 26 em 2015 para apenas quatro em 2016.  
Outro motivo importante para o aumento do número de celebrações em 2015 foi 
a execução de convênios de projetos do PROEXT, que são pequenos e 
numerosos projetos, com objetos distintos. No entanto no ano de 2016 o volume 
de recursos aumentou, devido a renovação de projetos importantes na área de 
saúde, que serão executados ao longo de cinco anos. 

� Análise do comportamento das prestações de contas frente aos prazos 
regulamentares no decorrer dos últimos exercícios; 
As ações do Núcleo de Prestação de Contas de Convênios a partir de 2014 
resultaram em quantificação e qualificação das prestações de contas dos 
últimos dez anos. Permitiu-se assim a análise e emissão de relatório e parecer 
das mesmas, que se encontravam em atraso. Foram expedidas solicitações e 
notificações aos Convenentes visando receber as prestações de contas em 
atraso, elucidar os fatos e concluir as análises. 
Essas análises provenientes de demandas reprimidas resultaram na 
regularização das prestações de contas frente aos prazos regulamentares. Essa 
análise é possível ao verificar no decorrer dos exercícios anteriores o 
encerramento de prestações de contas não analisadas. 
No ano de 2016 verificamos um comportamento normal das prestações de 
contas a serem analisadas. São 04 prestações de contas a analisar, onde 02 
estão com até 60 dias em atraso, conforme pode-se ver em quadro no Anexo 1 – 
item b. Esse resultado decorre das ações anteriores para zerar as prestações de 
contas não analisadas e trabalhar para analisar todas as prestações de contas. 
Em 2017, a meta é não ter nenhuma prestação de contas em atraso. 

� Análise da evolução das análises das prestações de contas referentes às 
transferências expiradas até 2014, quanto à eficiência e eficácia dos 
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procedimentos adotados, bem como quanto à disponibilidade adequada de 
recursos humanos e materiais para tanto; 
O núcleo de análise de prestação de contas de convênios contou com três 
servidores, e dois estagiários que tem a sua disposição cinco (05) 
computadores, impressora e digitalizador, durante o ano de 2014. 
No ano de 2015, levou sua estrutura para a Coordenação de Convênios, onde 
passou a integrar uma equipe com 04 servidores e 03 estagiários. A integração 
visa adequar o fluxo de informações que tendiam a alcançar resultados dentro 
da eficiência e eficácia dos procedimentos a serem adotados. Como as 
prestações de contas em atraso iriam diminuir, o Núcleo passaria a fiscalizar, e 
assim as prestações de contas seriam analisadas diariamente. Resultando numa 
diminuição dos riscos. 
Com a análise das prestações de contas em atraso, o NAPCC desenvolveu 
checklist, mapa de processos, definição de metas e prazos, sistemas internos de 
guarda, distribuição e envio de informações e processamento de dados, a 
criação de ferramentas de trabalho como modelos, manuais técnicos de 
procedimentos, portarias regulamentadoras e portais de atendimento via 
correio eletrônico. 
O Resultado do trabalho foi a análise e emissão de relatórios e pareceres finais 
de 144 prestações de contas em atraso referentes às transferências expiradas 
até 2014, que se encontram para análise e decisão final por parte do Gestor 
máximo da Instituição. 

� Estruturas de controle definidas para o gerenciamento das transferências, 
informando, inclusive, a capacidade de fiscalização in loco da execução dos 
planos de trabalho contratados; 
No ano de 2016 a Coordenação de Convênios ainda não efetivou por completo 
a estruturação da terceira etapa na reestruturação dos convênios, que é a 
criação do Núcleo de Fiscalização, para compor junto ao Núcleo de Análise de 
Prestação de Contas NAPCC e ao Núcleo de Celebração de Convênios NCC a 
base na gestão e controle de convênios, assim primando pelo princípio da 
segregação de função. 
O novo núcleo para ser criado demanda de um servidor ao menos e uma função 
gratificada. A Universidade carece em sua estrutura de mão de obra e de 
funções para todas as demandas da instituição o que dificulta a realização da 
estrutura necessária. 
Durante 08 meses o Núcleo teve suas funções realizadas por um servidor que 
era responsável por fiscalizar a execução dos convênios via SICONV. Os 
resultados foram o registro e gestão dos fiscais de convênios, criação de 
materiais de apoio, checklists, acesso ao sistema, distribuição de materiais, 
treinamento e acompanhamento da fiscalização e dos fiscais através de seus 
relatórios e visitas in loco. 

� Análise da efetividade das transferências como instrumento de execução 
descentralizada das políticas públicas a cargo da UJ. 
Não há mecanismos de avaliação criados para medir a efetividade das 
transferências como instrumento de execução descentralizada das políticas 
públicas a cargo da UJ. 

� Referente aos Termos de Execução Descentralizada. 
A UFPel , em meados do ano de 2016,  visando atender ao Decreto nº 6.170, de 
25 de julho de 2007. alterado pelo Decreto nº 8.180, de 30 de dezembro de 
2013, os quais dispõem sobre as normas relativas às transferências de recursos 
da União, instituiu formulário contendo o Termo de Execução Descentralizada 
de Crédito. Assim, buscando a institucionalização desse processo, a 
Universidade divulgou em seu site e disponibilizou o modelo do Termo, bem 
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como o fluxo da tramitação desse processo em: http://wp.ufpel.edu.br/convenios 
/orientacoes/termo-de-execucao-descentralizado. 
O crescimento, no ano de 2016, na quantidade de TED's celebrados, com 
relação aos anos de 2015 e 2014, justifica-se pela mudança de procedimentos, 
visto que nos anos anteriores, as transferências orçamentárias, em sua maioria, 
eram realizadas através de NC - nota de crédito.  
Por se tratar de um novo procedimento interno adotado e pelo reduzido quadro 
de pessoal é que, em 2016, esta UJ não tinha disponível uma equipe adequada 
para gerenciar a efetiva e correta aplicação dos créditos orçamentários 
descentralizados”. 
 

c) Relatório de Gestão – ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO - Gestão do 
patrimônio e infraestrutura - Informações sobre imóveis locados de terceiros: O 
quadro apresentado informa apenas a quantidade de imóveis locados, em 
desacordo com as orientações do TCU, a saber: “Pretende-se que a abordagem 
deste item demonstre a quantidade e valores dos imóveis locados e análise 
crítica acerca da necessidade de locação de imóveis, que deve contemplar, 
ainda, a forma de tratamento das despesas com reformas, transformações, 
manutenções com o imóvel locado, por exemplo, se assumidos pela UPC 
locatária ou deduzidos do valor da locação”.  
 
A UFPel, por meio do Ofício GR/UFPEL nº 243/2017, de 05 de maio de 2017, 
apresentou o quadro abaixo e as alegações que seguem: 

Contratado Contrato Objeto Processo 
Valor 

Locação/Mensal 

Ana Cristina Cé, Fernanda T 
Alves 

001/1985 
Casa do 
Estudante 

Rua Andrade Neves, 
1290 

23110.000346/1993-
20 

 R$     41.779,40  

Aldevar Araújo 019/2012 CPSI 
Rua Gonçalves 
Chaves, 3126 

23110.003764/2012-
57 

 R$       4.196,03  

Elmar Tuchenhagen 006/2007 
Desafio Pré-
Vestibular 

Rua Andrade Neves, 
2222 

23110.008502/2006-
31 

 R$       4.890,15  

Gruppelli Costa Agropecuária 002/2011  CEAD 
Rua Félix da Cunha, 
630 

23110.006065/2006-
11 

 R$       7.825,29  

Nestor Lopes de Oliveira 012/2002 PRAE 
Av. Bento 
Gonçalves, 3395 

23110.002584/2001-
61 

 R$     15.688,24  

Neves & Filhos Administração 023/2012 
Núcleo de 
Teatro 

Rua Andrade Neves, 
1149 

23110.006333/2009-
47 

 R$       1.945,53  

Neves & Filhos Administração 003/2012 ICH 
Rua Félix da Cunha, 
520 

23110.010674/2011-
31 

 R$     38.786,15  

Parque Tênis Clube 057/2013 

Práticas da 
ESEF 
Quadras de 
Tênis 

  
23110.007654/2013-

45 
 R$       1.080,00  

Paulo Renan P da Luz 024/2015 
Moradia 
Indígenas e 
Quilombolas 

 Rua Lobo da Costa 
nº 343 

23110.003602/2015-
61 

 R$       7.542,60  
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José Julio Alves Tavares  009/2017 
Museu Carlos 
Ritter 

Rua Barão de Santa 
Tecla, 576 

23110.008832/2009-
79 

 R$       6.707,38  

Santa Casa de Misericórida 051/2012 
Hospital 
Escola 

Rua Prof.  Araújo, 
538, 

23110.006266/2011-
85 

 R$     87.196,06  

Zilberpar S/A 006/2016 MALG 
Rua General Osório, 
725 

23110.004724/2011-
41 

 R$     20.000,00  

ABELUPE  023/2016 
UBS Vila 
Santos 
Dumont 

Rua Luciano Gallet, 
600 

23110.001113/2015-
75 

 R$       4.800,00  

APAC 044/2016 

Várias 
unidades 
acadêmicas e 
Adm. 

Rua Alm. Barroso 
1202 

23110.001784/2016-
17 

 R$     96.500,00  

Total          R$   338.936,83  

“Em 2016 ocorreu redução de duas locações. 
A UFPel tem trabalhado para reduzir os imóveis locados cuja necessidade 
aumentou de forma significativo entre 2008 e 2012. Nesse período houve um 
incremento notável da comunidade acadêmica e dos cursos, exigindo novas 
áreas que, naquele momento, foram providas através de locações. Os imóveis 
locados estão dispersos pela cidade de Pelotas e essa dispersão tem gerado 
maiores custos de serviços. O trabalho que vem sendo feito foca no 
planejamento de novos prédios, com prioridade para áreas de uso comum. As 
obras, no entanto, tem tido seus cursos normais afetado pelas contenções 
orçamentárias. Ao final de 2016 foi locado o Campus II da Universidade 
Católica de Pelotas, o que permitirá a redução da dispersão da UFPel, a 
aceleração da devolução de prédios locados e a redução de custos, 
especialmente de energia elétrica e serviços como vigilância, portaria e 
limpeza. 
Salvo as manutenções de rotina, as despesas com intervenções em imóveis 
locados são estabelecidas em contrato e de responsabilidade do proprietário.” 
 

d) Relatório de Gestão – ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO - Gestão da 
tecnologia da informação:  Descrição das atividades do comitê gestor de TI está 
incompleta, visto que não foi especificadas a quantidade de reuniões ocorridas 
no período e as principais decisões tomadas, conforme item b) do tópico ajuda. 
 
A UFPel, por meio do Ofício GR/UFPEL nº 243/2017, de 05 de maio de 2017, 
assim se manifestou: 
“O Comitê encontrou dificuldades para o seu funcionamento em 2016 e deverá 
ser reestruturado para atender suas responsabilidades”. 
 

e) Relatório de Gestão - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS 
ÓRGÃOS DE CONTROLE: Medidas administrativas para apuração de 
responsabilidade por dano ao Erário – Conteúdo apresentado não está de acordo 
com as orientações contidas na ajuda do e-Contas.  
 
A UFPel, por meio do Ofício GR/UFPEL nº 243/2017, de 05 de maio de 2017, 
argumentou: 
“Há uma Tomada de Constas Especial que foi encaminhada ao TCU, mas não 
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aparece no Relatório de Gestão porque foi encaminhada em janeiro do 
corrente, após a conclusão do Relatório de Gestão”. 
 

f) Informações suplementares - Informações sobre projetos desenvolvidos pelas 
fundações de apoio regidas pela Lei 8.958/1994: Não foram inseridas 
informações na tabela referente aos “Recursos da UPC Envolvidos no Projeto", 
conforme orientação do tópico de ajuda. 
 
A UFPel, por meio do Ofício GR/UFPEL nº 243/2017, de 05 de maio de 2017, 
informou que que não há recursos materiais ou humanos pertencentes à UPC, 
colocados à disposição das fundações de apoio. 
 

g) Declaração de integridade e completude dos registros no Sistema de Apreciação 
e Registro dos Atos de Admissão e Concessões: Em substituição à declaração, a 
unidade inseriu a seguinte informação: “A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas no 
ano 2016 optou por não apresentar a Declaração por não ter conhecimento da 
situação atual dos registros, alegando que eventuais atrasos em virtude a greve 
dos servidores no ano de 2016”. 
 
Não houve manifestação da UFPel a respeito deste item. 
 

Cabe ressaltar que a ausência e/ou incompletude das informações referidas não causou 
interpretação equivocada na avaliação dos atos de gestão, motivo pelo qual não foram 
solicitadas à Unidade alterações nas informações inseridas no e-Contas. 
  
##/Fato## 

4 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

4.1 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         

4.1.1 CONTRATOS SEM LICITAÇÃO                        

4.1.1.1 INFORMAÇÃO 

 
Impropriedades em processos de Dispensa de Licitação com solução em 
andamento na UFPel. 
 
Fato 

 
Em análise ao processo de dispensa de licitação nº 191/2015 (Contrato nº 06/2016) 
verificou-se que a UFPel renovou contrato de locação do imóvel onde está instalado o 
Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo (MALG) por preço superior ao valor de mercado, 
segundo Laudo de Avaliação, contrariando pareceres jurídicos anexados ao processo. 
 
De acordo com a Lei nº 8.666/93, art. 24, X, é dispensável a licitação para a compra ou 
locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da 
Administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua 
escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação 
prévia. 
 
Observa-se, entretanto, que desde 2015 a UFPel vem tentando encontrar outro imóvel 
que possa atender às necessidades do MALG, sem sucesso. Em despacho às folhas 293 
do processo, a atual administração autorizou a renovação do Contrato, vencido em 14 de 
fevereiro de 2017, por mais dez meses de modo a concretizar a alocação definitiva do 
referido museu em prédio próprio da UFPel, ainda no primeiro semestre de 2017. 
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Verificou-se, também, no processo nº 23110-001113/2015-75 (Contrato nº 26/2016), a 
inexistência do Plano de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI) para o imóvel locado 
para abrigar a Unidade Básica de Saúde da Vila Santos Dumont. Todavia, está 
evidenciado no processo que a fiscalização do contrato tem se empenhado na solução do 
problema, intimando a locadora a apresentar comprovação das providências adotadas 
junto ao Corpo de Bombeiros. 
  
##/Fato## 

4.1.1.2 INFORMAÇÃO 

 
Consistência dos controles internos administrativos relativos às licitações. 
 
Fato 

 
A metodologia adotada para avaliar a consistência dos controles internos 
administrativos relacionados aos processos de gestão de compras e contratações, 
consistiu no envio de questionário ao gestor responsável pela área via solicitação de 
auditoria, na análise das respostas ao referido questionário, bem como na análise 
documental de processos licitatórios, de processos de dispensa e de inexigibilidade de 
licitação e de registros decorrentes de execução de contratos. Considerando os 
resultados dos testes, exames e entrevistas efetuados e a validação das respostas ao 
questionário, efetuou-se a análise dos controles internos adotados. 
 
Os núcleos da Pró-Reitoria Administrativa (PRA) envolvidos no macroprocesso 
“Compras e Contratações” são: Núcleo de Material, Núcleo de Licitações e Núcleo de 
Contratos.  
 
No Núcleo de Material estão alocados oito servidores para realizar as seguintes 
atividades: 

a) Realizar a solicitação de compras e pesquisa de preços de itens comuns a todas 
as unidades da UFPel, analisar e executar as solicitações de compras e serviços 
via processo licitatório, dispensa, inexigibilidade e adesão a ata de registro de 
preço de outros órgãos ou entidades da Administração Pública Federal; 

b) Analisar, executar e acompanhar até o momento da prestação de contas das 
solicitações de compras por importação e solicitação de envio de equipamentos 
importados para conserto no exterior, através de exportação; 

c) Analisar e executar as solicitações de pagamentos diversos (anuidades, cursos, 
assinatura de jornais e revistas, taxas diversas, reconhecimento de dívidas etc); 

d) Receber e analisar notas fiscais de serviço e solicitações de cancelamento de 
empenho para posterior encaminhamento à Coordenação de Finanças e 
Contabilidade; 

e) Fornecer atestados de capacidade técnica aos fornecedores quando solicitado; 
f) Solicitar a renovação de licença de funcionamento para a aquisição de produtos 

químicos controlados pela Polícia Federal e efetuar o controle dos mesmos; 
g) Emitir empenhos de demandas não oriundas de contratos e controlar os prazos 

de entrega expirados, realizando o contato com os fornecedores em atraso. 
 

O Núcleo de Licitações conta com cinco servidores responsáveis pelas seguintes tarefas: 
a) Planejar, acompanhar e conduzir os processos licitatórios para contratação de 

serviços e obras, aquisição e/ou alienação de bens e concessões de espaço físico, 
orientar e revidas a elaboração de editais de licitações e minutas de contrato; 

b) Controlar o recebimento dos processos licitatórios de obras e serviços de 
engenharia, materiais e equipamentos e contratação de serviços, elaborar os 
editais e minutas de contratos, conduzir e executar os processos licitatórios e 
encaminhar o processo instruído para homologação. 
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As atividades realizadas no Núcleo de Contratos, que conta com quatro servidores 
consistem em: 

a) Controlar o registro e atualizações do cadastro de fornecedores, bem como as 
ocorrências nos sistemas, controlar e gerir os contratos firmados pela 
Universidade, coordenar e orientar a elaboração de minutas contratuais e 
emissão de empenhos; 

b) Controlar e gerir contratos de aluguéis de imóveis, energia elétrica, telefonia, 
água, serviços terceirizados e outras despesas correntes com fornecedores. 

 
Conforme informado pelo Gestor, a Unidade não dispõe especificamente de manual de 
normas e procedimentos para regulamentar as principais atividades da área. Entretanto 
dispõe de diversos roteiros para procedimentos licitatórios, disponíveis na página da 
UFPel internet, tais como: Tutorial para pesquisa de preços, Orientações para 
Aquisições, Tutorial Sistema de Crédito Orçamentário, etc. 
 
Ademais, conforme demonstram as análises documentais efetuadas, a Unidade tem 
como prática a adoção de check-list nos modelos proposto pela Advocacia-Geral da 
União, visando conferir e sanear os processos quanto à conformidade a legislação afeta 
a licitações e contratos, em todos os processos, quer demandem ou não a intervenção da 
assessoria jurídica. 
 
Cabe também registrar que os limites legais do artigo 51 da Lei nº 8.666/93 para a 
composição da Comissão Permanente de Licitações são observados e há rodízio entre os 
seus membros, conforme portarias de designação relativas aos exercícios de 2016 e 
2017. 
 
A Unidade conta com controle manual, por meio de planilha eletrônica, do status de 
cada processo licitatório da Unidade e das informações sobre a disponibilidade 
orçamentária e financeira, bem como das empresas penalizadas por ela com declaração 
de suspensão, inidoneidade ou impedimento.  
 
Identificou-se na formalização dos processos licitatórios a apreciação prévia da 
assessoria jurídica às minutas dos editais de licitação e seus anexos; a busca pela 
padronização de editais e termos de referência por meio da utilização de modelos 
elaborados pela Comissão Permanente de Atualização e Modelos da AGU; a 
intervenção de comissão específica visando auxiliar os servidores na elaboração de 
termos de referências e projetos básicos, a designação formal de equipe técnica para 
auxiliar a Comissão Permanente de Licitações na análise da documentação de 
habilitação e propostas de preços nas licitações para contratação de objetos mais 
complexos, tais como obras e Tecnologia da Informação e a publicação dos avisos de 
editais de licitação nos meios de comunicação previstos no art. 21 da Lei nº 8.666/93.  
 
As consultas ao rol de cadastros disponíveis, de modo verificar restrições que impedem 
as empresas de licitar e contratar, tais como Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas (CEIS), Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade. Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Lista de 
Inidôneos do Tribunal de Contas da União, é uma prática amplamente adotada nos 
processos licitatórios analisados, além de regular consulta ao Sicaf. Os exames e 
documentos apresentados demonstraram que a Unidade também realiza consulta ao 
Sicaf antes de cada pagamento a ser efetuado para a contratada, verificando se mantém 
as condições de habilitação e executa os procedimentos previstos no art. 3º, §4º, da IN-
SLTI 4/2013 em caso de irregularidade. 
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Com relação às dispensas e inexigibilidades de licitação, são utilizados os mesmos 
instrumentos adotados nos processos licitatórios, tais como apreciação pela assessoria 
jurídica e plano de trabalho e termo de referência ou projeto básico, a depender da 
natureza do objeto e do valor envolvido na contratação, com a utilização de listas de 
verificação pertinentes.  
 
No que se refere à fiscalização dos contratos, verificou-se a designação formal de fiscais 
de contrato em todos os processos analisados. Entretanto, as anotações dos fiscais não 
costumavam ser padronizadas e os questionamentos realizados ficavam em posse dos 
mesmos. Em janeiro de 2017 foi criado o Núcleo de Gestão de Serviços Terceirizados 
com a finalidade de orientar e acompanhar as atividades dos fiscais de contratos com 
mão de obra exclusiva, aplicação efetiva do Acordo de Nível de Serviço e controle da 
conta vinculada (IN SLTI nº 02/2008), atendimento direto às prestadoras de serviço e 
atualização dos termos de referência, dentre outras atividades. Também, desde então, a 
UFPel adotou a prática de apensar aos autos toda e qualquer notificação à contratada, a 
fim de manter um histórico de fatos dentro do processo. 
 
Ao validar as informações apresentadas pelo Gestor em atendimento ao questionário 
aplicado, observou-se que o mesmo possui adequado nível de percepção da efetividade 
dos seus controles internos, bem como está ciente dos aprimoramentos necessários, de 
modo a minimizar os riscos inerentes ao macroprocesso “Compras e Contratações”. 
 
Pontos fortes e boas práticas observadas 
 
Entre as etapas dos processos de compras e contratações evidenciou-se como um ponto 
forte de controle a atuação da assessoria jurídica realizada pela Procuradoria Federal, 
órgão independente e representante judicial da Unidade. Da análise dos processos 
selecionados, percebe-se que a Procuradoria Federal desempenha papel fundamental em 
todo o processo, haja vista que em todos os processos analisados observou-se a 
existência de documentos que confirmam a participação efetiva da Procuradoria nas 
diversas etapas em que se faz necessária sua manifestação, atuando de maneira 
preventiva e corretiva.  
 
Ademais, vale destacar a designação, em determinados processos, de equipe técnica que 
auxilia a Comissão de Licitação, fato que contribui para a regularidade e segurança dos 
processos de contratação, especialmente de obras de engenharia e tecnologia da 
informação. 
 
Registre-se, ainda, a existência na página da internet, com amplo acesso, de diversos 
formulários utilizados em compras e contratações, além de alguns tutoriais e instruções 
para compras, citados anteriormente. 

 
Fragilidades e oportunidades de melhoria identificadas 
 
Preliminarmente, cabe destacar que as fragilidades e oportunidades de melhoria a seguir 
destacadas não significam que os controles são inexistentes. Muitas ponderações se 
fazem necessárias devido às fragilidades de determinados procedimentos de controle 
identificadas ao longo dos trabalhos de auditoria, as quais são destacadas a seguir. 
 
Foram observadas fragilidades nas rotinas para prevenção de fraudes e conluios nos 
processos licitatórios. Não foram identificadas rotinas de verificação de possíveis 
relacionamentos entre sócios/administradores das empresas e a existência de parentesco 
entre dirigentes das empresas com servidores da Universidade. Logo, é prudente que a 
Unidade envide esforços para que sejam adotadas algumas rotinas dessa natureza, a fim 
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de mitigar potenciais riscos. Nesse sentido, cabe destacar acórdão do Tribunal de Contas 
da União (Acórdão nº 3.457/2016 - 1ª Câmara) em que é observada preocupação 
semelhante por aquela Corte de Contas, senão vejamos: 
 
Ementa: o TCU deu ciência à Superintendência de Administração do Ministério da 
Fazenda no Rio Grande do Norte (SAMF/RN) acerca de fragilidade nas atividades de 
compras e contratações caracterizada pela ausência de rotinas de prevenção de 
fraudes e conluios, tais como a verificação de possíveis relacionamentos entre 
sócios/administradores das empresas, existência de parentesco entre dirigentes das 
empresas com servidores da SAMF/RN (item 1.8.1.5.7, TC-026.115/2015-8, Acórdão nº 
3.457/2016-1ª Câmara). DOU de 07.06.2016, S. 1, p. 65 
 
Verificou-se, também, que a UFPel não dispõe de um sistema informatizado que atenda 
às necessidades da gestão de compras e contratações. Os controles são realizados de 
forma manual, por meio de planilhas eletrônicas, gerando um ambiente de controle 
frágil e lento. A inexistência de manual de rotinas e procedimentos de trabalho, já 
apontada pela Auditoria Interna, contribui para a vulnerabilidade dos controles internos 
da Unidade. Recomenda-se que a Unidade elabore manual de rotinas e procedimentos 
de trabalho e implemente sistema informatizado como ferramenta de controle da área de 
compras e contratações. 
 
Outro ponto que merece ser tratado pela Unidade é a ausência de indicadores de 
desempenho referentes à gestão de compras e contratação. Os indicadores de 
desempenho são importantes no processo de gestão, pois diversas informações 
gerenciais podem ser obtidas tempestivamente e serem utilizadas para a tomada de 
decisão e melhoria dos processos de compras e contratação. Logo, orienta-se a Unidade 
a tomar as medidas necessárias para que sejam elaborados indicadores de desempenho 
relacionados à gestão de compras e contratações. 
  
##/Fato## 
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Unidade Auditada: Fundação Universidade Federal - Pelotas 
Exercício: 2016 
Processo: 00222.100053/2017-71 
Município: Pelotas - RS 
Relatório nº: 201603332 
UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL 
 

 
 

_______________________________________________ 
Análise Gerencial 
 
Senhor Superintendente da CGU-Regional/RS,  
 
 

Por meio deste relatório, apresentam-se os resultados do trabalho de Avaliação dos 
Resultados da Gestão na FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - 
UFPel realizado de acordo com os preceitos contidos na Ordem de Serviço n.º 201603332 
e em atendimento ao inciso II do Art. 74, da Constituição Federal de 1988, de acordo com 
o qual cabe ao Sistema de Controle Interno: “comprovar a legalidade e avaliar os 
resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial 
nos órgãos e entidades da administração federal”. 

 

 
1. Introdução 
 
 

O presente trabalho foi realizado em Pelotas - RS, com o objetivo de avaliar a gestão da 
unidade. Para tanto, foram selecionados os macroprocessos denominados Ensino, 
Pesquisa e Extensão.    
 
Os macroprocessos foram selecionados por estarem estreitamente relacionados à missão 
institucional da unidade, qual seja, “promover a formação integral e permanente do 

profissional, construindo o conhecimento e a cultura, comprometidos com os valores da 

vida e com a construção e o progresso da sociedade. Para cumprir essa finalidade a 

entidade pretende desenvolver de forma simultânea e associada as atividades de ensino, 

de pesquisa e de extensão e ser reconhecida como universidade de referência pelo 

comprometimento com a formação inovadora e empreendedora capaz de prestar para a 

sociedade serviços de qualidade, com dinamismo e criatividade”. 
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Para este trabalho de avaliação, o objetivo principal foi o de verificar se o relacionamento 
entre a UFPel e suas fundações de apoio segue as diretrizes estabelecidas na Lei nº 
8.958/94, seus regulamentos, e alterações posteriores. 
 
Nessa linha, foram definidas questões de auditoria que foram utilizadas como parâmetros 
de verificação e são apresentadas no presente relatório. 
 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 20 a 23 de fevereiro de 2017, em 
estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 
 
Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 
 

Por meio do Ofício GR/UFPel nº 229/2017, de 02 de maio de 2017, o gestor informou 
não ter reparos a tecer sobre os fatos apresentados na versão preliminar do presente 
Relatório. Adicionalmente apresentou a seguinte manifestação: “Os fatos constatados 

pela auditoria compõem um conjunto de fragilidades já constatadas pela atual gestão. A 

superação delas e, assim, o atendimento das recomendações constantes do Relatório 

Preliminar virão no futuro próximo – acredito que no prazo de até 180 dias -, como 

consequência do fortalecimento de setores e do aprimoramento de sistemas que até o 

presente momento não vêm funcionando bem.” 
 

 
2. Resultados dos trabalhos 
 
 

A abordagem adotada pela CGU levou em conta os convênios vigentes durante o 
exercício 2016 e objetivou responder à seguinte questão de auditoria: o relacionamento 
entre a UFPel e suas fundações de apoio tem se pautado nos aspectos presentes na Lei nº 
8.958/94 e seus regulamentos?  

Com base nos resultados dos trabalhos, é possível observar que o relacionamento entre a 
UFPel e suas Fundações de Apoio apresentou uma evolução com a recente 
regulamentação implementada pela Universidade por meio da Resolução Consun nº 02, 
de 27 de março de 2015. 

O referido normativo definiu aspectos importantes que são exigências presentes na Lei nº 
8.958/94 e no Decreto nº 7.423/10.  

Dentre tais aspectos, citam-se os seguintes: (a) nos instrumentos em que as fundações de 
apoio utilizem recursos como bens, serviços e imagens da UFPel, seja previamente 
definido o ressarcimento a ser realizado à Universidade, (b) definição de que as fundações 
de apoio deverão garantir o controle contábil específico dos recursos aportados e 
utilizados em cada projeto de forma a garantir o ressarcimento à UFPel, (c) definição de 
que a elaboração das prestações de contas deverão se subordinar ao Núcleo de Análise de 
Prestação de Contas da Coordenação de Convênios da Universidade, (d) definição sobre 
a participação dos servidores em cada projeto em termos de carga horária (jornada de 
trabalho), (e) definição de que a participação de alunos de graduação e pós-graduação em 
projetos deverá ser precedida de seleção pública, e (f) regulamentação da concessão de 
bolsas em termos de quantidade e valores. 

Diversas situações, porém, ainda merecem especial atenção da UFPel, tais como: 
inexistência de um sistema informatizado integrado com o objetivo de registrar e 
acompanhar a execução dos convênios celebrados com as fundações de apoio; falta de 
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transparência em relação a divulgação dos dados obrigatórios sobre a execução e 
prestação de contas de convênios na internet; inexistência de registros sobre o 
acompanhamento da execução das avenças por parte dos fiscais dos convênios, 
inexistência de normatização e/ou rotinas e procedimentos formais sobre os fluxos, os 
registros e os controles da Coordenação de Convênios sobre as prestações de contas; e 
insuficiência dos controles para fazer cumprir os quantitativos e valores de bolsas 
definidos na Resolução Consun nº 02/2015. 

A seguir são apresentadas as questões e subquestões de auditoria relativas ao presente 
trabalho, bem como as análises realizadas pela equipe de auditoria. 

 

 
2.1 O relacionamento entre a UFPel e as Fundações de Apoio tem se pautado nos 
aspectos presentes na Lei nº. 8.958/94 e seus regulamentos? 

As fundações de apoio que atuam junto à UFPel são a Fundação Delfim Mendes Silveira 
(FDMS), a Fundação de Apoio Universitário (FAU) e a Fundação Simon Bolívar (FSB). 
 
A Fundação Simon Bolívar (FSB) não teve convênios vigentes no exercício 2016 e está 
atualmente sem credenciamento válido junto ao Ministério da Educação e ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia. 
 
A Fundação de Apoio Universitário (FAU) está credenciada junto ao Ministério da 
Educação e ao Ministério da Ciência e Tecnologia, conforme Portaria Conjunta nº 69, de 
04 de novembro de 2015 (validade do credenciamento de dois anos). Durante o exercício 
2016 a FAU executou nove convênios com a UFPel. 
 
Dentre as três fundações de apoio da UFPel, a Fundação Delfim Mendes Silveira (FDMS) 
é a fundação de apoio com maior número de convênios vigentes no exercício 2016. O 
protocolo do pedido de recredenciamento da fundação foi feito no dia 23 de março de 
2016, estando a vigência do último credenciamento (Portaria Conjunta nº 40, de 25 de 
julho de 2014) prorrogada até o término da análise do pedido de recredenciamento pelo 
Grupo de Apoio Técnico – GAT MEC/MCTIC, nos termos do art. 5º, § 4º do Decreto 
7.423/2010. Durante o exercício 2016 a FDMS executou 37 convênios com a UFPel. 
 
Para a realização do presente trabalho foram feitos testes de auditoria em catorze 
instrumentos celebrados com as fundações de apoio, sendo dois com a FAU e doze com 
a FDMS. Os exames de auditoria objetivaram testar a eficácia dos procedimentos e 
controles internos da Universidade com vistas a garantir que o relacionamento entre as 
fundações de apoio e a UFPel seja aderente aos aspectos presentes na Lei nº. 8.958/94 e 
seus regulamentos. 
 
2.1.1. Em que medida os normativos sobre o relacionamento entre a UFPel e as 
fundações, sobre a participação de servidores nas atividades desenvolvidas pelas 
fundações no âmbito dos projetos e sobre as bolsas a serem pagas pelas fundações 
aos servidores da UFPel atendem aos dispositivos legais previstos na Lei nº 
8.958/1994 e Decreto nº 7.423/10? 
 
Conforme informado por meio do Memorando nº 003/2017/CCONV/GR, de 13 de 
fevereiro de 2017, a UFPel editou os seguintes normativos para disciplinar o 
relacionamento da Universidade, a concessão de bolsas e a participação de servidores em 
atividades desenvolvidas em parceria com suas fundações de apoio: 
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I – Resolução Consun nº 14, de 07 de dezembro de 2012; 
 
II – Resolução Consun nº 02, de 27 de março de 2015. 
 
Além das duas resoluções supra referidas, identificou-se que em 7 de dezembro de 2012, 
o Conselho Universitário (Consun) da UFPel editou a Resolução nº 16/2012, com vistas 
a aprovar normas internas sobre formalização e execução de contratos e convênios 
celebrados com as fundações de apoio. A Resolução nº 14/2012, foi editada com vistas a 
disciplinar a participação de servidores docentes, de técnico-administrativos e de alunos 
da Universidade, nas atividades realizadas pelas fundações de apoio ou agências de 
fomento, com possibilidade de concessão de bolsas de ensino, pesquisa, inovação 
tecnológica, desenvolvimento institucional e de extensão. 
 
Em 15 de dezembro de 2014, foi editada a Portaria nº 2.304, do Gabinete do Reitor, com 
vistas a regulamentar os convênios, contratos de repasse e termos de execução 
descentralizada, celebrados pela UFPel com órgãos ou entidades públicas ou privadas 
sem fins lucrativos, para a execução de programas, projetos e atividades que envolvam a 
transferência de recursos ou a descentralização de créditos oriundos do orçamento da 
Universidade. 
 
Posteriormente, em 27 de março de 2015, O Conselho Universitário (Consun) da UFPel 
editou a Resolução nº 02/2015, com o objetivo de atualizar e compatibilizar suas normas 
internas à legislação que regulamenta a relação entre universidades federias e fundações 
de apoio. Esta Resolução consolidou e atualizou as normas regulamentadoras da 
Universidade sobre a relação com fundações de apoio, sobre a formalização e execução 
de convênios e contratos, sobre a participação de servidores e alunos em atividades 
desenvolvidas pelas fundações de apoio e sobre a concessão de bolsas de ensino, pesquisa, 
inovação tecnológica, desenvolvimento institucional e de extensão. 
 
A análise realizada sobre a aderência da Resolução Consun nº 02/2015 às determinações 
da Lei nº. 8.958/1994 e do Decreto nº 7.423/2010 identificou que alguns dispositivos 
devem ser ajustados de forma a preencher as lacunas a seguir: 
 
a) Falta de previsão de obrigatoriedade de aprovação dos projetos pelos órgãos colegiados 
acadêmicos competentes da instituição apoiada, segundo as mesmas regras e critérios 
aplicáveis aos projetos institucionais da instituição (art. 6º, § 2º do Decreto nº 
7.423/2010); 
 
b) Falta de previsão de participação em projetos do mínimo de dois terços de pessoas 
vinculadas à instituição apoiada, incluindo docentes, servidores técnico-administrativos, 
estudantes regulares, pesquisadores de pós-doutorado e bolsistas com vínculo formal a 
programas de pesquisa da instituição apoiada (art. 6º, § 3º do Decreto nº 7.423/2010); 
 
c) Inexistência de dispositivo que defina que a composição das equipes dos projetos deva 
observar as disposições do Decreto nº 7.203, de 04 de junho de 2010, que trata do 
nepotismo no âmbito da administração pública federal (art. 6º, § 11 do Decreto nº 
7.423/2010); 
 
d) Inexistência de dispositivo específico sobre a participação esporádica de servidores em 
projetos desenvolvidos com fundações de apoio (art. 4º, § 2º e § 3º da Lei nº 8.958/1994). 
No caso de docentes com dedicação exclusiva as atividades desenvolvidas não podem 
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exceder a carga horária de oito horas semanais ou a 416 horas anuais, computadas 
isoladamente ou em conjunto (art. 21, § 4º da Lei nº 12.772/2012). 
 
2.1.2. A fundação de apoio contratada/convenente está registrada e credenciada no 
Ministério da Educação e no Ministério da Ciência e Tecnologia? Em caso positivo, 
está dentro da validade de dois anos? 
 
Os credenciamentos das fundações de apoio são concedidos por meio de resolução 
conjunta do Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação e do Secretário 
de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação. 
 
A Fundação de Apoio Universitário (FAU) está credenciada junto ao Ministério da 
Educação e ao Ministério da Ciência e Tecnologia, conforme Portaria Conjunta nº 69, de 
04 de novembro de 2015 (validade do credenciamento de dois anos). 
 
O último credenciamento da Fundação Delfim Mendes Silveira (FDMS) foi concedido 
por meio da Portaria Conjunta nº 40, de 25 de julho de 2014. O protocolo do pedido de 
recredenciamento da FDMS foi feito no dia 23 de março de 2016, estando a vigência do 
último credenciamento prorrogada até o término da análise do pedido de 
recredenciamento pelo Grupo de Apoio Técnico – GAT MEC/MCTIC, nos termos do art. 
5º, § 4º do Decreto 7.423/2010. 
 
2.1.3. Em que medida os contratos/convênios são firmados a partir das diretrizes 
estabelecidas pela Lei nº 8.958/94, bem como nos seus regulamentos? 
 
2.1.3.1. Os contratos e convênios são firmados a partir da existência prévia de 
projeto? 
 
Em amostra de três convênios selecionados com vigência iniciada no exercício 2016, 
identificou-se que os instrumentos são firmados a partir da existência prévia de projeto 
(Convênios Siconv nº 837462/2016, nº 836747/2016 e nº 825722/2015). 
 
Esta exigência encontra-se regulamentada no Art. 5º, § 2º da Resolução Consun nº 
02/2015, conforme a seguir: 
 
“Os programas e projetos desenvolvidos com a participação de fundações de apoio 

devem ser baseados em plano de trabalho que contenha os requisitos definidos no § 1º 

do Art. 6º e Art. 9º do Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010, bem como atenda às 

disposições do art. 116, § 1º da Lei 8.666/1993.” 

 
2.1.3.2. Há aprovação do projeto pelos órgãos colegiados acadêmicos competentes 
da instituição apoiada? 
 
Identificou-se em atas de reuniões do Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da 
Extensão (COCEPE) que houve aprovação de projeto pelo referido órgão colegiado, 
relativos aos Convênios Siconv nº 837462/2016, nº 836747/2016 e nº 825722/2015. 
 
A previsão de aprovação do projeto pelo COCEPE encontra-se regulamentada no Art. 3º 
da Portaria GR nº 2.304/2014, conforme a seguir: 
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“A Coordenação de Convênios remeterá o processo administrativo ao Conselho 
Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão  - COCEPE para apreciação do 

mérito acadêmico e demais deliberações de sua competência.” 

 
2.1.3.3. Os contratos e convênios são por tempo determinado? 
 
Os convênios analisados apresentam tempo determinado para execução. A previsão para 
tal exigência encontra-se regulamentada no Art. 5º, Caput, da Resolução Consun nº 
02/2015, que assim dispõe: 
 
“A UFPel poderá celebrar convênios e contratos, nos termos do inciso XIII do art. 24 da 

Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, por prazo determinado, com suas fundações de apoio, 

visando a execução de programas e projetos de ensino, pesquisa, extensão, 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive 

na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses programas ou 

projetos, conforme consignado na Lei 8.958/1994.” 

 
Não obstante, identificou-se um convênio vigente no exercício de 2016 com caráter de 
continuidade, que vem sendo prorrogado sucessivamente há mais de sessenta meses 
(Convênio nº 20/2009, sem registro no Siconv), período superior ao permitido no Art. 57, 
inciso II, da Lei 8666/1993. 
 
2.1.3.4. Os contratos e convênios contêm clara descrição do projeto, recursos 
envolvidos e adequada definição quanto à repartição de receitas e despesas oriundas 
dos projetos e obrigações e responsabilidades de cada uma das partes? 
 
Os convênios analisados apresentam descrição do projeto, o montante de recursos 
envolvidos e responsabilidades de cada uma das partes. No entanto, identificou-se que os 
instrumentos celebrados não apresentam definições claras quanto à repartição das receitas 
e despesas, especificamente em relação ao ressarcimento da fundação de apoio pelo uso 
de bens e serviços próprios da Universidade. 
 
Apesar de não haver ressarcimento da fundação de apoio pelo uso de bens e serviços 
próprios da Universidade, identificou-se a existência de normatização interna acerca da 
matéria (Art. 7º da Resolução Consun nº 02/2015, e seus respectivos parágrafos): 
 
“Art. 7 Na execução de programas e projetos, poderá a fundação de apoio, por meio de 

instrumento legal próprio, utilizar-se de bens, serviços e imagem da UFPel, mediante 

ressarcimento previamente definido em cada programa ou projeto, nos termos do Art. 6º 

da Lei 8.958/94 e pelo prazo estritamente necessário à elaboração e execução do 

respectivo programa ou projeto. 

§ 1º A utilização dos bens ou serviços não poderá comprometer as atividades regulares 

a que se destinam e deverá ser aprovada pela Unidade Acadêmica ou órgão ao qual o 

bem ou serviço estiver vinculado. 

(...) 

§ 3º O patrimônio, tangível ou intangível, da UFPel a que se refere o caput deste artigo, 

utilizado nos programas e projetos realizados nos termos do Art. 5º, incluindo 

laboratórios e salas de aula, recursos humanos, materiais de apoio e de escritório, nome 

e imagem da instituição, redes de tecnologia de informação, conhecimento e 

documentação acadêmicos gerados, deve ser considerado como recurso público na 

contabilização da contribuição de cada uma das partes na execução do convênio ou 

contrato. 
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§ 4º O uso de bens e serviços próprios da UFPel deve ser adequadamente contabilizado 
para a execução de programas e projetos com a participação de fundação de apoio, nos 

termos do § 3º do Art. 4º-D da Lei 8.958/1994, com a redação dada pela Lei nº 

12.863/2013, estando condicionado ao estabelecimento de rotinas de justa retribuição e 

ressarcimento pela fundação de apoio, nos termos do art. 6º da citada Lei nº 8.958/1994, 

com redação dada pela Lei 12.863/2013.” 

 
2.1.3.5. Os contratos e convênios possuem cláusula expressa sobre prestação de 
contas? 
 
Os convênios/contratos analisados possuem cláusula expressa sobre prestação de contas. 
A questão está normatizada no Art. 12 da Resolução Consun nº 02/2015, que assim 
dispõe: 
 
“Art. 12 Os convênios e contratos a serem formalizados com as fundações de apoio 

deverão contemplar cláusula que estabeleça o dever de prestar contas dos recursos 

repassados pela universidade, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do término do 

convênio/contrato, na forma prevista na Portaria Interministerial CGU/MF/MP nº 

507/2011.” 

 
2.1.4. Há anuência expressa da UFPel para que a fundação de apoio capte e receba 
diretamente recursos financeiros sem ingresso na Conta Única do Tesouro, com base 
nos artigos 1º-A e 1º-B da Lei nº 8.958/94? 
 
Por meio do Ofício GR/UFPel nº 165/2017, de 10 de março de 2017, a UFPel informou 
que não há convênios vigentes ou finalizados no exercício 2016 com base nos 1º-A e 1º-
B da Lei nº 8.958/94. 
 
A UFPel informou possuir cinco Termos de Cooperação firmados com a FINEP, nos 
quais a Universidade figura como convenente, conforme a seguir: 
 

Quadro – Termos de Cooperação firmados com a Finep 

 

Seq. 
Termo de 
Cooperação Objeto Valor (R$) 

Início 
execução 

Fim da  
vigência 

1 
04.11.0063.03 
(Ref. 0731/10) 

NOVAS ESTRATEGIAS 
PARA A PESQUISA E 
PÓSGRADUAÇÃO NA 
UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE PELOTAS 

       
5.535.148,00 15/03/2011 15/09/2017 

2 
04.12.0089.03 
(Ref. 0376/11) 

ESTRATÉGIAS PARA 
PESQUISA E 
PÓSGRADUAÇÃO DA 
UFPel 

    
5.583.438,00 27/03/2012 27/11/2018 

3 
04.13.0238.01 
(Ref. 0093/12) 

INFRAESTRUTURA DE 
PESQUISA PARA A 
UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE PELOTAS 

    
4.696.636,00 29/08/2013 29/08/2017 

4 
04.13.0458.01 
(Ref. 0726/13) 

QUALIFICAÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA DE 
PESQUISA E PÓS-
GRADUAÇÃO DA UFPel 

       
6.872.069,00 11/12/2013 11/12/2017 

5 
04.11.0064.03 
(Ref. 1278/10) 

NÚCLEO TEMÁTICO DE 
INOVAÇÃO EM 
MELHORAMENTO 
GENÉTICO DE PEIXES 

       
645.545,40 11/03/2011 11/07/2018 
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Fonte: Ofício GR/UFPel nº 165/2017, de 10 de março de 2017, disponibilizado em resposta à Solicitação 
de Auditoria nº 201603332/003. 
 
2.1.5. Em que grau os elementos determinados pela Lei nº 8.958/94, bem como pelos 
seus regulamentos, no que tange à transparência, acompanhamento e controle dos 
contratos/convênios estão sendo seguidos tanto pela UFPel quanto pelas fundações 
de apoio? 
 
2.1.5.1. A UFPel possui registro centralizado referente a todos os dados relativos aos 
projetos? Há ampla publicidade desses dados em boletins internos e na internet? 
 
Identificou-se que a UFPel não possui registro centralizado dos dados relativos à 
formalização, acompanhamento da execução e prestação de contas dos convênios 
celebrados com as fundações de apoio, conforme exigência estabelecida no § 2º do art. 
12 do Decreto nº 7.423/10. 
 
Ainda, não se verificou a ocorrência de publicidade por parte da UFPel, tanto por meio 
de boletim interno quanto pela internet, dos dados relativos aos projetos desenvolvidos 
por fundação de apoio, tais como acompanhamento de metas e avaliação, planos de 
trabalho, dados relativos à seleção para concessão de bolsas, valores das remunerações 
pagas e seus beneficiários. 
 
A UFPel informou que não utiliza boletim interno para publicidade dados relativos aos 
projetos desenvolvidos por fundação de apoio. Em relação a publicidade disponível na 
internet a UFPel disponibiliza algumas informações no site 
“http://wp.UFPel.edu.br/convenios/”, no entanto, identificou-se que os dados estão 
desatualizados e não atendem às exigências de informações do Decreto nº 7.423/10. 
 
2.1.5.2. A UFPel possui controle no sentido de monitorar se as fundações de apoio 
divulgam em sítio eletrônico próprio as informações constantes no art. 4º-A da Lei 
nº 8.958/94? 
 
A UFPel, por meio do Ofício GR/UFPel nº 165/2017, de 10 de março de 2017, informou 
que acompanha continuamente as informações das fundações de apoio através do sítio 
das fundações de apoio na internet “http://www.fundacoesUFPel.com.br/”. 
 
No entanto, identificou-se que na referida página de internet não há as informações 
determinadas no art. 4º-A da Lei nº 8.958/1994. No site indicado há links que direcionam 
para o Portal da Transparência do Ministério da Transparência, Fiscalização e 
Controladoria Geral da União e para Portal de Convênios do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão. Há, ainda, uma seção denominada “projetos em andamento” 
com cadastramento parcial de convênios vigentes, no entanto com informações 
incompletas e conteúdo “em elaboração”. 
 
2.1.5.3. O órgão colegiado superior da UFPel possui sistemática de gestão, controle 
e fiscalização de convênios/contratos? 
 
Não restou comprovada a existência no órgão colegiado superior da UFPel de sistemática 
de gestão, controle e fiscalização de convênios/contratos. 
 
Identificou-se a previsão no art. 4º da Resolução Consun nº 02/2015, de que as fundações 
de apoio, na execução de convênios, contratos, acordos e outras parcerias que envolvam 
recursos públicos, se submeterão ao controle finalístico e de gestão do Conselho Diretor 
da UFPel (Condir). 
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No entanto, não foi disponibilizada comprovação documental da atuação do Condir (atas 
de reuniões, memorandos, ofícios, pareceres, despachos, etc.) sobre o acompanhamento 
das questões relacionadas à gestão, controle e fiscalização de convênios/contratos da 
UFPel. 
 
2.1.5.4. A UFPel possui sistemática de acompanhamento no sentido de verificar se 
os recursos dos projetos são utilizados em finalidade diversa e se há subcontratação 
total do objeto ou subcontratação parcial que delegue a execução do objeto do 
contrato/convênio? 
 
Em relação ao presente questionamento, A UFPel, por meio do Ofício GR/UFPel nº 
165/2017, emitido em 10 de março de 2017, informou o que segue: 
 
“O Setor de Fiscalização da Coordenação de Convênios da UFPel é o órgão responsável 

pelo monitoramento dos fiscais e avaliadores dos convênios. Este tem a incumbência de 

verificar se os recursos dos projetos são efetivamente utilizados para o fim a que se 

propõem, sem que haja desvio de finalidade (...) e pela verificação do cumprimento do 

art.5º, §1° da Resolução 02/2015 da UFPel (...). No momento, o procedimento de 

conferência (...) só está sendo feito no setor de Análise e Prestação de Contas. No 

entanto, não houve um controle efetivo durante a execução dos projetos em virtude da 

falta de técnico administrativo no referido Setor [Setor de fiscalização], desde março de 

2016. A atual gestão já providenciou a nomeação de um servidor para realizar essa 

função.” 

 

O art. 5º, § 1º da Resolução Consun nº 02/2015, acima referido, veda a subcontratação 
total do objeto ou subcontratação parcial que delegue a execução do núcleo do objeto 
contratado. 
 
Conforme informado pela Universidade, ao longo do exercício 2016, os controles sobre 
a execução dos projetos não foram efetivos, em virtude da falta de técnicos para 
exercerem as funções do Núcleo de Fiscalização da Coordenação de Convênios desde 
março do referido exercício. Em decorrência, os procedimentos de conferência foram 
realizados a posteriori pelo Setor de Análise e Prestação de Contas da Coordenação de 
Convênios. 
 
2.1.5.5. A UFPel verifica se a fundação abriu e realiza a movimentação dos recursos 
dos projetos em conta única e individual e se a movimentação de recursos ocorre 
conforme art. 4º-D da Lei nº 8.958/94? 
 
Por meio do Ofício GR/UFPel nº 165/2017, emitido em 10 de março de 2017, a UFPel 
informou que quando da celebração de convênio e registro no Sistema Siconv a conta é 
automaticamente aberta, sendo única e individual, e que o controle de movimentação da 
conta e os pagamentos são feitos no próprio Sistema. Em vista disso, a Universidade 
informou que não desenvolveu outras formas de controle. 
 
Ocorre que a UFPel possui diversos convênios com fundações de apoio não registrados 
no Sistema Siconv. Em relação aos convênios não registrados no Siconv, a UFPel não 
informou como controla se a movimentação dos recursos dos projetos é feita em conta 
única e individual e se os pagamentos são realizados exclusivamente por meio eletrônico, 
mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de 
serviços devidamente identificados (art. 4º-D da Lei nº 8.958/94). 
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Além disso, identificou-se que as fundações de apoio possuem diversas contas não 
vinculadas a projetos que ainda não foram encerradas, conforme consignado no Acórdão 
TCU nº 5.663-2015-2C. Quando da emissão do referido Acórdão, o TCU identificou a 
existência de 127 contas bancárias abertas pelas fundações de apoio não vinculadas a 
Projetos da UFPel e determinou no item 9.1.1.1 do Acórdão “encerrar contas bancárias 
ativas mantidas pelas fundações de apoio que não tenham correlação com projeto 

específico aprovado nos termos das normas aplicáveis e não sejam objeto de convênio 

ou contrato firmado e, na hipótese de os recursos terem sido arrecadados com utilização 

de recursos humanos e materiais da UFPel, transferir os saldos à conta única do Tesouro 

Nacional, alertando os servidores e docentes que ordenam a movimentação dessas contas 

sobre a possibilidade de responsabilização em caso de continuidade da prática 

desconforme com o ordenamento jurídico (arts. 3º, § 2º, inciso III, e 3º-A, inciso I, da Lei 

8.958/1994; arts. 6º, §§ 1º e 2º, e 13, inciso II, do Decreto 7.423/2010) e com a 

jurisprudência do Tribunal (acórdãos 599/2008 e 872/2011, do Plenário, entre outros)”. 

 

Questionada sobre as ações já implementadas para atendimento à referida determinação, 
a UFPel encaminhou o Ofício GR/UFPel nº 168/2017, emitido em 13 de março de 2017. 
Neste Ofício a UFPel informa para responder ao questionamento que encaminhou em 
anexo os seguintes documentos: “Memorando GR/UFPel nº 286/2015”, “Ofício 
GR/UFPel nº 249/2016” e o “Ofício FDMS/FAU/FSB nº 01/2017”. 
 
Dentre os anexos, não localizamos o “Ofício FDMS/FAU/FSB nº 01/2017”. O 
“Memorando GR/UFPel nº 286/2015” e o “Ofício GR/UFPel nº 249/2016” não 
esclarecem quantas das 127 contas bancárias abertas pelas fundações de apoio não 
vinculadas a Projetos da UFPel foram encerradas e quantas permanecem ativas.  
 
2.1.5.6. A UFPel verifica se a fundação de apoio adota controle contábil específico 
dos recursos aportados e utilizados em cada projeto para fins de ressarcimento à 
Universidade? 
 
Identificou-se que a UFPel não verifica se a fundação de apoio adota controle contábil 
específico dos recursos aportados e utilizados em cada projeto para fins de ressarcimento 
à Universidade. 
 
Por meio do Ofício GR/UFPel nº 165/2017, emitido em 10 de março de 2017, a UFPel 
informou que ainda não trabalha com o modelo de ressarcimento de despesas para a 
Universidade. Informou, ainda, não haver previsão regimental para essa questão. Disse 
que “a nova gestão está trabalhando na alteração da Resolução 02 de 2015 que Aprova 

Normas Regulamentadoras da Relação entre a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) 

e as Fundações de Apoio, assim como da formalização e execução de convênios e 

contratos, além de disciplinar a concessão de bolsas, com o objetivo de regular essa 

questão e, então, estabelecer um mecanismo de controle para isso.” 
 
Não obstante a manifestação do gestor, informando não haver previsão regimental para a 
questão, identificou-se que a Resolução Consun nº 02/2015 trata especificamente sobre a 
necessidade de ressarcimento e controles contábeis a serem mantidos pela Universidade, 
conforme consta no art. 7º e seus respectivos parágrafos. 
 
2.1.5.7. A UFPel recebe ressarcimento da fundação de apoio pelo uso de bens e 
serviços próprios da Universidade? 
 
Identificou-se que a UFPel não recebe ressarcimento da fundação de apoio pelo uso de 
bens e serviços próprios da Universidade. 
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Conforme referido na questão 2.1.5.6 acima, apesar do gestor ter informado não haver 
previsão regimental sobre ressarcimento, identificou-se que a Resolução Consun nº 
02/2015 trata especificamente sobre o tema, conforme consta no art. 7º e seus respectivos 
parágrafos. 
 
2.1.5.8. Em que medida os controles ou rotinas utilizados pela UFPel para análise 
das prestações de contas dos contratos/convênios são suficientes para certificar o 
cumprimento dos requisitos previstos nos §§ 1º e 2º do art. 11 do Decreto nº 
7.423/10? 
 
Com relação às prestações de contas dos convênios/contratos firmados com as fundações 
de apoio, a UFPel, por meio do Memorando n.º 003/2017/CCONV/GR, de 13 de fevereiro 
de 2017, informou o que segue: 
 
“O núcleo de Análise de prestação de contas de Convênios é normatizado pela Portaria 

771/2014 que rege as prestações de contas da UFPel. São utilizados check lists para 

facilitar e normatizar a conferência da documentação. Anexos XI, XII e XIII.” 

 
O Anexo XI se trata de cópia da Portaria GR nº 771, de 17 de abril de 2014, o Anexo XII 
se trata de check-list para verificar se a prestação de contas apresenta os documentos 
obrigatórios determinados na Portaria GR nº 771/2014, e o Anexo XIII se trata de um 
mapa com os itens e informações de uma prestação de contas e de um check-list com 
pontos a serem verificados em uma prestação de contas. 
 
A Portaria GR nº 771/2014, no art. 2º define os documentos obrigatórios a constar na 
prestação de contas, a saber: 
 
“(...) 

Art. 2º (...) 

(...) 

§ 1º (...) 

(...)  

I – Identificação da prestação de contas (...); 

II – Ofício de encaminhamento da prestação de contas; 

III – Declaração do Coordenador quanto à execução física e atingimento dos objetivos 

do convênio; 

IV – Relatório de cumprimento do objeto, quando tratar-se de prestação de contas final; 

V – Plano de trabalho; 

VI – Cópia do Termo do Convênio com a indicação da data de sua publicação e seus 

termos aditivos; 

VII – Relatório de execução físico-financeira; 

VIII – Demonstrativo da execução da receita e despesa; 

IX – Relação de pagamentos; 

X – Extrato de apropriação, que deverá estar com saldo zero em caso de prestação de 

contas final; 

XI – Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos com os recursos do órgão 

concedente; 

XII – Conciliação bancária; 

XIII – Comprovante de recolhimento de saldo dos recursos à conta indicada pelo 

concedente, por meio de GRU ou DARF, quando tratar-se de prestação de contas final; 

XIV – Cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o instrumento objetivar a 

execução de obra ou serviço de engenharia; 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57891881.



 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
12 

XV – Termo de Doação de Bens, quando de sua aquisição 
§ 2 (...) 

(...)” 

 
Os artigos 5º, 6º e 7º da Portaria GR nº 771/2014, dispõem sobre o fluxo das prestações 
de contas após recebidas pela Pró-Reitoria de Administração e encaminhadas à 
Coordenação de Convênios, conforme a seguir: 
 
“(...) 

Art. 5º A prestação de contas parcial ou final será analisada e avaliada no Núcleo de 

Análise de Prestação de Contas de Convênios (NAPCC) que emitirá parecer sob os 

seguintes aspectos: 

I – Técnico – quanto à execução física e atingimento dos objetivos do convênio, podendo 

o setor competente valer-se de laudos de vistoria ou de informações obtidas junto a 

autoridades públicas do local de execução do convênio; 

II – Financeiro – quanto à correta e regular aplicação dos recursos do convênio. 

Art.6º A partir da data do recebimento da prestação de contas final, o Ordenador de 

Despesa da unidade concedente, com base nos documentos referidos no art. 28 da IN 

01/97/STN e à vista do parecer da unidade técnica concedente, terá o prazo de 60 

(sessenta) dias para pronunciar-se sobre a aprovação ou não da prestação de contas 

apresentada, sendo 45 (quarenta e cinco) dias para o pronunciamento da referida 

unidade técnica e 15 (quinze) dias para o pronunciamento do ordenador de despesa. 

Art. 7º Após análise e emissão do parecer, o processo de prestação de contas deverá ser 

encaminhado à consideração do ordenador de despesa, ao qual compete aprovar ou não 

as contas prestadas. 

§ 1º Aprovada a prestação de contas, regular ou regular com ressalvas, o fato deverá ser 

registrado. 

I – Efetuado os registros da aprovação, o processo de prestação de contas poderá ser 

arquivado. 

§ 2º Reprovada a prestação de contas, a irregularidade deverá ser registrada e o 

processo não poderá ser arquivado, devendo ser adotadas providências no sentido de 

obter o ressarcimento do erário pela via administrativa, ou, não obtendo êxito, instaurar 

a Tomada de Contas Especial. 

(...)” 

 
Em que pese a regulamentação existente, de forma a verificar o atendimento dos 
requisitos previstos nos §§ 1º e 2º do art. 11 do Decreto nº 7.423/10, foram analisadas as 
prestações de contas de dois convênios realizadas no exercício 2016. 
  
Na tabela abaixo é apresentado o resultado de tal análise. 
 

Quadro – Resultado da análise das prestações de contas selecionadas 

 

Itens presentes na prestação de contas 
Convênio Siconv nº 
777375/2012 

Convênio Siconv nº 
820733/2015 

Demonstrativo de receitas e despesas sim sim 

Cópia dos documentos fiscais não não 

Relação de pagamentos com as 
respectivas cargas horárias dos seus 
beneficiários 

Parcial – consta relação de 
pagamentos mas não é 

informada a carga horária 
dos beneficiários 

Parcial – consta relação de 
pagamentos mas não é 

informada a carga horária dos 
beneficiários 
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Cópia das guias de recolhimento 
não houve saldo para 

devolução 
não houve saldo para 

devolução 

Atas de licitação não não 
Fonte: Processos nº 23110.007140/2016-32 e nº 23110.007013/2016-33. 

 
Da análise realizada, foram identificadas as seguintes situações que estão em desacordo 
com o estabelecido no Decreto nº 7.423/10: 
 
a) Ausência de cópia dos documentos fiscais da fundação de apoio; 
b) Ausência de cópia das atas de licitações realizadas; 
c) Ausência de discriminação das cargas horárias dos beneficiários dos pagamentos. 
 
2.1.5.9. A UFPel tem elaborado relatório final de avaliação dos projetos, conforme 
estabelece o § 3º do art. 11 do Decreto nº 7.423/10? 
 
Nas prestações de contas do Convênios Siconv nº 777375/2012 e nº 820733/2015 
(Processos nº 23110.007140/2016-32 e nº 23110.007013/2016-33, respectivamente) não 
identificou-se a elaboração de relatório final de avaliação dos projetos conforme 
estabelecido no § 3º do art. 11 do Decreto nº 7.423/10. 
 
Embora a UFPel tenha designado dois servidores, um para exercer a função de avaliador 
e outro para exercer a função de fiscal no âmbito dos convênios, identificou-se a 
inexistência de registros de ocorrências ou elaboração de relatórios que comprovem que 
tanto o avaliador quanto o fiscal do convênio exerceram suas atribuições. 
 
Em uma amostra de catorze convênios selecionados com vigência no exercício 2016, 
identificou-se em quatro deles que a UFPel sequer localizou as portarias de designação 
do fiscal e do avaliador do projeto (Convênios Siconv nº 837462/2016, nº 836747/2016, 
nº 791888/2013 e nº 820587/2015). 
  
##/Fato## 

 
 
 
3. Conclusão 
 
 

Verificou-se, por meio do presente trabalho, que os macroprocessos finalísticos Ensino, 
Pesquisa e Extensão apresentam aspectos que contribuem para o alcance da missão da 
unidade, enquanto outros ainda necessitam de aperfeiçoamento de forma a adequá-los às 
diretrizes estabelecidas Lei nº 8.958/1994 e no Decreto nº 7.423/2010. 

Dentre os aspectos positivos, cita-se a recente regulamentação da relação com fundações 
de apoio por meio das Resolução Consun nº 02/2015 onde constam, dentre outras, as 
seguintes diretrizes: vedação à subcontratação, ressarcimento institucional, incorporação 
dos bens adquiridos, concessão de bolsas, transparência de informações e prestação de 
contas. 

A Universidade, porém, necessita ainda implementar medidas para aperfeiçoar suas 
rotinas e seus controles, pois identificou-se que diversos aspectos normatizados na Lei nº 
8.958/1994, no Decreto nº 7.423/2010 e na própria Resolução Consun nº 02/2015 não 
estão sendo observados. Dentre eles podemos destacar: dispositivos previstos na Lei nº 
8.958/1994 e no Decreto nº 7.423/2010 não contemplados nos normativos internos da 
Universidade; inexistência de sistema para registro centralizado dos convênios celebrados 
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com as fundações de apoio e das respectivas prestações de contas; insuficiência dos 
controles sobre diligências emitidas pelo Núcleo de Análise e Prestações de Contas 
(NAPCC); publicidade nos portais de internet com informações parciais ou inexistentes; 
convênios vigentes não registrados no Siconv; inexistência de registros dos fiscais dos 
convênios e de relatório final do avaliador (supervisor), convênio vigente com objeto de 
caráter continuado; contas bancárias mantidas por fundações de apoio não vinculadas a 
projetos; não observância de prazo para manifestação conclusiva acerca de prestação de 
contas e insuficiência dos controles para fazer cumprir os quantitativos e valores de bolsas 
definidos na Resolução Consun nº 02/2015. 

Por fim, destaca-se que a conclusão apresentada no presente trabalho não isenta nem 
limita a responsabilidade do gestor quanto à adequada aplicação dos recursos em 
conformidade com a legislação em vigor. 
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1 GESTÃO OPERACIONAL                            

1.1 Avaliação dos Resultados da Gestão  

1.1.1 Achados de Auditoria  

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 
Inexistência de sistema para registro centralizado dos convênios celebrados com as 
fundações de apoio e das respectivas prestações de contas. 
 
Fato 
 
Identificou-se que a UFPel não possui sistema para registro centralizado de controle dos 
convênios celebrados com fundações de apoio e das respectivas prestações de contas. Os 
registros e controles mantidos pela área responsável (Coordenação de Convênios) são 
realizados por meio de planilhas eletrônicas (excel) e acessos ao Sistema Siconv (quando 
o convênio é cadastrado neste sistema).   
 
A Coordenação de Convênios não dispõe de normatização e/ou rotinas e procedimentos 
formais sobre os fluxos, sobre os registros e sobre os controles mantidos por meio de 
planilhas eletrônicas, para acompanhamento da execução dos convênios e análise das 
prestações de contas. Os controles existentes são mantidos de maneira informal pelos 
servidores lotados na Coordenação de Convênios.  
 
Nas planilhas mantidas pela Coordenação de Convênios, identificamos um elevado 
estoque de convênios finalizados sem emissão de parecer sobre a apreciação da prestação 
de contas, conforme a seguir: 
 

Quadro – Convênios finalizados sem emissão de parecer sobre a apreciação da 

prestação de contas 

 
Seq. Identificação Classificação Fundação Valor Fonte 

1 09/05 FINAL FAU R$ 0,00 * 

2 44/05 NÃO SICONV FSB R$ 865.000,00 * 

3 
46/05 NÃO SICONV FSB 

R$ 
2.603.785,00 

* 

4 29/07 NÃO SICONV FSB R$ 27.273,10 * 

5 32/07   Transferido R$ 0,00 * 

6 
33/07 PARCIAL FSB 

 R$  
5.278.481,00  

* 

7 36/07 NÃO SICONV FSB R$ 15.000,00 * 

8 
17/07 PARCIAL FSB 

R$ 
2.209.526,87 

* 

9 09/07 NÃO SICONV FSB R$ 85.255,00 * 

10 24/07 NÃO SICONV FSB R$ 100.000,00 * 

11 25/07 NÃO SICONV FSB R$ 240.000,00 * 
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Seq. Identificação Classificação Fundação Valor Fonte 

12 
10/07 PARCIAL FAU 

R$ 
1.000.000,00 

* 

13 31/07 PARCIAL FSB R$ 179.220,00 * 

14 
41/07 PARCIAL FSB 

R$ 
4.000.000,00 

* 

15 16/07 FINAL FAU R$ 739.500,00 * 

16 
34/07 PARCIAL FSB 

R$ 
3.116.864,00 

* 

17 28/07 NÃO SICONV FSB R$ 20.000,00 * 

18 35/07 NÃO SICONV FSB R$ 55.195,00 * 

19 
40/07 PARCIAL FSB 

 R$     
396.208,18  

* 

20 27/07 FINAL FSB R$ 990.000,00 * 

21 
30/07 NÃO SICONV FSB 

R$ 
13.248.000,00 

* 

22 
33/07 PARCIAL FSB 

R$ 
5.278.481,00 

* 

23 39/06 NÃO SICONV FSB R$ 739.000,00 * 

24 51/06 PARCIAL FSB R$ 278.878,90 * 

25 62/06 NÃO SICONV FSB R$ 67.223,00 * 

26 47/06 PARCIAL Transferido R$ 0,00 * 

27 
12/08 PARCIAL FAU 

R$ 
1.546.300,00 

* 

28 
01/09 PARCIAL FSB 

 R$  
1.546.300,00  

* 

29 03/09       * 

30 11/09   Transferido R$ 0,00 * 

31 117/09 PARCIAL   R$ 0,00 * 

32 
23/09 PARCIAL   

 R$       
65.799,00  

* 

33 
06/09   FSB 

 R$       
21.600,00  

* 

34 08/09 PARCIAL FSB R$ 320.093,00 * 

35 
09/09 FINAL FSB 

R$ 
1.187.577,13 

* 

36 
10/09 NÃO SICONV FAU 

R$ 
4.090.040,38 

* 
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Seq. Identificação Classificação Fundação Valor Fonte 

37 
11/09 FINAL FSB 

R$ 
2.022.559,76 

* 

38 18/09 NÃO SICONV FAU R$ 625.264,32 * 

39 19/09 NÃO SICONV FAU R$ 0,00 * 

40 
20/09 PARCIAL FAU 

R$ 
2.053.855,00 

* 

41 29/09 NÃO SICONV ABELUPE R$ 30.040,00 * 

42 
01/11 PARCIAL FSB 

R$ 
2.102.288,28 

* 

43 43/07     R$ 0,00 * 

44 
18/05  PARCIAL FSB 

 R$     
300.000,00  

* 

45 18/07 NÃO SICONV FSB R$ 21.000,00 * 

46¹ RE PARCIAL FAU R$ 0,00 * 

47 06/08 FINAL FAU R$ 0,00 * 

48 15/07 FINAL FAU R$ 0,00 * 

49 13/07 PARCIAL FAU R$ 1.920,00 * 

50 03/08 FINAL FAU R$ 106.710,54 * 

51 
63/06 
(UFSC) 

NÃO SICONV UFSC 
R$ 990.810,14 

* 

52 06/11 SICONV FAU R$ 466.311,90 * 

53 01/10 SICONV FSB R$ 158.560,00 * 

54 03/12 SICONV FDMS R$ 116.505,80 * 

55 
08/12 SICONV FSB 

R$ 
2.270.849,27 

* 

56 03/10 SICONV FSB R$ 380.000,02 * 

57 10/13 SICONV FDMS R$ 49.200,00 * 

58 05/11 SICONV ABELUPE 82.800,00  * 

59 
02/13 SICONV FDMS 

R$ 
1.074.486,00 

* 

60 05/13 SICONV FDMS R$ 250.000,00 * 

61 05/10 SICONV FDMS R$ 100.000,00 * 

62 01/12 SICONV FAU R$ 882.616,16 * 

63 
06/12 SICONV FDMS 

R$ 
2.717.860,00 

* 

64 07/12 SICONV FDMS   * 
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Seq. Identificação Classificação Fundação Valor Fonte 

65 07/13 SICONV FAU   * 

66 
01/13 SICONV FDMS 

R$ 
692.800,00  

* 

67 
07/11 SICONV FSB 

R$ 
6.774.327,89 

* 

68 03/14 SICONV FDMS R$ 904.045,67 * 

69 78/15 SICONV FDMS R$ 226.193,59 * 

70 63/15 SICONV FDMS R$ 21.972,02 * 

71 
03/13 SICONV SMS 

R$ 
4.800.000,00 

* 

72 
04/09 FINAL   

 R$       
30.040,00  

* 

73 
07/11 SICONV FSB 

 R$  
6.788.033,24  

* 

74 60/06 NÃO SICONV FSB R$ 165.970,00 * 

75 06/06 NÃO SICONV FSB R$ 700.000,00 * 

76 S/N NÃO SICONV FSB R$ 0,00 * 

77 S/N NÃO SICONV FSB R$ 0,00 * 

78 60/2015 SICONV FDMS   * 

79 56/2015 SICONV FDMS   * 

80 71/2015 SICONV FDMS   * 

81 62/2015 SICONV FDMS   * 

82 54/06 NÃO SICONV FSB R$ 16.816,93 * 

83 53/06 NÃO SICONV FSB R$ 34.785,12 * 

84 25/06 NÃO SICONV FSB R$ 100.000,00 * 

85 31/06 NÃO SICONV FSB R$ 41.000,00 * 

86 56/06 NÃO SICONV FSB R$ 419.187,00 * 

87 03/07 NÃO SICONV FAU R$ 304.900,00 * 

88 65/06 NÃO SICONV FSB R$ 25.468,00 * 

89 02/06 NÃO SICONV FSB R$ 350.000,00 * 

90 45/06 NÃO SICONV FSB   * 

91 36/06 NÃO SICONV FSB R$ 22.619,00 * 

92 
45/05 NÃO SICONV FSB 

R$ 
2.000.000,00 

* 

93 55/06 NÃO SICONV FSB R$ 6.814,00 * 
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Seq. Identificação Classificação Fundação Valor Fonte 

94¹ 09/13 SICONV FDMS 7.526.359.61 * 

95¹ 
10/12 SICONV FDMS 

R$ 
2.098.740,31 

* 

96¹ 
02/14 SICONV FAU 

R$ 
5.000.000,00 

* 

97¹ 
05/12 SICONV FDMS 

R$ 
15.640.000,00 

* 

98 26/06 NÃO SICONV FSB R$ 27.500,00 * 

99 43/05 NÃO SICONV FSB R$ 200.000,00 * 

100 108/05 NÃO SICONV     * 

101 18/09 NÃO SICONV FAU R$ 625.264,32 * 

102 48/06 NÃO SICONV FSB R$ 27.500,00 * 

103 
05/05 

PRESTAÇÃO DE 
C. 

FSB R$ 949.474,72 
** 

104 
49/06 

PRESTAÇÃO DE 
C. 

 FSB 
R$ 

1.257.951,00 ** 

105 
40/07 

PRESTAÇÃO DE 
C. 

FSB R$ 396.208,18 
** 

106 
35/07 

PRESTAÇÃO DE 
C. 

FSB R$ 71.315,00 
** 

107 
31/07 

PRESTAÇÃO DE 
C. 

FSB 
R$ 179.220,00 ** 

108 
50/07 

PRESTAÇÃO DE 
C. 

FSB R$ 228.553,75 
** 

109 
01/09 

PRESTAÇÃO DE 
C. 

FSB 
R$ 

1.117.293,97 ** 

110 
03/11 

PRESTAÇÃO DE 
C. 

FSB R$ 963.976,32 
** 

111 
04/11 

PRESTAÇÃO DE 
C. 

FSB 
R$ 

4.486.319,88 ** 

112 
23/09 

PRESTAÇÃO DE 
C. 

FSB R$ 470.069,12 
** 

113 
15/09 

PRESTAÇÃO DE 
C. 

FSB 
R$ 

2.383.596,00 ** 

114 
14/09 

PRESTAÇÃO DE 
C. 

FSB R$ 333.816,92 
** 

115 
16/09 

PRESTAÇÃO DE 
C. 

FSB R$ 893.225,65 
** 

116 
17/09 

PRESTAÇÃO DE 
C. 

FSB R$ 320.139,24 
** 
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Seq. Identificação Classificação Fundação Valor Fonte 

117 S/N TDC FSB R$ 70.128,90 ** 

118 S/N TDC FSB R$ 37.790,08 ** 

119 S/N CONVÊNIO FSB R$ 125.903,65 ** 

120 S/N CONVÊNIO FSB R$ 406.313,00 ** 

121 
10/08 

PRESTAÇÃO DE 
C. 

FSB R$ 70.348,21 
** 

122 
11/08 

PRESTAÇÃO DE 
C. 

FSB R$ 855.842,53 
** 

123 S/N CONVÊNIO FSB R$ 353.094,72 ** 

124 S/N COOPERAÇÃO FSB R$ 51.323,20 ** 

125 
S/N CONVÊNIO FSB 

R$ 
2.131.597,08 ** 

126 
S/N CONVÊNIO FSB 

R$ 
1.679.680,28 ** 

127 S/N TDC UFSC R$ 274.408,80 ** 

128 S/N CONVÊNIO UFSC R$ 444.022,64 ** 

129 S/N CONVÊNIO FSB R$ 944.530,48 ** 

130 S/N CONVÊNIO FSB R$ 45.000,00 ** 

131 
20/07 

PRESTAÇÃO DE 
C. 

FSB R$ 581.973,00 
** 

132 
28/07 

PRESTAÇÃO DE 
C. 

FSB R$ 346.310,00 
** 

¹ Convênios em execução. 
Fonte: * Anexo II do Memorando nº 005/2017/CCONV/GR, de 22/02/2017. 
            ** Anexo III do Memorando nº 005/2017/CCONV/GR, de 22/02/2017. 

 
O quadro acima foi obtido a partir de dados constantes nas planilhas eletrônicas de 
controle sobre as prestações de contas disponibilizadas nos Anexos II e III do Memorando 
nº 005/2017/CCONV/GR, emitido em 22 de fevereiro de 2017, pela Coordenação de 
convênios. 
 
Da análise dos dados acima, identificamos a insuficiência dos controles dos fluxos 
internos da Coordenação de Convênios, bem como insuficiência dos controles dos fluxos 
de informações da Coordenação de Convênios e demais setores da Universidade e 
instituições convenentes. Também não é possível aferir a fidedignidade das informações 
registradas, uma vez que não é possível identificar o usuário responsável pela inclusão, 
alteração ou exclusão de informações constantes nas planilhas, bem como não há registros 
das datas de inserção, alteração ou exclusão dos registros realizados.  
 
A seguir alguns problemas identificados nas planilhas eletrônicas mantidos pela 
Coordenação de Convênios: 
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a) Coluna “identificação”: os convênios são identificados por numeração interna da 
Universidade. O nº Siconv do convênio não consta na planilha. Além disso, há diversos 
convênios com identificação “S/N” e um com identificação “RE”. 
 
b) Coluna “classificação”: no Anexo II do Memorando nº 005/2017/CCONV/GR a coluna 
é utilizada para cadastro de diferentes tipos de informações. Quando permite inferir se o 
convênio está ou não cadastrado no Siconv, não há como saber se trata de prestação de 
contas parcial ou final. Quando informa se a prestação de contas é parcial ou final, não 
informa se o convênio está ou não cadastrado no Siconv.   
 
No anexo III do Memorando nº 005/2017/CCONV/GR a coluna é utilizada para informar 
o tipo de instrumento cadastrado “Prestação de C.”, “TDC” ou “Convênio”. Não há 
informação do significado da sigla “TDC”. Neste caso não é possível inferir se o 
instrumento está ou não cadastrado no Siconv, nem se trata de prestação de contas parcial 
ou final. 
 
c) Coluna “Fundação”: informa o convenente executor, na maioria dos casos fundação de 
apoio. No entanto, identificamos casos de informações em branco (células vazias) ou 
“transferido”. Não há descrição do significado para os casos de informação em branco 
(células vazias) ou “transferido”.  
 
d) Coluna “Valor”: informa o valor do convênio. No entanto, identificamos informações 
com valor igual a R$ 0,00 e casos de informações em branco (células vazias). Não há 
explicações para os casos de valores igual a R$ 0,00 ou para informação em branco 
(células vazias). 
 
Ainda, nas planilhas disponibilizadas nos Anexos II e III do Memorando nº 
005/2017/CCONV/GR não identificamos os controles de fluxos a seguir: a) data de 
recebimento da prestação de contas pela Coordenação de Convênios, b) data de emissão 
e numeração de diligências encaminhadas ao convenente para manifestação e/ou 
esclarecimentos, c) data final para disponibilização das respostas às diligências pelo 
convenente, d) data de recebimento de respostas de diligências, e) data e numeração do 
parecer emitido, f) tipo de parecer (aprovação ou reprovação da prestação de contas). 
 
Durante o trabalho de campo identificou-se que a Coordenação de Convênios conta com 
uma estrutura dividida em três núcleos: Núcleo de Acompanhamento de Convênios, 
Núcleo de Fiscalização de Convênios e Núcleo de Análise de Prestação de Contas de 
Convênios. No entanto, há um reduzido quantitativo de servidores lotados nesta 
Coordenação, considerando o volume de trabalho corrente e o estoque de processos a 
analisar. A Coordenação de Convênios conta atualmente com um Coordenador da 
unidade, um técnico lotado no Núcleo de Acompanhamento de Convênios e um técnico 
lotado no Núcleo de Análise de Prestação de Contas de Convênios. O Núcleo de 
Fiscalização de Convênios não possui servidores lotados desde março de 2016. 
 
Ressalta-se que os problemas estruturais da Coordenação de Convênios e as fragilidades 
dos controles existentes já foram objeto de constatação e recomendação em trabalhos 
anteriores da CGU-Regional/RS, conforme diversas recomendações constantes no 
Sistema Monitor há vários exercícios, as quais permanecem pendentes de atendimento 
por parte da UFPel.  
 
Ainda, a inexistência de sistema de informática e de registros centralizados com 
informações completas sobre os convênios e prestações de contas foi, recentemente, 
objeto de constatação pelo Tribunal de Contas da União, conforme o Relatório nº TC 
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004.982/2015-0, emitido pela Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio Grande 
do Sul – Secex/RS, que culminou na emissão do Acórdão TCU nº 5.663/2015-2C. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Reduzido número de servidores lotados na Coordenação de Convênios e elevado estoque 
de prestações de contas com análises não finalizadas. Inobservância do Decreto nº 
7.423/10 que exige a criação de registro centralizado das avenças firmadas com fundações 
de apoio, bem como do Acórdão TCU nº 5.663/2015-2C, que permita o acompanhamento 
da execução dos convênios e controle sobre as respectivas prestações de contas. 
Insuficiência dos controles dos fluxos internos da Coordenação de Convênios, bem como 
insuficiência dos controles dos fluxos de informações da Coordenação de Convênios e 
demais setores da Universidade e instituições convenentes. Considerando-se que a 
Coordenação de Convênios atua na análise e emissão de parecer sobre prestações de 
contas dos convênios/contratos firmados com as fundações de apoio, e que a mesma está 
subordinada ao Gabinete do Reitor, atribui-se a responsabilidade pela presente ocorrência 
ao Reitor da Universidade. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GR/UFPel nº 176/2017, emitido em 27 de março de 2017, a UFPel 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Quanto ao [...] alusivo ao sistema de acompanhamento da execução de convênios e de 
controle das respectivas prestações de contas: 
 
a) Durante os anos de 2013 e 2016, a UFPel promoveu a edição de normas internas 
relativas ao acompanhamento e guarda das informações sobre convênios, normas que 
estão disponiveis em http://wp.ufpel.edu.br/convenios/orientacoes/normas-internas/; 
 
b) O controle é efetivamente feito por meio de planilhas eletrônicas (excel) e acesso ao 
Sistema Siconv, com a utilização dos canais de comunicação, dos quadros físicos de 
movimentação dos convênios, além de registro em planilhas da movimentação de todos 
os processos, nos moldes das planilhas que vão em anexo. As planilhas eletrônicas foram 
criadas a partir da necessidade de organização e identificação dos processos existentes no 
Núcleo de Prestação de Contas, antes de 2014, ano em que foi criado o Núcleo (alguns 
deles, processos muito antigos e dotados de quase nenhuma informação). O trabalho de 
coleta de dados dos diversos processos existentes foi realizado manualmente e disso 
resultou a criação da planilha. Ela se refere, portanto, ao controle de prestação de contas 
e de fato não traz o número do SICONV, em razão de que a maioria desses processos 
eram anteriores ao Sistema. 
 
c) A despeito dos esclarecimentos anteriores, que se impunham, e preciso reconhecer que 
os sistemas de controle que a UFPel emprega ainda apresentam fragilidades, efetivamente 
carecem de um substancial aprimoramento e, de fato, há uma considerável quantidade de 
convênios que, embora finalizados, ainda não tiveram emitido o respectivo parecer sobre 
prestação de contas. 
 
Desde o começo da atual gestão, cerca de 60 dias atrás, estamos trabalhando no sentido 
de modificar este quadro, de modo que possamos muito brevemente incorporar novos 
postos de trabalho a Coordenadoria de Convênios e aprimorar os sistemas de 
acompanhamento dos convênios e de controle das prestações de contas, fazendo-os mais 
completos, eficientes e confiáveis. 
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d) Não obstante o que foi dito até aqui, cumpre prestar alguns esclarecimentos pontuais, 
relativamente a alguns dos apontamentos feitos na Solicitação de Auditoria nº 012. São 
os seguintes: 
 
d.l.) Os convênios que aparecem com a identificação "S/N" são os que não possuíam 
numeração de controle interno, eles só apresentavam número de processo. O registro 
"RE" significa "Restaurante Escola". 
 
d.2.) Anexo II: Na coluna “classificação", realmente há equívocos no que concerne aos 
tipos de informações. Há uma repetição de informações nas colunas "classificação" e 
"tipo". Porém, cabe salientar que existem duas planilhas distintas de controle das 
prestações de contas. O Anexo III refere-se somente aos processos enviados pela 
Coordenação da UAB em momento posterior, o que gerou diferença nas terminologias, 
quando da reunião das duas planilhas. 
 
d.3) Anexo III: A sigla "TDC" significa "Termo de Descentralização de Crédito". Neste 
caso estava apontado que, em relação àqueles processos, cujos objetos eram termos 
descentralizados de crédito, não cabia análise de prestação de contas pela coordenação de 
convênios. Eles foram cadastrados na planilha por estarem juntos dos outros processos 
no Núcleo de Prestação de Contas. 
 
d.4) A coluna "Fundação" informa em quais convênios as Fundações atuam como 
convenente executor. As informações em branco (células vazias), que aparecem em 
apenas duas células são resultados de equívoco no preenchimento. A expressão 
"transferido", que aparece em uma célula, refere-se a situações de processos cujos autos 
tinham vários volumes, volumes estes que, encontrando-se arquivados em locais 
diferentes, foram "transferidos" para uma mesmo caixa de arquivo. 
 
d.5) O fato de constar, na coluna "Valor", valor igual a R$0,00, bem como a existência 
de células vazias, em quatro registros, justificam-se pela mesma razão (de reconhecer que 
efetivamente faltou padronização no preenchimento): a circunstância de que não foram 
encontradas nos tais processos referências a valores. 
 
d.6) O controle de fluxo de datas (recebimento da prestação de contas, emissão e 
numeração de diligências, data final para disponibilizações de respostas às diligencias, 
data de recebimento de respostas, data e numeração de parecer emitido, tipo de parecer) 
não é feito através da planilha. O controle é feito através da numeração das solicitações e 
na planilha fica registrada a situação da análise. 
 
Por fim, esclarecidos alguns aspectos pontuais e reconhecida toda a fragilidade do sistema 
de controle de acompanhamento de convênios e suas prestações de contas, julgo que as 
medidas que viremos a implementar com vistas ao fortalecimento da Coordenadoria de 
Convênios farão com que, no prazo estimado de 180 dias, estejamos em condições de 
superar os problemas apontados pelos Srs. Auditores.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação o gestor, ao mesmo tempo em que esclarece o significado de 
algumas informações constantes nas planilhas da Coordenação de Convênios, reconhece 
as fragilidades nos controles da Universidade e informa estar envidando esforços para 
incorporar novos postos de trabalho na Coordenação de Convênios e aprimorar os 
sistemas de acompanhamento dos convênios e de controle das prestações de contas. 
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##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Reestruturar a Coordenação de Convênios com número de servidores 
suficientes para compor a sua estrutura e atender a demanda de serviço. 
 
Recomendação 2: Adotar um sistema informatizado, integrado e centralizado de todos os 
projetos executados com o apoio das Fundações de Apoio, em que seja possível controlar, 
pelo menos, os seguintes dados: a) número do contrato/convênio no Siconv, b) 
financiador, c) convenente, d) coordenador, e) fiscal, f) avaliador, g) objeto, h) valor, i) 
vigência, j) aditivos, h) nº e data dos relatórios do fiscal, i) nº e data dos relatórios do 
avaliador, j) data de recebimento da prestação de contas na Coordenação de Convênios, 
k) data de emissão e numeração de diligências encaminhadas ao convenente para 
manifestação e/ou esclarecimentos, l) data final para disponibilização das respostas às 
diligências pelo convenente, m) data de recebimento de respostas de diligências, n) 
numeração, data e autor de relatórios de análise de prestação de contas, o) data final para 
disponibilização das respostas ao relatório de análise de prestação de contas, p) data de 
recebimento das respostas ao relatório de análise de prestação de contas, q) numeração, 
data e autor do parecer emitido, s) tipo de parecer (aprovação ou reprovação da prestação 
de contas), t) data de encaminhamento do processo ao Reitor para a manifestação 
conclusiva, u) tipo de manifestação conclusiva (aprovação ou reprovação da prestação de 
contas), v) número, data e tipo de procedimento instaurado, w) data da conclusão e 
resultado do procedimento instaurado. 
 
 
1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 
Insuficiência dos controles sobre diligências emitidas pelo Núcleo de Análise e 
Prestações de Contas (NAPCC). 
 
Fato 
 
Identificou-se nos processos de prestação de contas dos convênios Siconv nº 777375/2012 
e nº 820733/2015, que o Núcleo de Análise de Prestação de Contas de Convênios da 
Coordenação de Convênios da UFPel emitiu solicitações às fundação de apoio com 
pedidos de documentos e/ou esclarecimentos em relação às impropriedades detectadas 
nas prestações de contas, estipulando prazo para encaminhamentos das respostas 
(Solicitação nº 37/2016/NAPCC, emitida em 26 de setembro de 2016 e Solicitação nº 
38/2016/NAPCC, emitida em 17 de outubro de 2016).  
 
No entanto, depois de expirado o prazo para encaminhamento das respostas, não 
localizamos nos autos dos respectivos processos, quaisquer documentos emitidos pelo 
convenente em resposta às solicitações do Núcleo de Análise de Prestação de Contas de 
Convênios, nem atos do concedente (UFPel) para cobrar o encaminhamento das 
demandas ou para dar andamento à análise e emissão de parecer sobre as referidas 
prestações de contas. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Inexistência de normas, procedimentos ou rotinas formalizados sobre as respostas e 
prazos para o atendimento, pelas fundações de apoio, das solicitações do Núcleo de 
Análise e Prestações de Contas. Considerando-se que a Coordenação de Convênios atua 
na análise e emissão de parecer sobre prestações de contas dos convênios/contratos 
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firmados com as fundações de apoio, e que a mesma está subordinada ao Gabinete do 
Reitor, atribui-se a responsabilidade pela presente ocorrência ao Reitor da Universidade. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GR/UFPel nº 165/2017, emitido em 10 de março de 2017, a UFPel 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Segue abaixo manifestação do Prof. Mauro Augusto Burkert Del Pino, Reitor em 
exercício no período referido: 
 
‘Em relação ao convenio 06/12 foi emitida a solicitação nº 038.2016 - DOCUMENTO E 

JUSTIFICATIVA - Convênio 06.2012 FDMS FINAL, em 17/10/2016, com prazo para 

31/10/2016. Quando concluímos a gestão, no início de janeiro deste ano, o referido 

convênio estava em fase de reanálise e emissão de parecer preliminar. O atraso em 

finalizar esta fase é justificado diante da alta demanda e complexidade para finalizar os 

convênios antigos com prestação de contas em atraso constantes no IC/MPF/PRM/Pel 

nº 1.29.005.000060/2013-31, bem como também devido aos efeitos da greve ocorrida na 

UFPel entre os meses de outubro e dezembro de 2016, que paralisou as atividades de 

praticamente todos os setores da universidade. Notícia sobre a greve pode ser 

encontrada na página da UFPel, no link http://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2016/12/26/reitoria-

adufpel-e-asufpel-assinam-acordo-para-compensacao-de-greve/, quando a reitoria se 

reuniu com os sindicatos ADUFPel, dos professores, e ASUFPel, dos técnico-

administrativos, para assinatura de acordo para compensação de greve. Nos acordos, 

que podem ser acessados nesta matéria, estão explicitados os períodos das greves. A 

greve dos docentes aconteceu entre 24/10/2016 e 19/12/2016, e a greve dos técnico-

administrativos aconteceu entre 17/10/2016 e 14/12/2016.’ 

 
A Coordenação de Convênios reitera seus pedidos ao convenente para que os mesmos 
respondam os itens elencados em cada solicitação e subsidiem com a maior quantidade 
de informações, abalizando os posteriores relatórios e pareceres, conforme o caso. Os 
mesmos não haviam sido reiterados pelo grande volume de processos ainda existentes e 
que carecem de análise pelo Núcleo de Prestação de Contas de Convênios. Para 
andamento do trabalho e atendimento, foram reiteradas as solicitações conforme cópia 
dos documentos em anexo. 
 
A Coordenação de Convênios encaminhará ao Gabinete do Reitor uma reiteração de 
solicitação, com prazo máximo de dez dias para manifestação do convenente, que será 
encaminhado para a respectiva Fundação de Apoio por meio de oficio do Gabinete do 
Reitor.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Na manifestação disponibilizada, o ex-Reitor justifica atrasos pela greve dos servidores 
da Universidade do ano de 2016. Embora afirme que ao finalizar a sua gestão os processos 
estavam em reanálise, não se identificou nos autos despachos dando andamento aos 
mesmos após a emissão das Solicitações do Núcleo de Análise e Prestação de Contas. 
 
Na manifestação da UFPel é informado que para “andamento do trabalho e atendimento, 
foram reiteradas as solicitações conforme cópia dos documentos em anexo”. Em seguida 
informa que será enviada uma reiteração ao convenente. Não se localizou nos anexos as 
mencionadas reiterações. 
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Por fim, em que pesem as manifestações apresentadas, a Universidade não comprovou 
dispor de normas, procedimentos ou rotinas formalizados sobre as respostas e prazos para 
o atendimento pelas fundações de apoio das solicitações do Núcleo de Análise e 
Prestações de Contas. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Estabelecer normas e formalizar procedimentos e rotinas sobre as 
respostas e prazos para o atendimento pelas fundações de apoio das solicitações do 
Núcleo de Análise e Prestações de Contas. 
 
 
1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 
Normativos sobre o relacionamento entre a UFPel e as fundações não contemplam 
dispositivos legais previstos na Lei nº 8.958/1994 e Decreto nº 7.423/10. 
 
Fato 
 
Identificou-se que a Resolução Consun nº 02/2015, aprovada com o objetivo de atualizar 
e compatibilizar as normas internas da UFPel à legislação que regulamenta a relação entre 
universidades federias e fundações de apoio não contempla dispositivos legais previstos 
na Lei nº 8.958/1994 e Decreto nº 7.423/10. 
 
A seguir, são apresentados os assuntos que devem ser incorporados à Resolução Consun 
nº 02/2015, de forma a compatibilizar a normatização interna da Universidade à 
legislação que rege a matéria: 
 
a) previsão de obrigatoriedade de aprovação dos projetos pelos órgãos colegiados 
acadêmicos competentes da instituição apoiada, segundo as mesmas regras e critérios 
aplicáveis aos projetos institucionais da instituição (art. 6º, § 2º do Decreto nº 
7.423/2010); 
 
b) previsão de participação em projetos do mínimo de dois terços de pessoas vinculadas 
à instituição apoiada, incluindo docentes, servidores técnico-administrativos, estudantes 
regulares, pesquisadores de pós-doutorado e bolsistas com vínculo formal a programas 
de pesquisa da instituição apoiada (art. 6º, § 3º do Decreto nº 7.423/2010); 
 
c) existência de dispositivo que defina que a composição das equipes dos projetos deva 
observar as disposições do Decreto no 7.203 de 04 de junho de 2010, que trata do 
nepotismo no âmbito da administração pública federal (art. 6º, § 11 do Decreto nº 
7.423/2010); 
 
d) existência de dispositivo específico sobre a participação esporádica de servidores em 
projetos desenvolvidos com fundações de apoio (art. 4º, § 2º e § 3º da Lei nº 8.958/1994). 
No caso de docentes com dedicação exclusiva, as atividades desenvolvidas não podem 
exceder a carga horária de oito horas semanais ou a 416 horas anuais, computadas 
isoladamente ou em conjunto (art. 21, § 4º da Lei nº 12.772/2012). 
 
Em relação à alínea “a”, ressaltamos que embora a previsão de aprovação de projeto pelo 
COCEPE esteja regulamentada no Art. 3º da Portaria GR nº 2.304/2014, este dispositivo 
deve ser incorporado na Resolução Consun nº 02/2015, uma vez que a mesma consolidou 
e atualizou a maior parte dos dispositivos constantes na Portaria GR nº 2.304/2014, e nas 
Resoluções Consun nº 14/2014 e nº 16/2014. 
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##/Fato## 

Causa 
 
Projeto normativo que deu origem à Resolução Consun nº 02/2015 levado à apreciação 
do Conselho sem incluir importantes dispositivos legais previstos na Lei nº 8.958/1994 e 
do Decreto nº 7.423/10. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Não houve manifestação da unidade examinada para este item. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Não se aplica. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Compatibilizar a Resolução Consun nº 02/2015 à legislação que 
regulamenta a relação entre universidades federias e fundações de apoio com a inclusão 
dos dispositivos a seguir:  a) necessidade de aprovação dos projetos pelos órgãos 
colegiados acadêmicos competentes da instituição apoiada, segundo as mesmas regras e 
critérios aplicáveis aos projetos institucionais da instituição (art. 6º, § 2º do Decreto nº 
7.423/2010);  b) participação em projetos do mínimo de dois terços de pessoas vinculadas 
à instituição apoiada, incluindo docentes, servidores técnico-administrativos, estudantes 
regulares, pesquisadores de pós-doutorado e bolsistas com vínculo formal a programas 
de pesquisa da instituição apoiada (art. 6º, § 3º do Decreto nº 7.423/2010);  c) definir que 
a composição das equipes dos projetos devem observar as disposições do Decreto nº 7.203 
de 04 de junho de 2010, que trata do nepotismo no âmbito da administração pública 
federal;  d) participação esporádica de servidores em projetos desenvolvidos com 
fundações de apoio (art. 4º, § 2º e § 3º da Lei nº 8.958/1994). No caso de docentes com 
dedicação exclusiva as atividades desenvolvidas não podem exceder a carga horária de 
oito horas semanais ou a 416 horas anuais, computadas isoladamente ou em conjunto (art. 
21, § 4º da Lei nº 12.772/2012). 
 
 
1.1.1.4 CONSTATAÇÃO 
 
Inexistência de publicação, em boletim interno e página da internet, das informações 
das avenças firmadas entre a UFPel e suas fundações de apoio. 
 
Fato 
 
Identificou-se que a UFPel não emite boletins internos, nem disponibiliza informações na 
internet sobre a publicidade dos dados relativos aos projetos em andamento 
desenvolvidos em conjunto com as fundações de apoio (§ 2º do art. 12 do Decreto nº. 
7.423/2010). 
 
O Decreto nº. 7.423/2010 assim dispõe sobre tais exigências: 
 
“Art. 12.  Na execução de contratos, convênios, acordos ou ajustes firmados nos termos 

da Lei nº 8.958, de 1994, e deste Decreto, envolvendo a aplicação de recursos públicos, 

as fundações de apoio submeter-se-ão ao controle finalístico e de gestão do órgão 

colegiado superior da instituição apoiada. 

(...) 
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V - tornar públicas as informações sobre sua relação com a fundação de apoio, 
explicitando suas regras e condições, bem como a sistemática de aprovação de projetos, 

além dos dados sobre os projetos em andamento, tais como valores das remunerações 

pagas e seus beneficiários. 

(...) 

§ 2º Os dados relativos aos projetos, incluindo sua fundamentação normativa, 

sistemática de elaboração, acompanhamento de metas e avaliação, planos de trabalho e 

dados relativos à seleção para concessão de bolsas, abrangendo seus resultados e 

valores, além das informações previstas no inciso V, devem ser objeto de registro 

centralizado e de ampla publicidade pela instituição apoiada, tanto por seu boletim 

interno quanto pela internet.”. 

 

A falta de disponibilização de informações na internet sobre os projetos executados na 
universidade, também foi objeto de determinação do Acórdão TCU nº 5.663/2015-2C 
(item nº 9.1.1.3). 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Inobservância do Decreto nº 7.423/10 que exige a ampla publicidade das informações 
relativas às avenças firmadas com fundações de apoio, bem como do Acórdão TCU nº 
5.663/2015-2C. Considerando-se ser atribuição do Reitor firmar convênios nos termos da 
lei e a subordinação da Coordenação de Convênios ao Gabinete do Reitor, atribui-se ao 
Reitor a responsabilidade pelas ocorrências. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GR/UFPel nº 165/2017, emitido em 10 de março de 2017, a UFPel 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Conforme o Plano de Ação enviado pelo oficio GR/UFPel nº 326/2015 (item nº 9.1.l.2), 
a Coordenação de Convênios da UFPel mantém um sítio na Internet que permite o acesso 
direto ao Portal de Convênios do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 
para permitir o acompanhamento dos detalhes dos projetos em andamento em conjunto 
com as fundações de apoio, atendendo a determinação do Acórdão TCU nº 5.663/2015-
2C. A nova gestão está reestruturando a Coordenação de Convênios, dotando de postos 
de trabalho e novas estruturas administrativas para serem responsáveis por 
acompanhamento e fiscalização, com o objetivo de manter registro centralizado dos dados 
mencionados, mantendo o sítio na Internet atualizado. 
 
Conforme o Plano de Ação enviado pelo oficio GR/UFPel nº 326/2015 (item nº 9.1.l.3) a 
Coordenação de Convênios da UFPel tem listados os 29 convênios vigentes em seu sítio 
na Internet que permite que se tenha acesso aos seus detalhamentos no Portal de 
Convênios do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação o Reitor informa estar reestruturando a Coordenação de Convênios 
e que tem por objetivo manter registro centralizado dos dados dos convênios e sítio de 
internet atualizado. 
 
Quanto às informações sobre convênios mantidas no sítio da Coordenação de Convênios 
(http://wp.ufpel.edu.br/convenios/), identificamos que os dados estão desatualizados e 
não atendem às exigências de informações do Decreto nº 7.423/2010. Quanto à menção 
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de que o referido sítio permite o acesso direto ao Portal de Convênios (Siconv), 
identificamos que o Reitor se refere a link que direciona à página principal do Sistema 
Siconv, o que não satisfaz às exigências legais de transparência. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Tornar públicas na internet as informações sobre contratos/convênios 
executados com fundações de apoio, nos termos do § 2º do art. 12 do Decreto nº 7.423/10, 
devendo constar, pelo menos: o número do convênio e do registro no Siconv, o nome do 
projeto, a indicação da Fundação de Apoio executante, a ata do Cocepe que aprovou o 
projeto, o objeto, o plano de trabalho, o valor, o coordenador, o fiscal e o avaliador 
(supervisor), indicando as respectivas portarias de nomeação, dados relativos à seleção 
para concessão de bolsas, os recursos humanos envolvidos e respectiva carga horária, os 
valores das bolsas pagas, identificando o recebedor, prazo de vigência, relatórios de 
acompanhamento emitidos pelo fiscal, se prestou contas e se estas foram aprovadas, o 
ressarcimento pelo uso da infraestrutura da Universidade (se for o caso), e comprovante 
de recolhimento de saldo remanescente. 
 
 
1.1.1.5 CONSTATAÇÃO 
 
Convênios firmados sem definição clara quanto à repartição de receitas e despesas 
em desconformidade com o estabelecido no Art. 6º da Lei 8.958/1994 e no Art. 9º do 
Decreto nº 7.423/10. 
 
Fato 
 
Em amostra de três convênios selecionados com vigência iniciada no exercício 2016, 
identificou-se que os instrumentos são firmados a partir da existência prévia de projeto 
(Convênios Siconv nº 837462/2016, nº 836747/2016 e nº 825722/2015). 
 
Entretanto, verificou-se que os convênios são firmados sem definição clara quanto à 
repartição de receitas e despesas em desconformidade com o estabelecido no Art. 6º da 
Lei 8.958/1994 e no Art. 9º do Decreto nº 7.423/10.  
 
Ainda, identificou-se que a UFPel não recebe ressarcimento da fundação de apoio pelo 
uso de bens e serviços próprios da Universidade. 
 
Em que pese o fato de a legislação exigir que os convênios devam estabelecer definições 
quanto à repartição das receitas e despesas de forma adequada, em análise às avenças 
selecionadas no presente trabalho de auditoria, não se identificou a presença de tal 
exigência nas mesmas. 
 
Em decorrência da falta de previsão de ressarcimento nas avenças, a Universidade não 
verifica se a fundação de apoio adota controle contábil específico dos recursos aportados 
pela Universidade e utilizados em cada projeto. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Inexistência de formalização nos termos de convênio, de cobrança às fundações de apoio 
e de adoção de controle contábil específico, dos recursos aportados pela Universidade e 
utilizados em cada projeto. Considerando-se ser atribuição do Reitor firmar convênios 
nos termos da Lei e do Pró-Reitor de Administração registrar contabilmente atos e fatos 
financeiros patrimoniais, atribui-se a ambos a responsabilidade pela ocorrência. 
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##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GR/UFPel nº 165/2017, emitido em 10 de março de 2017, a UFPel 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“A UFPel ainda não trabalha com o modelo de ressarcimento de despesas para a 
Universidade, não havendo previsão regimental para essa questão. A nova gestão está 
trabalhando na alteração da Resolução 02 de 2015 que Aprova Normas 
Regulamentadoras da Relação entre a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e as 
Fundações de Apoio, assim como da formalização e execução de convênios e contratos, 
além de disciplinar a concessão de bolsas, com o objetivo de regular essa questão e, então, 
estabelecer um mecanismo de controle para isso.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Na manifestação apresentada o Reitor reconhece que a Universidade não vem recebendo 
ressarcimento da fundação de apoio pelo uso de bens e serviços próprios da Universidade. 
 
Não obstante a manifestação do gestor, informando não haver previsão regimental para a 
questão, identificamos que a Resolução Consun nº 02/2015 trata especificamente sobre a 
necessidade de ressarcimento e controles contábeis a serem mantidos, conforme consta 
no art. 7º e seus respectivos parágrafos. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Ajustar os convênios vigentes executados por fundações de apoio de 
forma a dar atendimento à necessidade de definição clara quanto à repartição de receitas 
e despesas dos projetos desenvolvidos. 
 
Recomendação 2: Determinar às fundações de apoio que adotem controle contábil 
específico dos recursos aportados pela Universidade e utilizados em cada projeto. 
 
Recomendação 3: Instituir mecanismos de controle que possibilitem verificar se as 
fundações de apoio realizam os ressarcimentos dos recursos aportados pela Universidade 
e utilizados em cada projeto. 
 
 
1.1.1.6 CONSTATAÇÃO 
 
Os controles utilizados pela UFPel para análise das prestações de contas dos 
convênios são insuficientes para certificar o cumprimento dos requisitos previstos 
nos § 1º e § 2º do Art. 11 do Decreto nº 7.423/10. 
 
Fato 
 
Para verificar o atendimento dos requisitos previstos nos § 1º e § 2º do art. 11 do Decreto 
nº 7.423/10, foram analisadas as prestações de contas de dois convênios, realizadas no 
exercício 2016. 
  
Na tabela abaixo é apresentado o resultado de tal análise. 
 

Quadro – Resultado da análise das prestações de contas analisadas 
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Itens presentes na prestação de contas 
Convênio Siconv nº 
777375/2012 

Convênio Siconv nº 
820733/2015 

Demonstrativo de receitas e despesas Sim Sim 

Cópia dos documentos fiscais Não Não 

Relação de pagamentos com as 
respectivas cargas horárias dos seus 
beneficiários 

Parcial – consta relação de 
pagamentos mas não é 

informada a carga horária 
dos beneficiários 

Parcial – consta relação de 
pagamentos mas não é 

informada a carga horária dos 
beneficiários 

Cópia das guias de recolhimento 
Não houve saldo para 

devolução 
Não houve saldo para 

devolução 

Atas de licitação Não Não 
Fonte: Processos nº 23110.007140/2016-32 e nº 23110.007013/2016-33. 

 
Da análise realizada, foram identificadas as seguintes situações que estão em desacordo 
com o estabelecido no Decreto nº 7.423/10: 
a) Ausência de cópia dos documentos fiscais da fundação de apoio; 
b) Ausência de cópia das atas de licitações realizadas; 
c) Ausência de discriminação das cargas horárias dos beneficiários de bolsas e do período 
em que os mesmos permaneceram vinculados ao projeto. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Falta de ações no sentido de certificar o cumprimento dos requisitos previstos nos §§ 1º 
e 2º do art. 11 do Decreto nº 7.423/10 por parte das fundações de apoio. Considerando-se 
que a Coordenação de Convênios atua na fiscalização dos convênios/contratos firmados 
com as fundações de apoio, e que a mesma está subordinada ao Gabinete do Reitor, 
atribui-se a responsabilidade pela presente ocorrência ao Reitor da Universidade. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Não houve manifestação da unidade examinada para este item. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Não se aplica. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Normatizar e exigir das fundações de apoio que sejam acrescidos, nas 
prestações de contas de convênios, os documentos a seguir:  a) cópia dos documentos 
fiscais que suportam os pagamentos realizados pela fundação de apoio; b) cópia das atas 
de licitações realizadas; c) relação contendo a discriminação das cargas horárias dos 
beneficiários bolsas, o período em que os mesmos permaneceram vinculados ao projeto 
e identificação do vínculo com a Universidade (se aluno o curso em que está matriculado, 
se servidor o cargo ocupado). 
 
 
1.1.1.7 CONSTATAÇÃO 
 
Inexistência de controle no sentido de monitorar se as fundações de apoio divulgam 
em sítio eletrônico próprio as informações constantes no art. 4º-A da Lei nº 8.958/94. 
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Fato 
 
Identificamos que as fundações de apoio da UFPel não divulgam em sítio eletrônico 
próprio as informações constantes no art. 4º-A da Lei nº 8.958/1994, quais sejam: 
 
“Art. 4º-A Serão divulgados, na íntegra, em sítio mantido pela fundação de apoio na rede 

mundial de computadores - internet: (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 

I - os instrumentos contratuais de que trata esta Lei, firmados e mantidos pela fundação 

de apoio com as IFES e demais ICTs, bem como com a FINEP, o CNPq e as Agências 

Financeiras Oficiais de Fomento; (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 

II - os relatórios semestrais de execução dos contratos de que trata o inciso I, indicando 

os valores executados, as atividades, as obras e os serviços realizados, discriminados 

por projeto, unidade acadêmica ou pesquisa beneficiária; (Incluído pela Lei nº 12.349, 

de 2010) 

III - a relação dos pagamentos efetuados a servidores ou agentes públicos de qualquer 

natureza em decorrência dos contratos de que trata o inciso I; (Incluído pela Lei nº 

12.349, de 2010) 

IV - a relação dos pagamentos de qualquer natureza efetuados a pessoas físicas e 

jurídicas em decorrência dos contratos de que trata o inciso I; e (Incluído pela Lei nº 

12.349, de 2010) 

V - as prestações de contas dos instrumentos contratuais de que trata esta Lei, firmados 

e mantidos pela fundação de apoio com as IFES e demais ICTs, bem como com a FINEP, 

o CNPq e as Agências Financeiras Oficiais de Fomento. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 

2010).” 

 
Na página das fundações de apoio na internet (http://www.fundacoesufpel.com.br/) há 
links que direcionam para o Portal da Transparência do Ministério da Transparência, 
Fiscalização e Controladoria Geral da União e para Portal de Convênios do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Há, ainda, uma seção denominada “projetos 
em andamento” com cadastramento parcial de convênios vigentes, no entanto com 
informações incompletas e conteúdo “em elaboração”, que não satisfazem as exigências 
da Lei nº 8.958/1994. 
 
A UFPel não demonstrou manter controles e rotinas para cobrança e acompanhamento 
das informações cadastradas na página da internet das fundações de apoio, a fim de 
satisfazer as exigências do Art. 4º-A da Lei nº 8.958/1994. 
 
Ressalta-se que a exigência das fundações de apoio para a divulgação, nos seus sítios na 
internet, das informações estabelecidas no art. 4º-A da Lei 8.958/1994 foi objeto de 
determinação do Acórdão TCU nº 5.663/2015-2C (item nº 9.1.5.1). 
 
Apesar de evidenciada a inobservância do Art. 4º-A da Lei nº 8.958/1994 por parte das 
fundações de apoio da UFPel, identificou-se na Ata Consun nº 01/2017, de 08 de fevereiro 
de 2017, que o Conselho Universitário atestou, por unanimidade, o cumprimento pela 
Fundação Delfim Mendes Silveira (FDMS) das disposições do Art. 4º-A da Lei 
8.958/1994, a fim de atender exigência do Ministério da Educação para o 
recredenciamento da fundação de apoio. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Falta de ações no sentido de cobrar das fundações de apoio a observância do Art. 4º-A da 
Lei nº 8.958/1994. Considerando-se ser atribuição do Reitor firmar convênios nos termos 
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da lei e a subordinação da Coordenação de Convênios ao Gabinete do Reitor, atribui-se a 
ele a responsabilidade pelas ocorrências. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GR/UFPel nº 165/2017, emitido em 10 de março de 2017, a UFPel 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“A UFPel acompanha as informações das fundações de apoio continuamente, sendo 
atribuição do Conselho Universitário emitir parecer sobre os itens mencionados para fins 
de recadastramento das Fundações de Apoio junto aos órgãos competentes. Isso se dá 
através do sítio das Fundações na Internet “http://www.fundacoesufpel.com.br/” que, 
após sua implantação, qualificou os procedimentos de transparência de controles, rotinas 
e procedimentos. Neste sítio, ao selecionar a respectiva Fundação, pode-se encontrar um 
item de menu denominado "transparência" que leva a informações detalhadas dos projetos 
e que atendem a essa questão. ” 
 
Por meio do Ofício GR/UFPel nº 176/2017, emitido em 27 de março de 2017, a UFPel 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“O cumprimento pela Fundação Delfim Mendes da Silveira das disposições constantes 
do Art. 4°-A da Lei 8.958/94: 
 
Para facilitar a compreensão de como obter as informações desejadas no menu 
‘Transparência’, a Fundação promoveu algumas mudanças no site e inseriu um texto 
elucidativo no menu "Sobre" e em cada ano do menu ‘Transparência’. Assim, no menu 
‘Transparência’, as informações pertinentes a execução dos Programas e Projetos de 
Ensino, Pesquisa e Extensão desenvolvidos por pesquisadores e colaboradores da 
Universidade Federal de Pelotas - UFPel, com o apoio da FDMS, estão disponibilizadas 
de acordo com o disposto na Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, Art. 4º-A. 
 
Após clicar no menu é possível obter as informações desejadas de forma individualizada 
por projeto, de acordo com o ano de assinatura do convênio/contrato. 
 
Atualmente a FDMS realiza a divulgação das informações que compreendem os projetos 
que tiveram início nos últimos cinco anos: 2012; 2013; 2014; 2015 e 2016. Ao clicar no 
ano de início da vigência do instrumento, também será possível verificar as informações 
desejadas de acordo com a situação do projeto: Projetos em andamento e Projetos 
encerrados. 
 
Seguem em anexo prints extraídos do site da Fundação, que comprovam as afirmações 
acima”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Apesar da manifestação afirmando que a Universidade acompanha as informações das 
fundações de apoio continuamente, o Reitor não demonstrou manter controles e rotinas 
para cobrança e acompanhamento das informações cadastradas na página da internet das 
fundações de apoio, a fim de satisfazer as exigências do Art. 4º-A da Lei nº 8.958/1994. 
 
Ao seguir os passos indicados na manifestação do Reitor, identifica-se informações 
parciais sobre alguns convênios celebrados entre a FDMS e a Universidade. 
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A título de exemplificação, os convênios SICONV nº 837462/2016 e 836747/2016 não 
estão sequer registrados na página da FDMS. O convênio SICONV nº 825722/2015 
possui informações acerca de pagamento de bolsas a alunos efetuadas a partir de 
novembro de 2016, porém não constam pagamentos de bolsas a pesquisadores efetuados 
a partir de setembro de 2016 (conforme dados extraídos do SICONV). Em relação ao 
Convênio SICONV nº 820733/2015, constam informações parciais como instrumento 
contratual e aditivos, relatórios parciais e finais e prestação de contas. No entanto, não há 
informações sobre pagamentos de bolsas. Os links “pagamentos a servidores públicos” e 
“pagamentos a pessoas físicas e jurídicas” não possuem documentos anexados, constando 
somente a mensagem “em elaboração”. 
 
Quanto ao atesto unânime do Conselho Universitário, constante na Ata Consun nº 
01/2017, de que Fundação Delfim Mendes Silveira (FDMS) cumpre as disposições do 
Art. 4º-A da Lei 8.958/1994, apesar de evidência em contrário, o Reitor não se 
manifestou. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Exigir da Fundação Delfim Mendes Silveira (FDMS) um plano de ação 
com cronograma máximo de sessenta dias para alimentar o seu sítio na internet com as 
informações de todos os convênios mantidos pela Fundação de Apoio com a 
Universidade, de acordo com o disposto no art. 4º-A da Lei nº 8.958/1994. 
 
Recomendação 2: Implementar controles e rotinas para cobrança e acompanhamento das 
informações cadastradas na página da internet das fundações de apoio, a fim de satisfazer 
as exigências do Art. 4º-A da Lei nº 8.958/1994. 
 
 
1.1.1.8 CONSTATAÇÃO 
 
Inexistência de sistemática de gestão, controle e fiscalização de convênios celebrados 
com fundações de apoio pelo órgão colegiado superior da Universidade. 
 
Fato 
 
A UFPel não comprovou a existência de sistemática de gestão, controle e fiscalização de 
convênios/contratos celebrados com fundações de apoio pelo órgão colegiado superior da 
Universidade (inciso II do § 1º do art. 12 do Decreto nº 7.423/2010), tais como 
normatização atribuindo responsabilidades, e formalização de procedimentos e rotinas de 
controle. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Falta de ações no sentido de implantar sistemática de gestão, controle e fiscalização de 
convênios/contratos celebrados com fundações de apoio, pelo órgão colegiado superior 
da Universidade. Considerando-se ser do Conselho Universitário a função normativa 
como órgão supremo da Universidade, atribuímos ao seu presidente, o Reitor, a 
responsabilidade. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GR/UFPel nº 165/2017, emitido em 10 de março de 2017, a UFPel 
apresentou a seguinte manifestação: 
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“O Conselho Superior Universitário (CONSUN) da UFPel aprecia a prestação de contas 
de cada uma das Fundações de Apoio da UFPel. Tais prestações de contas são enviadas 
com antecedência aos conselheiros, debatidas e aprovadas em reunião plenária deste 
Conselho. Além disso, o Conselho Diretor da Fundação (CONDIR) da UFPel, como se 
pode ver no Anexo VII, nomeia um Auditor Interno responsável, junto ao CONDIR, por 
acompanhar as prestações de contas das Fundações de Apoio e auditar a relação entre 
estas e a Universidade.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em que pese a manifestação do Reitor, não restou comprovada a existência de sistemática 
(normas, procedimentos, rotinas formais, etc.) de gestão, controle e fiscalização de 
convênios/contratos celebrados com fundações de apoio pelo órgão colegiado superior da 
Universidade. O Anexo VII referido na manifestação se trata da ata do Condir nº 01/2013, 
de 26 de março de 2013, em que consta a nomeação do ex-chefe de auditoria interna da 
UFPel. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Implementar sistemática de gestão, controle e fiscalização de 
convênios/contratos celebrados com fundações de apoio pelo órgão colegiado superior da 
Universidade (inciso II do § 1º do art. 12 do Decreto nº 7.423/2010). 
 
 
1.1.1.9 CONSTATAÇÃO 
 
Inobservância dos trâmites processuais instituídos pela Portaria GR nº 2304/2014 e 
de recomendação da CGU ao realizar a prorrogação do Convênio nº 20/2009, cujo 
objeto é a prestação de serviços de caráter continuado e permanente. 
 
Fato 
 
Quando da execução da Auditoria Anual de Contas referente ao exercício 2009, a CGU-
Regional/RS constatou que o objeto do Convênio é a prestação de serviços contínuos com 
vistas ao atendimento de necessidades permanentes da Instituição, especificamente para 
atender a demanda de alimentação da comunidade acadêmica (item 1.1.6.6 da 2ª parte do 
Relatório de Auditoria nº 243926, datado de 07 de junho de 2010). A celebração de 
instrumento de convênio com fundação de apoio para execução de prestação de serviços 
de caráter continuado e permanente não é permitida pela Lei nº 8.958/1994, que dispõe 
sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica 
e tecnológica e as fundações de apoio. 
 
Desde a emissão do Relatório de Auditoria nº 243926, datado de 07 de junho de 2010, a 
CGU-Regional/RS vem reiterando, por meio do Sistema Monitor, a recomendação para 
que a UFPel deixe de conveniar/contratar com fundações de apoio a execução de serviços 
para atender a necessidades contínuas e permanentes da instituição. 
 
Em que pese as sucessivas reiterações da recomendação por parte da CGU, identificou-
se que em no exercício 2016 o Reitor da UFPel promoveu o Oitavo Aditamento ao 
Convênio nº 20/2009 (fl. nº 984 do Processo nº 23110.007085/2009-51) prorrogando a 
vigência do Convênio por 365 dias a contar de 22 de fevereiro de 2016, tornando o 
instrumento vigente até 20 de fevereiro de 2017.  
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Ainda, identifica-se que os atos administrativos praticados para prorrogação do convênio 
não seguiram os trâmites instituídos pela Portaria GR nº 2304/2014: (a) o Art. 7º da 
referida Portaria define que a formalização de aditivos que impliquem em alterações do 
prazo de vigência de convênio deve ser solicitada à Coordenação de Convênios com 
antecedência mínima de sessenta dias antes do término da sua vigência; (b) o Art. 11, 
Caput, define que após a análise dos documentos necessários à prorrogação, a 
Coordenação de Convênios encaminhará o processo para emissão de parecer jurídico pela 
Procuradoria Federal junto à UFPel;  (c) o parágrafo único do Art. 11 define que após a 
emissão do parecer jurídico, o processo deverá retornar à Coordenação de Convênios para 
análise; (d) o Art.12 define que atendidas as recomendações constantes no parecer 
jurídico, o processo será remetido para assinatura do dirigente máximo do convenente e, 
posteriormente, retornará para análise e decisão do reitor da UFPel. 
 
Conforme a ordem da numeração das folhas do Processo nº 23110.007085/2009-51, a 
prorrogação do Convênio nº 20/2009 seguiu a sequência de eventos a seguir: (a) despacho 
do Coordenador de Finanças e Contabilidade, datado de 16 de fevereiro de 2016, 
encaminhando o processo ao Pró-Reitor administrativo para providências cabíveis ao 
aditamento (fl. nº 982); (b) despacho do Pró-Reitor Administrativo ao Gabinete do Reitor 
para autorizar o aditamento (fl. nº 982); (c)  Memorando nº 06/2016, emitido pela Pró-
Reitora de Assuntos Estudantis, datado de 05 de fevereiro de 2016, solicitando ao Reitor 
a prorrogação do Convênio nº 20/2009 (fl. nº 983); (d) Termo do Oitavo Aditamento ao 
Convênio nº 20/2009 assinado pelo Reitor da UFPel e pelo Diretor Presidente da FAU 
(fl. nº 984). 
 
Conforme trâmite processual descrito acima, identifica-se que o prazo de sessenta dias 
antes do término da vigência do convênio para pedido de prorrogação não foi observado 
e que o processo não tramitou na Coordenação de Convênios e na Procuradoria Jurídica 
da Universidade. Ressalta-se, ainda, que o referido convênio não está registrado no 
Sistema Siconv, em contrariedade ao Art. 13 do Decreto nº 6.170/2007. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Decisão de prorrogar o convênio sem pareceres das áreas técnicas e contrária à 
recomendação da CGU emitida no item 1.1.6.6 da 2ª parte do Relatório de Auditoria nº 
243926, datado de 07 de junho de 2010, e desde então reiterada via Sistema Monitor. 
Considerando-se ser atribuição do Reitor firmar convênios nos termos da lei, atribui-se a 
ele a responsabilidade pela ocorrência. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GR/UFPel nº 165/2017, emitido em 10 de março de 2017, a UFPel 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“(...) cabe ressaltar que, logo que assumimos a administração da UFPel, revisamos todos 
os contratos e convênios vigentes e, imediatamente, detectamos que o processo de 
fornecimento de alimentos para o Restaurante Escola, que ocorre por meio do Projeto 
Pires, era bastante frágil. Dessa forma, discutimos o caso com a Procuradoria Jurídica, 
que nos recomendou encaminhar processo licitatório para substituir o Projeto Pires. Como 
o vencimento do contrato era em fevereiro, cerca de um mês após assumirmos, e 
considerando que não poderíamos interromper a alimentação dos estudantes, optamos por 
prorrogar o projeto. No entanto, já deixamos claro que a prorrogação era temporária e que 
o processo licitatório seria disparado para substituir o Pires. 
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(...) 
 
O Convênio 20/2009 não foi registrado no SICONV na época, conforme justificativa 
apresentada na página 80 do processo (cópia digitalizada disponível na resposta do item 
2 dessa SA). Alega-se nesta justificativa que houve dificuldades de operacionalização na 
implantação do SICONV, sendo então, a época, solicitada autorização para a conclusão 
do processo fora do sistema. 
 
O controle de acompanhamento da execução do Convênio 20/2009 foi feito por dentro 
do processo, em papel, através de pareces, demonstrativos de despesas, listagens de 
consumo mensais, dentre outros. 
 
O Convênio 20/2009, após encerramento da vigência em 20/02/2017, teve outro 
aditamento para prorrogação até 22/02/2018. Foram levadas em conta as necessidades 
institucionais de manter, sem interrupção, os serviços prestados pelo Restaurante Escola 
da UFPel; a posse recente da nova reitoria desta Universidade; e considerando que a 
vigência deste aditamento será até a conclusão do processo licitatório nº 
23110.008682/2016-22 - Contratação de empresa especializada nos serviços de 
alimentação coletiva - Pregão Eletrônico 82/2016, o qual encontra-se em fase de 
elaboração.” 
 
Por meio do Ofício GR/UFPel nº 176/2017, emitido em 27 de março de 2017, a UFPel 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“No que diz respeito ao Convenio 20/2009 (Programa Interdisciplinar de Restaurante 
Escola - PIRES), a necessidade de sua prorrogação no exercício 2017 deveu-se ao fato de 
que, quando do início da atual gestão, que se deu em 11 de janeiro de 2017, estávamos a 
pouco mais de um mês do final do prazo de vigência do referido Convênio. Não haveria 
tempo hábil sequer para proceder-se a contratação emergencial, que assegurasse que não 
haveria solução de continuidade no funcionamento do Restaurante Escola e, por 
consequência, no fornecimento de alguns milhares de refeições por dia. 
 
É importante registrar que no dia 6 de fevereiro de 2017 a UFPel retomou seu calendário 
acadêmico, que fora interrompido pela greve docente e, depois, pelo recesso havido no 
mês de janeiro. Ou seja, iniciada a gestão em 11 de janeiro, dispunha-se de pouco mais 
de 20 dias até que as aulas recomeçassem e a UFPel devesse proporcionar a sua 
comunidade acadêmica o normal funcionamento de seu Restaurante Escola. 
 
A par disso, o processo de licitação para contratação de empresa especializada nos 
serviços de alimentação coletiva, que é objeto do processo nº 23110.008682/2016-22, 
cuja tramitação teve início em 26 de outubro de 2016, tinha sua minuta de pregão 
eletrônico, seu termo de referência e sua minuta do contrato submetidas a apreciação do 
Procurador Federal junto à UFPel e mereceram, em 21 de dezembro de 2016, parecer no 
sentido de que a minuta não atendia aos requisitos jurídico-formais (cópias anexas). Neste 
estágio encontrava-se, pois, a licitação, quando a atual gestão assumiu. 
 
Em tal cenário, optei por prorrogar a vigência do convênio, com o cuidado de fazer 
constar no instrumento de aditamento contratual, firmado em 18 de janeiro de 2017, em 
seu item III, que a vigência do convênio, por força de tal aditamento, dar-se-á até a 
conclusão do processo licitatório, o que se estima deva ocorrer em período bem mais curto 
que o prazo prorrogado de vigência”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
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Conforme a manifestação acima, a UFPel reconhece a necessidade de encerrar o 
Convênio nº 20/2009 e que está em andamento o processo licitatório nº 
23110.008682/2016-22 para contratação de serviços especializados de alimentação 
coletiva. 
 
Não obstante, o Convênio nº 20/2009 foi prorrogado até o ano de 2018, ocasião em que 
estará completando nove anos de vigência. Além de ir de encontro à Lei nº 8.958/1994, 
que veda a contratação de fundação de apoio para execução de prestação de serviços de 
caráter continuado e permanente, a prorrogação da avença por período superior a sessenta 
meses vai de encontro ao Art. 57, inciso II da Lei 8.666/1993. Ademais, a situação 
emergencial descrita pelo Reitor pode ser excepcionalizada pelo período máximo de 180 
dias consecutivos e ininterruptos contados da ocorrência da emergência, sendo vedada a 
prorrogação (Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/1993). 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Ajustar o período de prorrogação do Convênio nº 20/2009 para o 
período máximo de 180 dias da ocorrência da situação emergencial e concluir, dentro 
deste período, o processo licitatório nº 23110.008682/2016-22 para contratação de 
serviços especializados de alimentação coletiva. 
 
 
1.1.1.10 CONSTATAÇÃO 
 
Execução de contratos/convênios com fundações de apoio sem registro no Sistema 
Siconv. 
 
Fato 
 
Identificou-se a existência de contratos/convênios entre UFPel e fundações de apoio, 
vigentes no exercício 2016, que não foram registrados no Sistema Siconv. O registro da 
celebração, execução e prestação de contas de convênios, contratos de repasse e termos 
de parceria no Sistema Siconv é determinado pelo Decreto nº 6.170/2007, conforme a 
seguir: 
 
“Art. 13.  A celebração, a liberação de recursos, o acompanhamento da execução e a 

prestação de contas de convênios, contratos de repasse e termos de parceria serão 

registrados no SICONV, que será aberto ao público, via rede mundial de computadores 

- Internet, por meio de página específica denominada Portal dos Convênios. (Redação 

dada pelo Decreto nº 6.619, de 2008) (Vigência)”. 

 
Em resposta à solicitação de relação contendo todos os contratos/convênios celebrados 
com fundações de apoio vigentes ou finalizados no exercício 2016, a UFPel, por meio do 
Memorando nº 003/2017/CCONV/GR, emitido em 13 de fevereiro de 2017, 
disponibilizou planilhas com informações referentes a 38 convênios  celebrados com 
fundações de apoio. 
 
No entanto, no decorrer dos trabalhos de auditoria, identificou-se o convênio nº 20/2009, 
celebrado com a Fundação de Apoio Universitário (FAU), com vigência prevista para 
encerrar no exercício 2018, sendo executado sem registro no Sistema Siconv. 
 
Em consulta a página das fundações de apoio na internet 
(http://www.fundacoesufpel.com.br/), identificou-se outros catorze convênios, 
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celebrados e vigentes no exercício 2016, sem registro no Sistema Siconv, conforme 
quadro a seguir: 
 

Quadro – Convênios sem registro no Siconv 

 

Seq. 
nº do 
Conv. 

Objeto Vigência Coordenador Convenente Valor(R$) 

1 N/I 

Projeto para inserção de 
atividades acadêmicas 
do Curso de Farmácia 
da UFPel na Farmácia 
Extractus Manipulação 

e Cosméticos. 

18/03/2016 
– 

04/11/2017 

Claiton 
Leoneti 
Lencina 

FAU N/I 

2 N/I 

Prestação de serviço em 
análise microbiológica e 

de alimentos e 
superfícies. 

04/11/2016 
– 

04/11/2020 

Jozi Fagundes 
de Melo 

FAU 33.600,00 

3 N/I 
Análise de solos, plantas 
e resíduos orgânicos. 

04/11/2016 
– 

04/11/2019 

Rosa Maria 
Vargas 
Castilhos 

FAU 4.000.000,00 

4 N/I 

Atendimento ao 
Hospital de Clinicas 
Veterinária para 
Treinamento em 

Serviços e Formação de 
Recursos Humanos. 

25/11/2016 
– 

25/11/2017 

Carlos 
Eduardo 
Wayne 
Nogueira 

FAU 600.000,00 

5 N/I 
Projeto LADOPAR: 
Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

04/11/2016 
– 

04/11/2020 

Sergio Silva 
da Silva 

FAU 42.000,00 

6 N/I 
Laboratório Regional de 

Diagnóstico 

04/11/2016 
– 

04/11/2019 

Ana Lucia 
Pereira Schild 

FAU 50.000,00 

7 N/I 

Rede de Pesquisa em 
Transtornos do Espectro 
Obsessivo-Compulsivo 

(ReTOC). 

04/11/2016 
– 

04/11/2020 

Joaquim 
Ignácio 

Silveira de 
Mota Melo 

FAU 480.000,00 

8 N/I 

Etiquetagem de 
Eficiência Energética de 

Edificações 
Residenciais, 

Comerciais, Públicas e 
de Serviço. 

04/11/2016 
– 

04/11/2020 

Antonio 
César Silveira 
Baptista da 

Silva 

FDMS 607.660,00 

9 N/I 

Efeito do Programa 
Alimentar Brasileiro 
cardioprotetor na 

Redução de Eventos e 
Fatores de Risco na 

Prevenção Secundária 
para Doença 

Cardiovascular 

04/11/2016 
– 

04/11/2020 

Renata Torres 
Abib 

FDMS 30.479,31 

10 N/I III Encontro IFI. 
25/08/2016 

– 
25/08/2017 

Jonas Moreira 
Vargas 

FDMS 8.470,00 

11 N/I 
Laboratório de 

Virologia e Imunologia 
Veterinária. 

04/11/2016 
– 

04/11/2020 

Geferson 
Fischer 

FDMS 360.000,00 

12 N/I 
III Encontro Gaúcho de 

Micologia. 

14/10/2016 
– 

14/01/2017 

Daniela 
Isabel Brayer 

Pereira 
FDMS 9.750,00 

13 N/I 
Difusão da 

Nanotecnologia no 
desenvolvimento e 

11/10/2016 
– 

11/10/2017 

Neftali Lenin 
Villarreal 
Carreño 

FDMS 3.336,00 
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Seq. 
nº do 
Conv. 

Objeto Vigência Coordenador Convenente Valor(R$) 

estudo de sistemas 
convencionais e 

materiais avançados. 

14 N/I 
Segunda Semana 

Integrada de Ensino, 
Pesquisa e Extensão 

26/09/2016 
– 

26/03/2016 

Denise 
Petrucci 
Gigante 

FDMS 204.750,00 

Fonte: site http://www.fundacoesufpel.com.br/ (http://www2.fundacoesufpel.com.br/fau/?page_id=960 e 
http://www2.fundacoesufpel.com.br/fdms/?page_id=701) 
*N/I: Não informado. 

 
Em relação aos contratos/convênios não registrados no Siconv, a UFPel não informou 
como controla a movimentação dos recursos dos projetos, se é feita em conta única e 
individual e se os pagamentos são realizados exclusivamente por meio eletrônico, 
mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de 
serviços devidamente identificados (art. 4º-D da Lei nº 8.958/94). 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Inobservância do Decreto nº 6.170/2007 que determina o registro da celebração, execução 
e prestação de contas de convênios, contratos de repasse e termos de parceria. 
Considerando-se que a Coordenação de Convênios atua na fiscalização dos 
convênios/contratos firmados com as fundações de apoio, e que a mesma está subordinada 
ao Gabinete do Reitor, atribui-se a responsabilidade pela presente ocorrência ao Reitor da 
Universidade. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GR/UFPel nº 165/2017, emitido em 10 de março de 2017, a UFPel 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“O Convênio 20/2009 não foi registrado no SICONV na época, conforme justificativa 
apresentada na página 80 do processo (cópia digitalizada disponível na resposta do item 
2 dessa SA). Alega-se nesta justificativa que houve dificuldades de operacionalização na 
implantação do SICONV, sendo então, a época, solicitada autorização para a conclusão 
do processo fora do sistema. ” 
 
Por meio do Ofício GR/UFPel nº 177/2017, emitido em 27 de março de 2017, a UFPel 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“A Solicitação de Auditoria 201603332/014 requer justificativa para o fato de que nas 
planilhas enviadas por meio do Memorando nº 003/2017/CCONV/GR, em resposta a 
Solicitação de Auditoria nº 201603332/001, não constaram quatorze (14) 
convênios/contratos (os mesmos a respeito dos quais a Solicita ao de Auditoria nº 
201603332/015 solicita seja disponibilizado o nº de registro no SICONV) que, todavia, 
constam relacionados na página das fundações de apoio. 
 
A respeito, esclarece-se que, dos quatorze (14), treze (13) são contratos e um (o que figura 
sob alinea "a" da Solicita ao de Auditoria nº 15, intitulado "Projeto para inserção 
acadêmica de atividades do Curso de Farmácia na Farmácia Extractus Manipulação e 
Cosméticos) trata-se de convênio que, todavia, não envolve transferência de recursos 
financeiros. 
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Assim, o convênio, porque não implicava transferência de recursos financeiros, não 
figurou nas referidas planilhas. Já os contratos, também nelas não figuraram porque a 
Coordenadoria de Convênios não registra nem controla contratos. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O despacho (justificativa) mencionado na manifestação do Reitor data de 23 de dezembro 
de 2009, e solicita autorização para “concluir” o processo fora do Siconv e não identifica 
o seu autor. Na mesma justificativa é informado que o Convênio nº 20/2009 “será 
registrado no Siconv, conforme determina a Portaria nº 127/2008, que regulamente o 
portal de convênios”. No entanto, o referido convênio permanece sendo executado sem 
registros no Sistema Siconv. 
 
Em relação aos demais contratos/convênios sem registro no Siconv, o Reitor informou 
que um convênio não foi registrado porque não envolve a transferência de recursos 
financeiros. Ressalta-se que embora não envolva recursos financeiros, envolve recursos 
humanos e/ou materiais da Universidade, e deve, portanto, ser registrado no Siconv. 
 
Em relação aos treze outros instrumentos o Reitor informou que por se tratarem de 
contratos, não são registrados no Siconv e nem controlados pela Coordenação de 
Convênios. No entanto, não informou como é feito o registro e controle destes 
instrumentos dentro da Universidade. 
 
Embora o Reitor defina os treze mencionados instrumentos como contratos, identificou-
se que os mesmos envolvem transferência de recursos para serem executados por 
fundações de apoio e possuem características de convênio/contrato de repasse (possuem 
coordenador do projeto, plano de trabalho, previsão de antecipação de recursos e 
prestação de contas), e, portanto, devem ser regidos pelo Decreto nº 6.170/2007, e devem 
ser registrados no Sistema Siconv. 
 
Ressalta-se que, conforme a Lei nº 4.320/64, o pagamento da despesa só deve ser efetuado 
após sua regular liquidação. Portanto, quando o instrumento utilizado for contrato não 
deve haver a antecipação de pagamento a fundações de apoio. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Promover o registro da celebração, execução e prestação de contas de 
todos os convênios, contratos de repasse e termos de parceria vigentes no Sistema Siconv. 
 
 
1.1.1.11 CONSTATAÇÃO 
 
Contas bancárias mantidas por fundações de apoio não vinculadas a projetos. 
 
Fato 
 
Identificou-se que as fundações de apoio possuem diversas contas, não vinculadas a 
projetos, que ainda não foram encerradas, conforme consignado no Acórdão TCU nº 
5.663-2015-2C. Quando da emissão do referido Acórdão, o TCU identificou a existência 
de 127 contas bancárias abertas pelas fundações de apoio não vinculadas a Projetos da 
UFPel e determinou no item 9.1.1.1 do Acórdão “encerrar contas bancárias ativas 
mantidas pelas fundações de apoio que não tenham correlação com projeto específico 
aprovado nos termos das normas aplicáveis e não sejam objeto de convênio ou contrato 
firmado e, na hipótese de os recursos terem sido arrecadados com utilização de recursos 
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humanos e materiais da UFPel, transferir os saldos à conta única do Tesouro Nacional, 
alertando os servidores e docentes que ordenam a movimentação dessas contas sobre a 
possibilidade de responsabilização em caso de continuidade da prática desconforme com 
o ordenamento jurídico (arts. 3º, § 2º, inciso III, e 3º-A, inciso I, da Lei 8.958/1994; arts. 
6º, §§ 1º e 2º, e 13, inciso II, do Decreto 7.423/2010) e com a jurisprudência do Tribunal 
(acórdãos 599/2008 e 872/2011, do Plenário, entre outros)”. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Descumprimento da determinação do item 9.1.1.1 do Acórdão TCU nº 5.663-2015-2C. 
Considerando-se que a Coordenação de Convênios atua na fiscalização dos 
convênios/contratos firmados com as fundações de apoio, e que a mesma está subordinada 
ao Gabinete do Reitor, atribui-se a responsabilidade pela presente ocorrência ao Reitor da 
Universidade. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Questionada sobre as ações já implementadas para atendimento da determinação do item 
9.1.1.1 do Acórdão TCU nº 5.663-2015-2C, a UFPel encaminhou o Ofício GR/UFPel nº 
168/2017, emitido em 13 de março de 2017. Neste Ofício a UFPel, para responder ao 
questionamento, encaminhou em anexo os seguintes documentos: “Memorando 
GR/UFPel nº 286/2015”, “Ofício GR/UFPel nº 249/2016” e o “Ofício FDMS/FAU/FSB 
nº 01/2017”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Dentre os anexos encaminhados por meio do Ofício GR/UFPel nº 168/2017, não 
localizamos o “Ofício FDMS/FAU/FSB nº 01/2017”. O “Memorando GR/UFPel nº 
286/2015” e o “Ofício GR/UFPel nº 249/2016” não esclarecem quantas das 127 contas 
bancárias abertas pelas fundações de apoio não vinculadas a Projetos da UFPel foram 
encerradas e quantas permanecem ativas.” 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Exigir das fundações de apoio o encerramento de contas bancárias que 
não tenham correlação com projeto específico aprovado nos termos das normas aplicáveis 
e não sejam objeto de convênio ou contrato firmado e, na hipótese de os recursos terem 
sido arrecadados com utilização de recursos humanos e materiais da UFPel, transferir os 
saldos à conta única do Tesouro Nacional. 
 
 
1.1.1.12 CONSTATAÇÃO 
 
Falta de comprovação de atuação de fiscal e avaliador (supervisor) dos convênios 
celebrados com fundações de apoio. 
 
Fato 
 
Nas prestações de contas dos Convênios Siconv nº 777375/2012 e nº 820733/2015 
(Processos nº 23110.007140/2016-32 e nº 23110.007013/2016-33, respectivamente) não 
foi identificada a elaboração de relatório final de avaliação dos projetos conforme 
estabelecido no § 3º do art. 11 do Decreto nº 7.423/10. 
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Embora a UFPel tenha designado dois servidores, um para exercer a função de avaliador 
(supervisor) e outro para exercer a função de fiscal no âmbito dos convênios, identificou-
se a inexistência de registros de ocorrências ou elaboração de relatórios que comprovem 
que o avaliador (supervisor) e o fiscal do convênio exerceram suas atribuições. 
 
Em uma amostra de catorze convênios selecionados com vigência no exercício 2016, 
identificou-se, em quatro deles, que a UFPel sequer emitiu portarias de designação do 
fiscal e do avaliador (supervisor) do projeto (Convênios Siconv nº 837462/2016, nº 
836747/2016, nº 791888/2013 e nº 820587/2015). 
 
Ainda, identificou-se que desde março de 2016 a Coordenação de Convênios não possui 
servidor lotado no Núcleo de Fiscalização de Convênios, que possui a responsabilidade 
de acompanhar o que foi acordado, zelando pela correta aplicação dos recursos em 
conformidade com as legislações vigentes, assessorando os coordenadores e convenentes, 
bem como os fiscais e avaliadores. O Núcleo é responsável, ainda, pelo acompanhamento 
de auditorias, criação de controles, além de análise de risco. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Falta de servidor lotado no Núcleo de Fiscalização da Coordenação de Convênios. 
Insuficiência dos controles para certificar o cumprimento, pelo fiscal e pelo avaliador do 
projeto, das exigências do § 3º do art. 11 do Decreto nº 7.423/10 e do art. 5º, § 2º da 
Portaria Interministerial CGU/MF/MP nº 507/2011. Considerando-se que a Coordenação 
de Convênios atua na fiscalização dos convênios/contratos firmados com as fundações de 
apoio, e que a mesma está subordinada ao Gabinete do Reitor, atribui-se a 
responsabilidade pela presente ocorrência ao Reitor da Universidade. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GR/UFPel nº 165/2017, emitido em 10 de março de 2017, a UFPel 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“O Núcleo de Fiscalização da Coordenação de Convênios da UFPel é o órgão responsável 
pelo monitoramento dos fiscais e avaliadores dos convênios. Este tem a incumbência de 
verificar se os recursos dos projetos são efetivamente utilizados para o fim a que se 
propõem, sem que haja desvio de finalidade. No momento, este procedimento de 
conferência de desvio de finalidade só está sendo feito no setor de Análise e Prestação de 
Contas. No entanto, não houve um controle efetivo durante a execução dos projetos em 
virtude da falta de técnico administrativo no referido Setor, desde março de 2016. A atual 
gestão já providenciou a nomeação de um servidor para realizar essa função.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Na manifestação disponibilizada, o Reitor reconhece que não houve um controle efetivo 
durante a execução dos projetos em virtude da falta de técnico administrativo no Núcleo 
de Fiscalização da Coordenação de Convênios da UFPel, desde março de 2016. Informa 
que nomeou servidor para exercer a função, no entanto não disponibilizou a respectiva 
portaria de nomeação. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Designar servidor(es) capacitado(s) para atuar no Núcleo de 
Fiscalização da Coordenação de Convênios da Universidade. 
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Recomendação 2: Normatizar e exigir do fiscal do convênio a emissão de relatórios 
trimestrais a fim de comprovar a execução de suas atribuições, nos termos do art. 5º, § 2º 
da Portaria Interministerial CGU/MF/MP nº 507/2011. 
 
Recomendação 3: Normatizar e exigir do avaliador (supervisor) a emissão de relatório 
parcial (trimestral) e final de avaliação dos projetos, conforme estabelece o § 3º do art. 
11 do Decreto nº 7.423/2010. 
 
 
1.1.1.13 CONSTATAÇÃO 
 
Descumprimento do prazo para análise da prestação de contas e para manifestação 
conclusiva pelo concedente em relação ao Convênio Siconv nº 782151/2012. 
 
Fato 
 
Em relação ao processo nº 23110.002303/2014-29 (prestação de contas do Convênio nº 
11/2012 – Siconv nº 782151), o mesmo foi encaminhado pela Fundação Delfim Mendes 
Silveira (FDMS) à Coordenação de Convênios em 19 de fevereiro de 2014. Consta no 
referido processo o Parecer nº 02/2015, emitido em 28 de outubro de 2015, pelo Núcleo 
de Análise e Prestação de Contas (NAPCC), apontando a irregularidade da prestação de 
contas com indicação de recomposição de valores ao erário pela via administrativa ou 
Tomada de Contas Especial. 
 
Desde a emissão do Parecer nº 02/2015 o processo permaneceu parado, até que, em 06 de 
janeiro de 2017, o ex-Reitor da Universidade despachou o processo para a FDMS dando 
prazo de sessenta dias para manifestação visando sanar as irregularidades apontadas. 
 
O Decreto nº 6.170/2007 estabelece o prazo de um ano, prorrogável no máximo por igual 
período, desde que devidamente justificado, a contar do dia da apresentação da prestação 
de contas, para manifestação conclusiva do concedente, conforme a seguir: 
 
“Art. 10 (...) 

(...) 

§ 8º  O prazo para análise da prestação de contas e a manifestação conclusiva pelo 

concedente será de um ano, prorrogável no máximo por igual período, desde que 

devidamente justificado.      (Redação dada pelo Decreto nº 8.244, de 2014) 

§ 9º  Constatada irregularidade ou inadimplência na apresentação da prestação de 

contas e na comprovação de resultados, a administração pública federal poderá, a seu 

critério, conceder prazo de até quarenta e cinco dias para o convenente sanar a 

irregularidade ou cumprir a obrigação.            (Redação dada pelo Decreto nº 8.943, de 

2016) 

§ 10.  A análise da prestação de contas pelo concedente poderá resultar em:      (Incluído 

pelo Decreto nº 8.244, de 2014) 

I - aprovação;      (Incluído pelo Decreto nº 8.244, de 2014)      (Produção de efeito) 

II - aprovação com ressalvas, quando evidenciada impropriedade ou outra falta de 

natureza formal de que não resulte dano ao Erário; ou      (Incluído pelo Decreto nº 

8.244, de 2014) 

III -  rejeição com a determinação da imediata instauração de tomada de contas especial.      

(Incluído pelo Decreto nº 8.244, de 2014) 

§ 11.  A contagem do prazo de que trata o § 8º inicia-se no dia da apresentação da 

prestação de contas.      (Incluído pelo Decreto nº 8.244, de 2014) 
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§ 12.  Findo o prazo de que trata o § 8º, considerado o período de suspensão referido no 
§ 9º, a ausência de decisão sobre a aprovação da prestação de contas pelo concedente 

poderá resultar no registro de restrição contábil do órgão ou entidade pública referente 

ao exercício em que ocorreu o fato.    (Incluído pelo Decreto nº 8.244, de 2014)”. 

(...)”. 

  
##/Fato## 

Causa 
 
Omissão do ex-Reitor em dar andamento ao Processo nº 23110.002303/2014-29 e 
respeitar os prazos legais para manifestação conclusiva acerca da prestação de contas. 
Considerando-se que é responsabilidade do Reitor a manifestação conclusiva acerca das 
prestações de contas dos convênios celebrados pela Universidade com fundações de 
apoio, atribui-se a ele a responsabilidade pela presente ocorrência. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GR/UFPel nº 165/2017, emitido em 10 de março de 2017, a UFPel 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Segue abaixo manifestação do Prof. Mauro Augusto Burkert Dei Pino, Reitor em 
exercício no período referido, apontando os fatos ocorridos a partir de 28/10/2015. 
 
‘Em relação ao processo nº 23110.002303/2014-29 (prestação de contas do Convênio nº 

11/2012 - Siconv nº 782151), além do Parecer nº 02/2015, emitido em 28/10/2015, pelo 

Núcleo de Análise e Prestação de Contas, devidamente identificado, há também o 

Relatório Preliminar 04/2014 e o Relatório Final 45/2015 deste Convênio. 

 

Já em relação ao questionamento sobre as ações realizadas de apuração de 

responsabilidade e recomposição ao erário logo após 28/10/2015, informamos que este 

convênio está presente na lista de convênios com prestações de contas atrasadas 

constantes no acordo com o Ministério Público Federal estabelecido no 

IC/MPF/PRM/Pel nº 1.29.005.000060/2013-31. Esses convênios tramitaram em blocos 

para que todos chegassem juntos nas diversas fases do processo, visando assim a 

realização das fases e ações de forma conjunta garantindo a ampla defesa e 

contraditório. Todos os convênios foram analisados, emitidos pareceres preliminar e 

final e encaminhados pelo NAPCC à Pró-reitoria Administrativa para despacho 

decisório do Ordenador de Despesas. 

 

O Ordenador de Despesas após análise deste convênio decidiu por seguir os relatórios 

e pareceres do NAPCC. Após sua decisão o Ordenador de Despesas enviou para 

apreciação e tomada de decisão do Reitor. Na condição de reitor, analisei as decisões 

do Ordenador de Despesas e do NAPCC e decidi adotar o mesmo encaminhamento para 

os processos deste bloco pertencentes ao acordo estabelecido com o MPF Notifiquei a 
Coordenadora do Convênio de que sua prestação de contas relativa ao convênio 

11/2012, processo nº 23110.002303/2014-29 foi analisada pelo Núcleo de Análise de 

Prestação de Contas de Convênio - NAPCC da Coordenadoria de Convênios - CCONV 

e, segundo o Relatório Final nº 045/2015 (fls. 627-629) e o Parecer nº 02/2015 (/1. 630) 

foi considerado irregular e solicitei que entrasse em contato com a Fundação Delfim 

Mendes da Silveira, local para onde foi remetido o processo, para tomar ciência do 

Relatório Final e do Parecer supracitados e, no prazo de 60 dias, se manifestasse sobre 

as irregularidades apontadas. Este oficio foi expedido em 6 de janeiro do corrente ano e 

encontra-se em anexo a este e-mail. Este encaminhamento foi compartilhado com a 

Fundação de Apoio como oportunidade administrativa para corrigir os problemas 
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apontados ou para ressarcir os danos apresentados. A expectativa é que o processo 
retornasse ao Gestor máximo para tomada de decisão visando deliberação final.’ 

A nova gestão irá receber o referido processo, inteirar-se do seu teor em detalhes e tomar 
as devidas providências. 
 
(...) 
 
Será apontado, via oficio do Gabinete do Reitor, o coordenador do projeto e/ou 
convenente, informando o parecer da Coordenação de Convênios, estipulando o prazo 
máximo de sessenta dias, para arrolar justificativas, documentos e comprovações que 
possam dirimir as irregularidades apontadas. Após atendimento, retomando ao emitente, 
será encaminhado a Coordenação de Convênios, se estabelecendo um rito que permite 
amplo direito de defesa. Ao se verificar a irregularidade, no retorno do processo ao 
Gabinete, um Processo Administrativo Disciplinar será instaurado para responsabilizar 
os servidores da Universidade envolvidos.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Todos os atos praticados no âmbito do processo nº 23110.002303/2014-29 (prestação de 
contas do Convênio nº 11/2012 – Siconv nº 782151) relatados pelo ex-Reitor da 
Universidade foram anteriores à emissão do Parecer nº 02/2015, emitido em 28 de outubro 
de 2015, pelo Núcleo de Análise e Prestação de Contas (NAPCC). O ex-Reitor não 
explicou o porquê o processo permaneceu parado durante todo o exercício 2016. A ação 
subsequente ao Parecer nº 02/2015 ocorreu em 06 de janeiro de 2017, às vésperas do 
encerramento do mandato do ex-Reitor.  
 
O atual Reitor da Universidade informou que após ter acesso ao Processo nº 
23110.002303/2014-29 (prestação de contas do Convênio nº 11/2012 – Siconv nº 782151) 
irá tomar as devidas providências. Relatou, ainda, os procedimentos que pretende 
implementar em relação à prazos, controles, rotinas e/ou procedimentos a serem adotados 
pela administração da UFPel (concedente) após emissão de parecer do Núcleo de Análise 
de Prestação de Contas de Convênios (NAPCC) com indicação de irregularidade. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Estabelecer normas sobre os controles e formalizar os procedimentos 
e rotinas a serem adotados pela administração da UFPel para o trâmite das prestações de 
contas de convênios celebrados com fundações de apoio de forma a atender os prazos 
estabelecidos no Decreto nº 6.170/2007. 
 
 
1.1.1.14 CONSTATAÇÃO 
 
Concessão de bolsas em contratos/convênios executados por fundação de apoio em 
desacordo com a legislação. 
 
Fato 
 
Identificou-se que os controles mantidos pela UFPel sobre a carga horária de participação 
dos bolsistas e sobre o pagamento das bolsas dos convênios executados por fundações 
são insuficientes.  
 
As principais exigências com relação à concessão de bolsas são: no caso de professores 
com dedicação exclusiva, a observância do limite de 120 horas anuais, extensível, 
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excepcionalmente, até 240h mediante aprovação pelo conselho superior (Lei 
12.772/2012, art. 21, §4º), limite este que foi aumentado no exercício 2016 para oito horas 
semanais ou a 416 horas anuais (Redação dada pela Lei nº 13.243, de 2016); a 
proporcionalidade com a remuneração regular do beneficiário (Decreto 7423/2010, art. 
7º, §2º); a adoção, como referência, dos valores praticados pelas agências oficiais de 
fomento; a observância do teto remuneratório constitucional (Decreto 7423/2010, art. 7º, 
§2º); concessão de bolsa acumulada com pagamento por prestação de serviço para a 
mesma finalidade (Decreto 7423/2010, art. 12º, §1º); divulgação na internet de dados 
relativos à seleção para concessão de bolsas (Decreto 7423/2010, art. 12, §2º). 
 
Para atender as exigências acima, a UFPel normatizou a concessão de bolsas no âmbito 
de convênios e contratos mantidos por fundações de apoio por meio da Resolução Consun 
nº 02/2015, de 02 de março de 2015. A seguir destacamos alguns dispositivos 
normatizados na referida Resolução: 
 
“Art. 14, § 3º - registro de carga horária de participação de servidores, as quais não 

devem exceder a 20 horas semanais. 

 

Art. 14, § 4º - participação de alunos de graduação e pós-graduação, através de seleção 

pública, cujos critérios deverão constar de edital, com ampla divulgação no âmbito da 

UFPel. 

 

Art. 14, § 5º - Vedada contratação de bolsistas como pessoal administrativo, de 

manutenção, docentes ou pesquisadores para prestar serviços ou atender necessidades 

de caráter permanente das contratantes. 

 

Art. 15 – Estabelecimento de referencial de valores para concessão de bolsas, e limite 

máximo de concessão de até 02 (duas) bolsas por pesquisador, conforme Anexo da 

Resolução transcrito a seguir: 

 

Concedida a Correspondente a 

bolsa de * 

Valor mensal em 20 horas 

Servidor e Aluno UFpel 

Valor mensal em 40 

horas público externo à 

UFpel 

Graduando ou ensino 

médio concluído 

Iniciação científica R$ 400,00 R$ 800,00 

Graduado Mestrado Até R$ 1.500,00 Até R$ 3.000,00 

Cursando mestrado Mestrado Até R$ 1.500,00 Até R$ 3.000,00 

Mestres Doutorado Até R$ 2.200,00 Até R$ 4.400,00 

Cursando doutorado Doutorado Até R$ 2.200,00 Até R$ 4.400,00 

Doutor com título 

obtido nos últimos 10 

anos 

Pós-doutorado 

Júnior 

Até R$ 4.100,00 Até R$ 6.150,00 

Doutor com título 

obtido há mais de 10 

anos 

Pós-doutorado 

Sênior 

Até R$ 4.400,00 Até R$ 6.600,00 

Doutor com título 

obtido há mais de 10 

anos e coordenador de 

projeto 

Pesquisador 

Visitante 

Até R$ 5.200,00 xxxxxxxxxxxxx 

* Correspondente aos valores de bolsas concedidas pelo CNPq, que podem ser atualizados e obtidos em: 

http://www.cnpq.br/web/guest/no-pais.  

Obs: em pesquisa realizada no site do CNPq em 17 de março de 2017, identificamos que os valores são os 

mesmos e não foram reajustados.” 

Embora a UFPel tenha disciplinado as concessões de bolsas, em análise amostral de cinco 
convênios vigentes no exercício 2016, identificou-se casos de acumulação de mais de 
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duas bolsas por pesquisador, pagamento e acúmulo de bolsas em valores superiores aos 
definidos pela Resolução Consun nº 02/2015 e contratação de bolsistas para atender 
necessidades permanentes das contratantes. 
 
A seguir detalhamos as concessões de bolsas em desacordo com a Resolução Consun nº 
02/2015 (as concessões de bolsas se referem ao período de 01 janeiro a 30 novembro de 
2016): 

a) Bolsista registrado no CPF sob o nº ***.345.940-** 

Data Pgto Nº Doc Pgto CPF Valor Pgto 
Convênio 
Siconv 

05/01/2016 2270815 ***.345.940-** R$ 5.200,00 800820 

11/01/2016 51731114 ***.345.940-** R$ 5.800,00 776530 

12/01/2016 10130714 ***.345.940-** R$ 5.800,00 781259 

Total janeiro R$ 16.800,00   

03/02/2016 51731214 ***.345.940-** R$ 5.800,00 776530 

03/02/2016 10130814 ***.345.940-** R$ 5.800,00 781259 

03/02/2016 2270915 ***.345.940-** R$ 5.200,00 800820 

Total fevereiro R$ 16.800,00   

02/03/2016 10130914 ***.345.940-** R$ 5.800,00 781259 

02/03/2016 2271015 ***.345.940-** R$ 5.200,00 800820 

15/03/2016 51730216 ***.345.940-** R$ 5.800,00 776530 

Total março R$ 16.800,00   

01/04/2016 51730316 ***.345.940-** R$ 5.800,00 776530 

01/04/2016 10131014 ***.345.940-** R$ 5.800,00 781259 

01/04/2016 2271115 ***.345.940-** R$ 5.200,00 800820 

Total abril R$ 16.800,00   

02/05/2016 51730416 ***.345.940-** R$ 5.800,00 776530 

02/05/2016 101311114 ***.345.940-** R$ 5.800,00 781259 

02/05/2016 2271215 ***.345.940-** R$ 5.200,00 800820 

Total maio R$ 16.800,00   

01/06/2016 51730516 ***.345.940-** R$ 5.800,00 776530 

01/06/2016 10131214 ***.345.940-** R$ 5.800,00 781259 

28/06/2016 2270516 ***.345.940-** R$ 5.200,00 800820 

Total junho R$ 16.800,00   

01/07/2016 51730616 ***.345.940-** R$ 5.800,00 776530 

01/07/2016 2270616 ***.345.940-** R$ 5.200,00 800820 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57891881.
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Data Pgto Nº Doc Pgto CPF Valor Pgto 
Convênio 
Siconv 

25/07/2016 10130616 ***.345.940-** R$ 5.800,00 781259 

Total julho R$ 16.800,00   

02/08/2016 51730716 ***.345.940-** R$ 5.800,00 776530 

02/08/2016 10130716 ***.345.940-** R$ 5.800,00 781259 

02/08/2016 2270716 ***.345.940-** R$ 5.200,00 800820 

Total agosto R$ 16.800,00   

01/09/2016 51730816 ***.345.940-** R$ 5.800,00 776530 

01/09/2016 2270816 ***.345.940-** R$ 5.200,00 800820 

Total setembro R$ 11.000,00   

03/10/2016 51730916 ***.345.940-** R$ 5.800,00 776530 

03/10/2016 2270916 ***.345.940-** R$ 5.200,00 800820 

19/10/2016 10130816 ***.345.940-** R$ 4.955,52 781259 

19/10/2016 10130916 ***.345.940-** R$ 4.955,52 781259 

Total outubro R$ 20.911,04   

01/11/2016 51731016 ***.345.940-** R$ 5.800,00 776530 

01/11/2016 10131016 ***.345.940-** R$ 4.900,00 781259 

01/11/2016 2271016 ***.345.940-** R$ 5.200,00 800820 

Total novembro R$ 15.900,00   

Total percebido em 11 meses R$ 182.211,04   

Limite mensal Resolução Consun nº 02/2015  
(em 11 meses) - R$ 5.200,00*11 R$ 57.200,00   

Valor acima do limite Resolução Consun  
nº 02/2015 (em 11 meses) R$ 125.011,04   

   Fonte: Siconv 

 
O docente registrado no CPF sob o nº ***.345.940-**, possui Dedicação Exclusiva e se 
enquadra no Anexo da Resolução Consun nº 02/2015 como “Doutor com título obtido há 
mais de 10 anos e coordenador de projeto”, fazendo jus a percepção de até duas bolsas 
mensais, cujas cargas horárias somadas devem obedecer ao limite de 20 horas e ao valor 
total mensal de R$ 5.200,00. No entanto, identificamos que o referido docente acumulou 
ao longo de 2016 a percepção de três bolsas mensais, cujos valores médios mensais 
ultrapassaram o limite estabelecido na Resolução Consun nº 02/2015 no período de 11 
meses em R$ 125.011,04. 
 
Ainda, identificou-se que o docente registrado no CPF sob o nº ***.345.940-** acumula 
a Coordenação de pelo menos seis convênios celebrados com fundações de apoio, a saber: 
Convênios Siconv nº 776530, nº 781259, nº 791888, nº 796295, nº 800820 e nº 837462. 
 
b) Bolsista registrado no CPF sob o nº ***.605.330-** 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57891881.
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Data Pgto Nº Doc Pgto CPF Valor Pgto Convênio Siconv 

11/01/2016 22131015 ***.605.330-** R$ 6.200,00 776530 

11/01/2016 21080214 ***.605.330-** R$ 2.500,00 800820 

12/01/2016 10050714 ***.605.330-** R$ 2.000,00 781259 

Total Janeiro R$ 10.700,00   

03/02/2016 52131115 ***.605.330-** R$ 6.200,00 776530 

03/02/2016 10050814 ***.605.330-** R$ 2.000,00 781259 

10/02/2016 21080314 ***.605.330-** R$ 2.500,00 800820 

Total Fevereiro R$ 10.700,00   

02/03/2016 10050914 ***.605.330-** R$ 2.000,00 781259 

10/03/2016 21080414 ***.605.330-** R$ 2.500,00 800820 

11/03/2016 52130216 ***.605.330-** R$ 6.200,00 776530 

Total Março R$ 10.700,00   

01/04/2016 52130316 ***.605.330-** R$ 6.200,00 776530 

01/04/2016 10051014 ***.605.330-** R$ 2.000,00 781259 

11/04/2016 21080514 ***.605.330-** R$ 2.500,00 800820 

Total Abril R$ 10.700,00   

02/05/2016 52130416 ***.605.330-** R$ 6.200,00 776530 

02/05/2016 10051114 ***.605.330-** R$ 2.000,00 781259 

10/05/2016 21080614 ***.605.330-** R$ 2.500,00 800820 

Total Maio R$ 10.700,00   

01/06/2016 52130516 ***.605.330-** R$ 6.200,00 776530 

01/06/2016 10051214 ***.605.330-** R$ 2.000,00 781259 

10/06/2016 21080714 ***.605.330-** R$ 2.500,00 800820 

Total Junho R$ 10.700,00   

01/07/2016 52130616 ***.605.330-** R$ 6.200,00 776530 

11/07/2016 21080814 ***.605.330-** R$ 2.500,00 800820 

22/07/2016 10050616 ***.605.330-** R$ 2.000,00 781259 

Total Julho R$ 10.700,00   

02/08/2016 52130716 ***.605.330-** R$ 6.200,00 776530 

02/08/2016 10050716 ***.605.330-** R$ 2.000,00 781259 

10/08/2016 21080914 ***.605.330-** R$ 2.500,00 800820 

Total Agosto R$ 10.700,00   

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57891881.
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Data Pgto Nº Doc Pgto CPF Valor Pgto Convênio Siconv 

01/09/2016 52130816 ***.605.330-** R$ 6.200,00 776530 

02/09/2016 10050816 ***.605.330-** R$ 2.000,00 781259 

12/09/2016 21081014 ***.605.330-** R$ 2.500,00 800820 

Total Setembro R$ 10.700,00   

03/10/2016 52130916 ***.605.330-** R$ 6.200,00 776530 

03/10/2016 10050916 ***.605.330-** R$ 2.000,00 781259 

10/10/2016 21081114 ***.605.330-** R$ 2.500,00 800820 

Total Outubro R$ 10.700,00   

01/11/2016 52131016 ***.605.330-** R$ 6.200,00 776530 

01/11/2016 10051016 ***.605.330-** R$ 2.000,00 781259 

10/11/2016 21081214 ***.605.330-** R$ 2.500,00 800820 

Total Novembro R$ 10.700,00   

Total percebido em 11 meses 
R$ 

117.700,00   

Limite mensal Resolução Consun nº 02/2015  
(em 11 meses) - R$ 4.400,00*11 R$ 48.400,00   

Valor acima do limite Resolução Consun  
nº 02/2015 (em 11 meses) R$ 69.300,00   

   Fonte: Siconv 

 
O docente registrado no CPF sob o nº ***.605.330-**, possui Dedicação Exclusiva e se 
enquadra no Anexo da Resolução Consun nº 02/2015 como “Doutor com título obtido há 
mais de 10 anos”, fazendo jus a percepção de até duas bolsas mensais, cujas cargas 
horárias somadas devem obedecer ao limite de 20 horas e ao valor total mensal de R$ 
4.400,00. No entanto, identificamos que o referido docente acumulou ao longo de 2016 a 
percepção de três bolsas mensais, cujos valores médios mensais ultrapassaram o limite 
estabelecido na Resolução Consun nº 02/2015 no período de 11 meses em R$ 69.300,00. 
 
c) Bolsista registrado no CPF sob o nº ***.035.200-** 
Data Pgto Nº Doc Pgto CPF Valor Pgto Convênio Siconv 

11/01/2016 5011115 ***.035.200-** R$ 5.100,00 776530 

11/01/2016 21110214 ***.035.200-** R$ 6.500,00 800820 

12/01/2016 10060714 ***.035.200-** R$ 5.000,00 781259 

Total janeiro R$ 16.600,00   

03/02/2016 5011215 ***.035.200-** R$ 5.100,00 776530 

03/02/2016 10060814 ***.035.200-** R$ 5.000,00 781259 

10/02/2016 21110314 ***.035.200-** R$ 6.500,00 800820 

Total fevereiro R$ 16.600,00   

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57891881.
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Data Pgto Nº Doc Pgto CPF Valor Pgto Convênio Siconv 

02/03/2016 10060914 ***.035.200-** R$ 5.000,00 781259 

10/03/2016 21110414 ***.035.200-** R$ 6.500,00 800820 

11/03/2016 50010216 ***.035.200-** R$ 5.100,00 776530 

Total março R$ 16.600,00   

01/04/2016 50010316 ***.035.200-** R$ 5.100,00 776530 

01/04/2016 10061014 ***.035.200-** R$ 5.000,00 781259 

11/04/2016 21110514 ***.035.200-** R$ 6.500,00 800820 

Total abril R$ 16.600,00   

02/05/2016 500010416 ***.035.200-** R$ 5.100,00 776530 

02/05/2016 10061114 ***.035.200-** R$ 5.000,00 781259 

10/05/2016 21110614 ***.035.200-** R$ 6.500,00 800820 

Total maio R$ 16.600,00   

01/06/2016 50010516 ***.035.200-** R$ 5.100,00 776530 

01/06/2016 10061214 ***.035.200-** R$ 5.000,00 781259 

10/06/2016 21110714 ***.035.200-** R$ 6.500,00 800820 

Total junho R$ 16.600,00   

01/07/2016 50010616 ***.035.200-** R$ 5.100,00 776530 

11/07/2016 21110814 ***.035.200-** R$ 6.500,00 800820 

22/07/2016 10060616 ***.035.200-** R$ 5.000,00 781259 

Total julho R$ 16.600,00   

02/08/2016 50010716 ***.035.200-** R$ 5.100,00 776530 

02/08/2016 10060716 ***.035.200-** R$ 5.000,00 781259 

10/08/2016 21110914 ***.035.200-** R$ 6.500,00 800820 

Total agosto R$ 16.600,00   

01/09/2016 50010816 ***.035.200-** R$ 5.100,00 776530 

02/09/2016 10060816 ***.035.200-** R$ 5.000,00 781259 

12/09/2016 21111014 ***.035.200-** R$ 6.500,00 800820 

Total setembro R$ 16.600,00   

03/10/2016 50010916 ***.035.200-** R$ 5.100,00 776530 

03/10/2016 10060916 ***.035.200-** R$ 5.000,00 781259 

10/10/2016 21111114 ***.035.200-** R$ 6.500,00 800820 

Total outubro R$ 16.600,00   

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57891881.
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Data Pgto Nº Doc Pgto CPF Valor Pgto Convênio Siconv 

01/11/2016 50011016 ***.035.200-** R$ 5.100,00 776530 

01/11/2016 10061016 ***.035.200-** R$ 5.000,00 781259 

10/11/2016 21111214 ***.035.200-** R$ 6.500,00 800820 

Total novembro R$ 16.600,00   

Total percebido em 11 meses 
R$ 

182.600,00   

Limite mensal Resolução Consun nº 02/2015  
(em 11 meses) - R$ 4.400,00*11 R$ 48.400,00   

Valor acima do limite Resolução Consun  
nº 02/2015 (em 11 meses) 

R$ 
134.200,00   

   Fonte: Siconv 

 
O docente registrado no CPF sob o nº ***.035.200-**, possui Dedicação Exclusiva e se 
enquadra no Anexo da Resolução Consun nº 02/2015 como “Doutor com título obtido há 
mais de 10 anos”, fazendo jus a percepção de até duas bolsas mensais, cujas cargas 
horárias somadas devem obedecer ao limite de 20 horas e ao valor total mensal de R$ 
4.400,00. No entanto, identificamos que o referido docente acumulou ao longo de 2016 a 
percepção de três bolsas mensais, cujos valores médios mensais ultrapassaram o limite 
estabelecido na Resolução Consun nº 02/2015 no período de 11 meses em R$ 134.200,00. 
 
d) Bolsista registrado no CPF sob o nº ***.733.480-** 
Data Pgto Nº Doc Pgto CPF Valor Pgto Convênio Siconv 

05/01/2016 2211115 ***.733.480-** R$ 3.000,00 800820 

11/01/2016 52181015 ***.733.480-** R$ 3.500,00 776530 

12/01/2016 11071015 ***.733.480-** R$ 3.500,00 796295 

Total janeiro R$ 10.000,00   

03/02/2016 52181115 ***.733.480-** R$ 3.500,00 776530 

03/02/2016 11071115 ***.733.480-** R$ 3.500,00 796295 

03/02/2016 2211215 ***.733.480-** R$ 3.000,00 800820 

Total fevereiro R$ 10.000,00   

02/03/2016 110701215 ***.733.480-** R$ 3.500,00 796295 

10/03/2016 2210216 ***.733.480-** R$ 3.000,00 800820 

11/03/2016 52180216 ***.733.480-** R$ 3.500,00 776530 

Total março R$ 10.000,00   

01/04/2016 52180316 ***.733.480-** R$ 3.500,00 776530 

01/04/2016 11060316 ***.733.480-** R$ 3.500,00 796295 

01/04/2016 2210316 ***.733.480-** R$ 3.000,00 800820 

Total abril R$ 10.000,00   

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57891881.
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Data Pgto Nº Doc Pgto CPF Valor Pgto Convênio Siconv 

02/05/2016 52180416 ***.733.480-** R$ 3.500,00 776530 

02/05/2016 11060416 ***.733.480-** R$ 3.500,00 796295 

02/05/2016 2210416 ***.733.480-** R$ 3.000,00 800820 

Total maio R$ 10.000,00   

01/06/2016 52180516 ***.733.480-** R$ 3.500,00 776530 

01/06/2016 11060516 ***.733.480-** R$ 3.500,00 796295 

01/06/2016 2210516 ***.733.480-** R$ 3.000,00 800820 

Total junho R$ 10.000,00   

01/07/2016 52180616 ***.733.480-** R$ 3.500,00 776530 

01/07/2016 2210616 ***.733.480-** R$ 3.000,00 800820 

04/07/2016 11060616 ***.733.480-** R$ 3.500,00 796295 

Total julho R$ 10.000,00   

02/08/2016 52180716 ***.733.480-** R$ 3.500,00 776530 

02/08/2016 11060716 ***.733.480-** R$ 3.500,00 796295 

02/08/2016 2210716 ***.733.480-** R$ 3.000,00 800820 

Total agosto R$ 10.000,00   

01/09/2016 52180816 ***.733.480-** R$ 3.500,00 776530 

01/09/2016 2210816 ***.733.480-** R$ 3.000,00 800820 

02/09/2016 11060816 ***.733.480-** R$ 3.500,00 796295 

Total setembro R$ 10.000,00   

03/10/2016 52180916 ***.733.480-** R$ 3.500,00 776530 

03/10/2016 11060916 ***.733.480-** R$ 3.500,00 796295 

03/10/2016 2210916 ***.733.480-** R$ 3.000,00 800820 

Total outubro R$ 10.000,00   

01/11/2016 52181016 ***.733.480-** R$ 3.500,00 776530 

01/11/2016 2211016 ***.733.480-** R$ 3.000,00 800820 

10/11/2016 112013061016 ***.733.480-** R$ 3.500,00 796295 

Total novembro R$ 10.000,00   

Total percebido em 11 meses R$ 110.000,00   

Limite mensal Resolução Consun nº 02/2015  
(em 11 meses) - R$ 4.100,00*11 R$ 45.100,00   

Valor acima do limite Resolução Consun  
nº 02/2015 (em 11 meses) R$ 64.900,00   

   Fonte: Siconv 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57891881.
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O docente registrado no CPF sob o nº ***.733.480-**, possui Dedicação Exclusiva e se 
enquadra no Anexo da Resolução Consun nº 02/2015 como “Doutor com título obtido 
nos últimos 10 anos”, fazendo jus a percepção de até duas bolsas mensais, cujas cargas 
horárias somadas devem obedecer ao limite de 20 horas e ao valor total mensal de R$ 
4.100,00. No entanto, identificamos que o referido docente acumulou ao longo de 2016 a 
percepção de três bolsas mensais, cujos valores médios mensais ultrapassaram o limite 
estabelecido na Resolução Consun nº 02/2015 no período de 11 meses em R$ 64.900,00. 
 
e) Bolsista registrado no CPF sob o nº ***.300.670-** 
Data Pgto Nº Doc Pgto CPF Valor Pgto Convênio Siconv 

11/01/2016 51561115 ***.300.670-** R$ 5.100,00 776530 

12/01/2016 10150714 ***.300.670-** R$ 2.000,00 781259 

Total janeiro R$ 7.100,00   

03/02/2016 51561215 ***.300.670-** R$ 5.100,00 776530 

03/02/2016 10150814 ***.300.670-** R$ 2.000,00 781259 

Total fevereiro R$ 7.100,00   

02/03/2016 10150914 ***.300.670-** R$ 2.000,00 781259 

14/03/2016 51560216 ***.300.670-** R$ 5.100,00 776530 

Total março R$ 7.100,00   

01/04/2016 51560316 ***.300.670-** R$ 5.100,00 776530 

01/04/2016 10151014 ***.300.670-** R$ 2.000,00 781259 

Total abril R$ 7.100,00   

02/05/2016 51560416 ***.300.670-** R$ 5.100,00 776530 

02/05/2016 10151114 ***.300.670-** R$ 2.000,00 781259 

Total maio R$ 7.100,00   

01/06/2016 51560516 ***.300.670-** R$ 5.100,00 776530 

01/06/2016 10151214 ***.300.670-** R$ 2.000,00 781259 

Total junho R$ 7.100,00   

01/07/2016 51560616 ***.300.670-** R$ 5.100,00 776530 

22/07/2016 10150616 ***.300.670-** R$ 2.000,00 781259 

Total julho R$ 7.100,00   

02/08/2016 51560716 ***.300.670-** R$ 5.100,00 776530 

02/08/2016 10150716 ***.300.670-** R$ 2.000,00 781259 

Total agosto R$ 7.100,00   

01/09/2016 51560816 ***.300.670-** R$ 5.100,00 776530 

02/09/2016 10150816 ***.300.670-** R$ 2.000,00 781259 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57891881.
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Data Pgto Nº Doc Pgto CPF Valor Pgto Convênio Siconv 

Total setembro R$ 7.100,00   

03/10/2016 51560916 ***.300.670-** R$ 5.100,00 776530 

03/10/2016 10150916 ***.300.670-** R$ 2.000,00 781259 

Total outubro R$ 7.100,00   

01/11/2016 51561016 ***.300.670-** R$ 5.100,00 776530 

01/11/2016 10151016 ***.300.670-** R$ 2.000,00 781259 

Total novembro R$ 7.100,00   

Total percebido em 11 meses R$ 78.100,00   

Limite mensal Resolução Consun nº 02/2015  
(em 11 meses) - R$ 2.200,00*11 R$ 24.200,00   

Valor acima do limite Resolução Consun  
nº 02/2015 (em 11 meses) R$ 53.900,00   

Fonte: Siconv 

 
A aluna registrada no CPF sob o nº ***.300.670-**, se enquadra no Anexo da Resolução 
Consun nº 02/2015 como “Mestres”, fazendo jus a percepção de até duas bolsas mensais, 
cujas cargas horárias somadas devem obedecer ao limite de 20 horas e ao valor total 
mensal de R$ 2.200,00. No entanto, identificamos que o referido aluno acumulou ao 
longo de 2016 a percepção de duas bolsas mensais, cujos valores médios mensais 
ultrapassaram o limite estabelecido na Resolução Consun nº 02/2015 no período de 11 
meses em R$ 53.900,00.  
 
f) Bolsista registrado no CPF sob o nº ***.601.130-** 
Data Pgto Nº Doc Pgto CPF Valor Pgto Convênio Siconv 

11/01/2016 21070214 ***.601.130-** R$ 3.500,00 800820 

12/01/2016 10030714 ***.601.130-** R$ 3.000,00 781259 

Total janeiro R$ 6.500,00   

03/02/2016 10030814 ***.601.130-** R$ 3.000,00 781259 

10/02/2016 21070314 ***.601.130-** R$ 3.500,00 800820 

Total fevereiro R$ 6.500,00   

02/03/2016 10030914 ***.601.130-** R$ 3.000,00 781259 

10/03/2016 21070414 ***.601.130-** R$ 3.500,00 800820 

Total março R$ 6.500,00   

01/04/2016 10031014 ***.601.130-** R$ 3.000,00 781259 

11/04/2016 21070514 ***.601.130-** R$ 3.500,00 800820 

Total abril R$ 6.500,00   

02/05/2016 10031114 ***.601.130-** R$ 3.000,00 781259 
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Data Pgto Nº Doc Pgto CPF Valor Pgto Convênio Siconv 

10/05/2016 21070614 ***.601.130-** R$ 3.500,00 800820 

Total maio R$ 6.500,00   

01/06/2016 10031214 ***.601.130-** R$ 3.000,00 781259 

10/06/2016 21070714 ***.601.130-** R$ 3.500,00 800820 

Total junho R$ 6.500,00   

11/07/2016 21070814 ***.601.130-** R$ 3.500,00 800820 

22/07/2016 10030616 ***.601.130-** R$ 3.000,00 781259 

Total julho R$ 6.500,00   

02/08/2016 10030716 ***.601.130-** R$ 3.000,00 781259 

10/08/2016 21070914 ***.601.130-** R$ 3.500,00 800820 

Total agosto R$ 6.500,00   

02/09/2016 10030816 ***.601.130-** R$ 3.000,00 781259 

12/09/2016 21071014 ***.601.130-** R$ 3.500,00 800820 

Total setembro R$ 6.500,00   

03/10/2016 10030916 ***.601.130-** R$ 3.000,00 781259 

10/10/2016 21071114 ***.601.130-** R$ 3.500,00 800820 

Total outubro R$ 6.500,00   

01/11/2016 10031016 ***.601.130-** R$ 3.000,00 781259 

10/11/2016 21071214 ***.601.130-** R$ 3.500,00 800820 

Total novembro R$ 6.500,00   

Total percebido em 11 meses R$ 71.500,00   

Limite mensal Resolução Consun nº 02/2015  
(em 11 meses) - R$ 3.000,00*11 R$ 33.000,00   

Valor acima do limite Resolução Consun  
nº 02/2015 (em 11 meses) R$ 38.500,00   

Fonte: Siconv 

 
O bolsista registrado no CPF sob o nº ***.601.130-**, se enquadra no Anexo da 
Resolução Consun nº 02/2015 como “Público externo à UFPel 40 horas e graduado”, 
fazendo jus a percepção de até duas bolsas mensais, cujas cargas horárias somadas devem 
obedecer ao limite de 40 horas e ao valor total mensal de R$ 3.000,00. No entanto, 
identificamos que o referido bolsista acumulou ao longo de 2016 a percepção de duas 
bolsas mensais, cujos valores médios mensais ultrapassaram o limite estabelecido na 
Resolução Consun nº 02/2015 no período de 11 meses em R$ 38.500,00. Ainda, 
identificamos que o referido bolsista vem prestando serviços de caráter permanente como 
Coordenador de Tecnologia de Informação do Departamento de Medicina Social da 
UFPel, sem qualquer vínculo empregatício, e percebendo bolsas de projetos vinculados a 
este Departamento desde, pelo menos, julho de 2013 (vedação expressa no § 5º do art. 14 
da Resolução Consun nº 02/2015). 
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Vale destacar que na concessão de bolsas a Universidade deve observar os parâmetros de 
valores de bolsas correspondentes concedidas por agências oficiais de fomento e a 
proporcionalidade entre os valores das bolsas e a remuneração regular dos beneficiários 
(Decreto 7.423/2010, art. 7º, §2º), o que não ocorreu nas presentes ocorrências.  Observa-
se, nesses casos, que os valores das bolsas concedidas nos projetos não têm padrões 
definidos, são superiores àqueles praticados pelas agências de fomento e não guardam 
proporcionalidade com a remuneração que os pesquisadores percebem em seus 
respectivos cargos na Universidade. 
 
No quadro a seguir, demonstra-se como o valor-hora das bolsas é muito superior àquele 
da remuneração. Os casos detalhados se referem à pesquisadores que têm dedicação 
exclusiva, o que limita a carga horária semanal a oito horas nos projetos (416h/ano ou, 
aproximadamente, 35h/mês), conforme estabelecido no Art. 21, §4º da Lei nº 
12.772/2012, com redação dada pela Lei nº 13.243, de 2016: 
 

Bolsista Remuneração regular (jun/2016) Bolsas (jun/2016) 
 Vencimentos 

(R$) 
Carga 
mensal* 
(h) 

Valor-
hora (R$) 

Total de 
bolsas (R$) 

Carga 
horária 
mensas (h) 

Valor-
hora (R$) 

***.345.940-** 16.889,48 200 84,44 16.800,00 35 480,00 
***.605.330-** 15.658,08 200 78,29 10.700,00 35 305,71 
***.035.200-** 10.570,66 200 52,85 16.600,00 35 474,28 
***.733.480-** 10.570,66 200 52,85 10.000,00 35 285,71 

Fonte: Sistemas SIAPE e SICONV 
Obs: mês de referência jun/2016. 
* Segundo a Súmula TST nº 431, a jornada semanal de 40h implica a aplicação do divisor 200 para cálculo do salário hora. 

 
Em relação a participação dos pesquisadores e bolsistas nos projetos executados por 
fundações de apoio, identificou-se que não há na Universidade um sistema que controle 
os registros das cargas horárias dedicadas a cada projeto. A inexistência deste controle 
faz com que, quando da apreciação dos projetos, tanto o Reitor, quanto o órgão colegiado 
da Universidade, levem em consideração apenas a carga horária dos docentes e servidores 
para o projeto sob análise, e não a soma das cargas horárias dedicadas aos demais projetos.  
 
A título de exemplificação, o docente registrado no CPF sob o nº ***.345.940-** possui 
dedicação exclusiva e soma 49 horas mensais dedicadas apenas aos projetos pelos quais 
percebe bolsas (convênios registrados no Siconv sob o nº 776530 - dezessete horas 
mensais, nº 781259 - dezesseis horas mensais, e 800820 - dezesseis horas mensais).  Além 
destes projetos, o referido docente participa como coordenador dos projetos relativos aos 
convênios nº 791888, nº 796295  e nº 837462.  
 
A carga horária máxima para docentes com dedicação exclusiva para participação em 
projetos de pesquisa é de oito horas semanais ou 416h/ano, conforme estabelecido no Art. 
21, §4º da Lei nº 12.772/2012, com redação dada pela Lei nº 13.243, de 2016. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Ausência de rotinas de controle na UFPel que garantam a observância das regras sobre a 
carga horária e as concessões de bolsas em projetos executados por fundações de apoio. 
Considerando ser competência da Coordenação de Convênios manter o controle sobre a 
execução dos convênios celebrados com as fundações de apoio, e que a mesma está 
subordinada ao Gabinete do Reitor, atribui-se ao Reitor a responsabilidade pela presente 
ocorrência. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
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Por meio do Ofício GR/UFPel nº 176/2017, emitido em 27 de março de 2017, a UFPel 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“No que respeita a limites para o valor das bolsas, vale dizer que, até o surgimento da 
Resolução do Conselho Universitário nº 2 de 2015, o único limite de valor existente era 
o limite previsto no Artigo 37, XI, da Constituição Federal. Com o advento da Resolução 
n° 2 de 2015, os convênios formalizados com as fundações de apoio passaram, a partir de 
então, a observar os valores nela previstos. No entanto, em relação aos convênios que lhe 
eram anteriores, entendeu a UFPel (entendimento que, inclusive, vem agora corroborado 
pela manifestação do Sr. Procurador Federal junto à UFPel, expressa na Nota cuja cópia 
vai anexa) que os limites impostos pela Resolução n° 2, seja no que refere aos valores das 
bolsas, seja no que respeita ao número de bolsas por pesquisador, não lhes seriam 
aplicáveis, uma vez que tais convênios haveriam de continuar a ser regidos pelo que fora 
estabelecido em seus respectivos planos de trabalho. 
 
Todos os convênios a que se referem as alíneas do item 2 da presente Solicitação de 
Auditoria tiveram seus planos de trabalho aprovados em data anterior a Resolução nº 
2/2015. 
 
Com relação a ausência, nos processos de convênios registrados no SICONV sob nºs 
776530, 781259, 791888, 796295, 800820, 837462, 777375, 791980, 820587 e 820733, 
[...] de registro das cargas horárias de cada pesquisador, esclarece-se o seguinte: nos 
convênios assinados a partir de 2015, no próprio Plano de Trabalho há um anexo com a 
composição da equipe do projeto e carga horária. Muitos convênios antigos, porém, não 
possuem sequer um plano de trabalho estruturado. Nesses casos, o que há, em termos de 
substância própria de um plano de trabalho, é obtido a partir das informações do próprio 
SICONV e nele não consta carga horária. 
 
Analisando pontualmente, porém, cada um dos processos apontados na Solicitação de 
Auditoria, cumpre informar o seguinte: 
 
a) A informação sobre a carga horária de cada pesquisador no projeto, nos processos 
abaixo relacionados, consta nas respectivas folhas também abaixo indicadas: 
 
- Convenio 800820 -folhas 111 a 113; 
- Convenio 781259 - folhas 104/105; 
- Convenio 776530 - folhas 293/295; 
- Convenio 791980 - folha 46; 
- Convenio 820587 - folhas 5/6, 23/24; 
- Convenio 791888 - folhas 250/251; 
- Convenio 820733 - folhas 1/4. 
 
b) A identificação da equipe de pesquisadores participantes consta, nos processos de cada 
projeto, nas respectivas folhas: 
 
- Convênio 796295 - folha 22; 
- Convênio 781259 - folhas 24 e 25; 
- Convênio 800820 - folhas 111/113, 187 e 199; 
- Convênio 776530 - folhas 39/40, 143/144 e 293/294; 
- Convênio 791980 - folha 46; 
- Convênio 820587 - folhas 5/6, 23/24; 
- Convênio 791888 - folhas 250/251; 
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- Convênio 837462 - folhas 80/82; 
- Convênio 820733 - folhas 1/4. 
 
c) Nos processos em que efetivamente não constam tais informações, providenciaremos 
a imediata busca de tais dados junto aos respectivos projetos aprovados no COCEPE, 
instância de controle e aprovação dos projetos, a bem de incluí-las no SICONV”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A alegação principal do Reitor para o acúmulo de bolsas em quantidade e valor superior 
ao previsto na Resolução Consun nº 02/2015 é de que os convênios referidos no achado 
de auditoria foram celebrados anteriormente a publicação da referida norma. Para 
sustentar o entendimento da não aplicabilidade dos parâmetros impostos na Resolução 
Consun nº 02/2015, o Reitor solicitou, em 20 de março de 2017, parecer à Procuradoria 
Jurídica da Universidade. No parecer emitido pela Procuradoria (Parecer nº 
020/2017/CABJ/PF-UFPel/PGF/AGU, de 22 de março de 2017), a mesma sustenta 
entendimento de que os acordos celebrados com fundações de apoio anteriores à 
publicação da Resolução Consun nº 02/2015 devem obedecer aos parâmetros para 
concessão de bolsas estabelecidos nos respectivos planos de trabalho, salvo se houve 
aditivo de prorrogação do instrumento após a publicação da Resolução Consun nº 
02/2015, situação em que os parâmetros para concessão de bolsas deveriam ser adequados 
à referida Resolução. 
 
Data vênia, as recomendações feitas anteriormente, por esta CGU-Regional/RS, 
mencionadas no Parecer nº 020/2017/CABJ/PF-UFPel/PGF/AGU, para a UFPel 
normatizar e disciplinar internamente a concessão de bolsas nos contratos e convênios 
celebrados com fundações de apoio, o que foi feito por meio da Resolução Consun nº 
02/2015, tinham o intuito de organizar e consolidar as disposições legais concernentes à 
matéria, e não a liberação de concessões de bolsas em desacordo com os parâmetros 
estabelecidos no Art. 7º, § 2º do Decreto nº 7.423/2010 (que determina que “para a 
fixação dos valores das bolsas, deverão ser levados em consideração critérios de 

proporcionalidade com relação à remuneração regular de seu beneficiário e, sempre que 

possível, os valores de bolsas correspondentes concedidas por agências oficiais de 

fomento”), para os instrumentos celebrados anteriormente à publicação da Resolução nº 
02/2015. 
 
Não obstante, identifica-se que todos os instrumentos nos quais houve continuidade, no 
exercício 2016, de pagamento de bolsa em quantidade e valores superiores aos parâmetros 
estabelecidos na Resolução nº 02/2015, tiveram prorrogação do instrumento após a 
publicação da referida norma, de 2 de março de 2015. Assim sendo, pelo parecer da 
Procuradoria da Universidade, deveriam ter sido adequados à Resolução Consun nº 
02/2015 no momento da prorrogação da vigência.  
 
Em relação ao acúmulo de duas bolsas, pela aluna registrada no CPF sob o nº 
***.300.670-**, no valor de R$ 7.100,00, e à prestação de serviços de caráter permanente, 
pelo bolsista registrado no CPF sob o nº ***.601.130-**, sem qualquer vínculo 
empregatício, e percebendo bolsas de projetos vinculados à UFPel desde, pelo menos, 
julho de 2013, o Reitor não se manifestou. 
 
Quanto a falta de um sistema que controle os registros das cargas horárias dos servidores 
e docentes nos projetos de pesquisa, o Reitor indicou que nos respectivos processos 
constam as cargas horárias de cada pesquisador no respectivo projeto de pesquisa. Ocorre 
que a indicação de carga horária individualmente em cada processo de projeto de pesquisa 
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não permite aferir se a soma das horas dedicadas aos demais projetos, quando é o caso, 
está dentro dos parâmetros definidos na legislação. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Exijir das fundações de apoio, que adequem nos convênios vigentes, a 
carga horária e o valor das bolsas às regras estabelecidas na Resolução Consun nº 
02/2015, observando que a carga horária máxima para docentes com dedicação exclusiva 
para participação em projetos de pesquisa é de oito horas semanais ou 416h/ano, 
conforme estabelecido no Art. 21, §4º da Lei nº 12.772/2012, com redação dada pela Lei 
nº 13.243/2016.   
 
Recomendação 2: Implantar controle com o registro da carga horária dos servidores e 
docentes alocada a cada projeto, com a indicação da jornada de trabalho regular, o valor 
da bolsa correspondente, e, em caso de docente, da titulação e da forma de vínculo (se é 
DE, 40 horas ou 20 horas).  
 
Recomendação 3: Formalizar rotinas de controle que garantam a observância da 
quantidade máxima de duas bolsas por pesquisador e o limite de valores sobre as 
concessões de bolsas no âmbito de projetos executados em parceria com fundações de 
apoio, estabelecidas na Resolução Consun nº 02/2015. 
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Unidade Auditada: Fundação Universidade Federal - Pelotas 
Exercício: 2015 
Processo: 00222.100052/2017-27 
Município: Pelotas - RS 
Relatório nº: 201603358 
UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL 
 

 
 

_______________________________________________ 
Análise Gerencial 
 
Senhor Superintendente da CGU-Regional/RS,  
 
 

Por meio deste relatório, apresentam-se os resultados do trabalho de Avaliação dos 
Resultados da Gestão na FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - 
UFPEL realizado de acordo com os preceitos contidos na Ordem de Serviço n.º 
201603358 e em atendimento ao inciso II do Art. 74, da Constituição Federal de 1988, de 
acordo com o qual cabe ao Sistema de Controle Interno: “comprovar a legalidade e avaliar 
os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal”. 
 

 
1. Introdução 
 
 

O presente trabalho foi realizado em Pelotas - RS, com o objetivo de avaliar a gestão da 
entidade. Para tanto, foram selecionados os macroprocessos denominados “Ensino”, 
“Pesquisa” e “Extensão”. Os macroprocessos foram selecionados por estarem 
estreitamente relacionados à missão institucional da entidade, qual seja, promover o 
avanço do conhecimento e a educação plena com excelência, formando profissionais 
capazes de contribuir para o desenvolvimento humano e a melhoria da qualidade 
socioambiental. 
 
Para este trabalho de avaliação, examinou-se a execução dos recursos associados à Ação 
Orçamentária 4002 – Assistência ao Estudante de Ensino Superior – Pnaes, entre os meses 
de janeiro e dezembro de 2016. Os trabalhos de campo foram realizados no período de 
20 de fevereiro de 2017 a 24 de fevereiro de 2017, em estrita observância às normas de 
auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal.  
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Em resposta ao Relatório Preliminar, a UFPel, por meio do Ofício GR/UFPEL nº 
239/2017, de 04 de maio de 2017, assim se manifestou: 
“Em atenção ao Ofício nº 101936/2017/GAB/CGU-Regional/RS/CGU-PR referente ao 
Relatório Preliminar nº 201603358 – Processo n. 00222.100052/2017-27 e, 
especialmente atento à observação contida no referido ofício, no sentido de que a presente 
ocasião é apenas para manifestações que se atenham aos fatos apresentados no Relatório, 
venho expressar-lhe que não tenho sobre eles quaisquer reparos a tecer, à exeção de um 
que se impõe, relativamente ao ponto de que tratam os itens 2.2 (do trecho alusivo 
intitulado “Resultados dos Trabalhos”) e 1.1.1.5. ( do trecho intitulado “Constatações”), 
ambos relativos a suposto ‘Fornecimento de refeições a estudantes que estão fora do 
público alvo do PNAES’.” 
 
Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 
 

 
2. Resultados dos trabalhos 
 
 

A abordagem adotada pela CGU objetivou verificar se o Programa Nacional de 
Assistência Estudantil (Pnaes) tem atingido seu principal objetivo que é contribuir para a 
permanência dos estudantes de graduação presencial nas Ifes, por meio das seguintes 
questões e subquestões de auditoria: 
 
a) Os mecanismos de controles internos administrativos nas fases de planejamento, 
execução, controle e avaliação, no âmbito do setor responsável pela gestão do Pnaes, 
estão adequados? 
 
a.1) O setor responsável pela execução da política pública no âmbito da Ifes está 
devidamente estruturado, com estabelecimento de normas, de responsabilidades e de 
qualificação para as atividades inerentes? 
 
a.2) Os controles administrativos relativos à seleção de alunos e sobre os pagamentos 
efetuados no âmbito do Pnaes são eficientes? 
 
b) A escolha das áreas de atuação e aplicação dos recursos do Pnaes está de acordo com 
as modalidades previstas no Decreto nº 7.234/2010 e foram fundamentadas em estudos e 
análises relativas à demanda social? 
 
c) A divulgação do programa é eficiente, atingindo o público alvo da política? 
 
d) Os critérios de seleção estão adequados, atendendo aos princípios estabelecidos no 
Decreto nº 7.234/2010, em particular quanto ao critério renda? 
 
e) A Ifes realiza avaliação quanto ao resultado do programa? 
 
f) Existem critérios de contrapartida, estabelecidos pela Ifes, para a manutenção do 
benefício (exemplo: desempenho acadêmico mínimo, frequência mínima)? 
 
A partir das referidas questões, os trabalhos foram desenvolvidos com base em uma série 
de verificações conforme exposto no presente relatório. 
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2.1 Os mecanismos de controles internos administrativos nas fases de planejamento, 
execução, controle e avaliação, no âmbito do setor responsável pela gestão do Pnaes, 
estão adequados? 

Subquestão de Auditoria: O setor responsável pela execução da política pública está 
devidamente estruturado, com estabelecimento de normas, de responsabilidades e 
de qualificação para as atividades inerentes? 
 
A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae) foi criada no ano de 2007, a partir da 
identificação da necessidade de atendimento aos estudantes de diversas partes do país, 
ingressantes através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que passaram a demandar a 
ampliação do programa de moradia estudantil e a criação de alojamento provisório.  Essa 
foi a motivação para transformar a Caec (Coordenadoria de Assuntos Estudantis e 
Comunitários) em uma pró-reitoria, aumentando a capacidade de atendimento dos 
estudantes, com uma estrutura mais adequada para responder positivamente a essas 
demandas e a outras, que foram se apresentando com a consolidação dessa forma de 
ingresso na UFPel. 
 
A Prae atualmente conta com duas Coordenações – de Integração Estudantil (Cie) e de 
Ações Afirmativas e Políticas Estudantis (Cape) – subdivididas em núcleos que 
acompanham os diversos programas desenvolvidos na instituição. 
 
Assim, a Prae deixou de atuar somente no âmbito da assistência direta e passou a trabalhar 
com políticas mais amplas de inclusão e permanência, voltadas não só para o apoio 
financeiro, mas apoio psicossocial e ações voltadas a questões envolvendo gênero e etnia. 
 
A Prae também tem políticas voltadas ao lazer e à cultura, não vinculadas ao Pnaes, 
promovendo acesso a eventos através de editais, nos quais podem participar quaisquer 
estudantes matriculados nos cursos de graduação da UFPel. 
 
Questionada acerca da estrutura física e de arcabouço normativo para a execução do Pnaes 
na Universidade, o gestor informou, por meio do Memorando Prae 010/2017, de 13 de 
fevereiro de 2017, assinado pelo Pró-Reitor de Assuntos Estudantis, que os Programas da 
Assistência Estudantil da UFPel são regulamentados por Resoluções do Conselho 
Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cocepe), a seguir relacionadas: 

• Resolução COCEPE nº 02/2015 –Programa Auxílio Moradia; 
• Resolução COCEPE nº 06/2015 – Programa Auxílio Transporte; 
• Resolução COCEPE nº 05/2015 – Programa Auxílio Alimentação; 
• Resolução COCEPE nº 07/2015 – Programa Auxílio Deslocamento; 
• Resolução COCEPE nº 09/2015 – Programa Auxílio Pré-escolar; 
• Resolução COCEPE nº 08/2015 – Programa Auxílio Instrumental Odontológico;  
• Resolução COCEPE nº 10/2016 – Programa Apoio Pedagógico. 

 
A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae), setor responsável pela execução da política 
pública no âmbito da Universidade, não tem regimento e nem estatuto próprios.  
 
Quanto à estrutura, destacou que: Em relação ao Organograma, se faz importante 
destacar que a gestão central da UFPel se encontra em processo de reestruturação. 
Assim que o Conselho Universitário da UFPel aprovar a proposta de estrutura 
administrativa desta gestão que iniciou em 12 de janeiro, a Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis ficará assim estruturada a partir de três níveis hierárquicos. 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57891881.
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A UFPel também informou, por meio do Memorando Prae 028/2017, de 15 de março de 
2017, assinado pelo Pró-Reitor de Assuntos Estudantis, que a Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis – Prae - conta atualmente com o quadro funcional assim composto: doze 
servidores de carreira e dois terceirizados, sendo que destes, dois atuam no apoio 
administrativo, oito são assistentes sociais e um nutricionista terceirizado que atua na 
gerencia dos Restaurantes Escola.  
 
A UFPel se utiliza do programa Cobalto para cadastrar, informar e acompanhar a 
trajetória dos estudantes. A partir desse sistema é possível:  

a) verificar a situação de matrícula do aluno (com vínculo, trancamento, mobilidade, 
formado etc.); 

b) informar a concessão ou suspensão de benefícios da assistência estudantil; 
c) verificar o aproveitamento escolar dos alunos. 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57891881.
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O Cobalto também é utilizado como ferramenta para a inscrição dos alunos nos editais de 
benefício estudantil. São lançados anualmente editais de inscrição para os programas 
estudantis, sendo um no primeiro semestre e outro no segundo semestre. Após o 
preenchimento do formulário de inscrição no Sistema Cobalto, o aluno procede o 
agendamento de entrevista com assistente social, dentro do mesmo sistema. 
 
Quanto à suficiência e adequação dos recursos humanos e tecnológicos, a Prae apresentou 
o seguinte posicionamento: “As ferramentas tecnológicas disponíveis são úteis e 
respondem à maior parte das demandas do setor. Entretanto, o sistema ainda precisa ser 
aprimorado no sentido de fornecer maior rapidez ao processo de inclusão da informação 
dos beneficiários na base de dados. Isso se justifica pela forma como o sistema foi 
pensado originalmente, onde a base de dados é o programa da assistência estudantil (por 
exemplo, o auxílio moradia) e não o aluno. Assim, um aluno beneficiário de mais de um 
programa precisa ser cadastrado mais de uma vez. O mesmo ocorre para a suspensão 
dos benefícios. 
Em relação aos recursos humanos, o entendimento do setor é que há carência de 
profissionais para que o atendimento e a supervisão dos programas possam ocorrer de 
forma mais eficiente. O setor com maior dificuldade é o Núcleo de Serviço Social, 
responsável pela análise socioeconômica nos processos de seleção dos beneficiários. O 
núcleo conta com oito Assistentes Sociais do quadro de servidores. A seleção de 
beneficiários ocorre duas vezes ao ano e, importante que se destaque, essa tarefa soma-
se à demanda de avaliações de cotas sociais no processo de matrícula da Universidade, 
perfazendo uma carga de trabalho bastante pesada em termos proporcionais ao tamanho 
do grupo. 
Ademais, o setor de arquivo da pró-reitoria, onde são catalogadas as documentações de 
todos os alunos inscritos nos editais da assistência estudantil encontra-se sem um 
servidor responsável desde março de 2015. A atual gestão da universidade vem buscando 
alternativas para corrigir tal problema”. 
 
Em visita às instalações da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis em 22 de fevereiro de 
2017, foram identificados problemas de espaço, estrutura e organização física das atuais 
instalações da Prae, conforme registros fotográficos a seguir: 
 

Sala de Gestão de programas Arquivo 
 
Todavia, conforme informou o Pró-Reitor de Assuntos Estudantis, estão sendo ultimadas 
as providências para mudança de prédio, com melhor estrutura e localização mais 
adequada, perto da reitoria. 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57891881.
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A partir do exposto, conclui-se que a UFPel dispõe de uma pró-reitoria específica para 
acompanhar a execução do Pnaes, porém não possui normativos, regulamentos, 
regimento, estatuto ou  manuais com as competências e atribuições da Prae. Além disso, 
não há definição das responsabilidades dos agentes envolvidos na operacionalização do 
programa. 
 
Subquestão de Auditoria: Os controles administrativos relativos à seleção de alunos 
e sobre os pagamentos efetuados no âmbito do Pnaes são eficientes? 
 
Questionada acerca das rotinas de controle administrativos utilizados para a seleção de 
beneficiários, a UFPel assim se manifestou por meio de Memorando Prae 010/2017, de 
13 de fevereiro de 2017, assinado pelo Pró-Reitor de Assuntos Estudantis: “No ano de 
2016 foram abertos dois Editais de seleção de beneficiários (Anexos 08 e 09), incluindo 
apoio aos estudantes nas seguintes áreas: moradia estudantil, alimentação, transporte, 
creche e apoio pedagógico. 
Os critérios para a seleção dos beneficiários são descritos em edital e seguem os critérios 
de elegibilidade do Pnaes. O processo de seleção compreende inicialmente o 
preenchimento de um formulário de inscrição e informação das condições 
socioeconômicas do aluno e sua família. Posteriormente, uma entrevista com um 
profissional do Núcleo de Serviço Social é agendado. A partir da análise documental e 
das informações prestadas na entrevista é feita a seleção dos beneficiários, obedecendo 
enquanto critério prioritário a concessão dos benefícios aos estudantes em situação de 
maior vulnerabilidade social”. 
 
Com respeito as rotinas de controle administrativos envolvidos no fluxo de pagamentos 
de benefício do Pnaes:  
“As principais rotinas do processo de pagamento estão descritas abaixo conforme cada 
benefício: 
- Moradia estudantil 
a) Da comprovação: Após a seleção via Edital, os beneficiários selecionados são 
encaminhados à Casa do Estudante (CEU). 
b) Do controle: os processos de controle envolvem o acompanhamento do desempenho 
acadêmico, realizados semestralmente. 
- Auxílio moradia 
a) Da comprovação: no prazo de até 10 dias após o início de cada semestre, o aluno deve 
entregar a documentação comprobatória de sua moradia (comprovante de aluguel, 
comprovante de divisão de aluguel, etc). Após o ingresso no programa, a bolsa de 
R$400,00 é depositada até o dia 10 do mês. 
b) Do controle: além da necessidade de comprovação semestral da moradia são 
analisadas a situação de matrícula do aluno (mensalmente) e o desempenho acadêmico 
(semestralmente). 
- Auxílio alimentação 
a) Da comprovação: após a seleção via Edital, os beneficiários selecionados são 
incluídos em uma lista que é encaminhada ao Restaurante Universitário, sendo essa lista 
atualizada todos os meses. 
b) Do controle: são analisadas a situação de matrícula do aluno (mensalmente) e o 
desempenho acadêmico (semestralmente). 
- Auxílio transporte 
a) Da comprovação: os créditos são disponibilizados ao aluno através de um cartão de 
vales-transporte eletrônico. As recargas são feitas mensalmente. 
b) Do controle: são analisadas a situação de matrícula do aluno (mensalmente) e o 
desempenho acadêmico (semestralmente). Alunos que não utilizam os créditos por dois 
meses consecutivos têm seu benefício suspenso.  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57891881.
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- Auxílio deslocamento 
a) Da comprovação: além da necessidade de comprovação semestral da utilização do 
recurso, são analisadas a situação de matrícula do aluno (mensalmente) e o desempenho 
acadêmico (semestralmente). Após o ingresso no programa, a bolsa no valor de R$ 
100,00; R$ 200,00 ou R$ 300,00, dependendo da sua localidade, é depositada até o dia 
10 do mês. Este programa tem um calendário de 10 meses anuais (De Março a 
Dezembro). 
b) Do controle: são analisadas a situação de matrícula do aluno (mensalmente) e o 
desempenho acadêmico (semestralmente). 
- Auxílio pré-escolar 
a) Da comprovação: Não é exigida comprovação, pois o recurso não se destina 
especificamente para pagamento de Escola, podendo ser utilizado para pagamento de 
acompanhante da criança. Ao completar 6 anos o benefício é suspenso, assim como de 
qualquer servidor federal. Após o ingresso no programa, a bolsa no valor de R$ 321,00 
(mesmo valor do funcionário público federal) é depositada até o dia 10 do mês. Este 
programa tem um calendário de pagamento de 10 meses anuais (março a Dezembro). 
b) Do controle: são analisadas a situação de matrícula do aluno (mensalmente) e o 
desempenho acadêmico (semestralmente). 
- Apoio pedagógico 
a) Da comprovação: Não é exigida comprovação, pois se destina para a compra de 
materiais específicos para cada curso, cópias, etc. Após o ingresso no programa, a bolsa 
de R$ 200,00 é depositada até o dia 10 do mês. Este programa tem um calendário de 
pagamento de 10 meses anuais (Março a Dezembro). 
b) Do controle: são analisadas a situação de matrícula do aluno (mensalmente) e o 
desempenho acadêmico (semestralmente). 
- Auxílio Instrumental odontológico 
a) Da comprovação: após a seleção via Edital, os beneficiários que estiverem cursando 
o terceiro semestre do curso de odontologia recebem o kit instrumental com os 
equipamentos necessários para as aulas práticas. 
b) Do controle: são analisadas a situação de matrícula do aluno (mensalmente) e o 
desempenho acadêmico (semestralmente). Ao final da graduação ou em caso de 
suspensão/cancelamento do benefício, é responsabilidade do aluno devolver os 
instrumentos a fim de possibilitar sua utilização por outros alunos. ” 
 
Relativamente aos controles que visem mitigar a ocorrência de desvios durante a 
execução do programa, a UFPel informou, sem apresentar eventuais relatórios de controle 
existentes, que a Prae e a Coordenação de Integração Estudantil acolhem denúncias 
realizadas por diferentes caminhos, apresentado duas denúncias, uma realizada por e.mail 
e outra encaminhada pelo Ministério Público Federal. E, ainda, que todas as denúncias 
envolvendo a situação de vínculo do aluno com a UFPel são apuradas diretamente pelo 
Pró-Reitor ou pela Coordenação de Integração Estudantil e, nos casos que envolvem a 
contestação da situação de vulnerabilidade social, a responsabilidade de verificação é do 
Núcleo de Serviço Social.. 
 
Segundo informou o gestor, as reavaliações das condições socioeconômicas para 
permanência no programa, são realizadas anualmente, no início do segundo semestre de 
cada ano. São elegíveis para essa reavaliação os estudantes que se encontram há dois anos 
como beneficiários de algum programa. Contudo, em 2016, esse procedimento não foi 
realizado em função da sobrecarga de trabalho no Núcleo de Serviço Social, devido aos 
seguintes fatores: a) impossibilidade de contratação de assistentes sociais terceirizados 
para complementar a equipe da Prae e, b) sobreposição das avaliações de cotas sociais no 
ingresso de 2016-1 e 2016-2, que são realizadas no mesmo núcleo, com as entrevistas dos 
candidatos aos programas assistenciais no mesmo período.  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57891881.
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Verificou-se, ainda, que embora o cadastramento dos benefícios do Pnaes seja feito no 
sistema Cobalto, todo o gerenciamento da execução financeira é realizada paralelamente, 
por meio de controles manuais, em planilhas eletrônicas (excel), o que potencializa o risco 
de ocorrência de erros e desvios e está detalhada em ponto específico do presente 
relatório. 
 
Questionada a respeito, a UFPel, por meio do Memorando Prae 028/2017, de 15 de março 
de 2017, assinado pelo Pró-Reitor de Assuntos Estudantis, assim se justificou: “O 
processo de cadastro e atualização da base de dados do Cobalto em relação aos 
benefícios da assistência estudantil apresenta algumas limitações. Conforme 
apresentado presencialmente na auditoria, o cadastro dos benefícios é feito por 
programa, e não por aluno. Além disso, para a elaboração dos demonstrativos de 
pagamento é preciso dispor das informações sobre a conta bancária de cada aluno 
(informação ainda indisponível no Cobalto). Dessa forma, há ainda a necessidade do 
trabalho com uma lista paralela ao sistema a fim de operacionalizar os documentos para 
pagamento. É importante destacar que o cruzamento de informações entre a planilha em 
excel e o banco de dados de cada programa no Cobalto nos permite a verificação da 
regularidade de cada aluno”. 
 
As deficiências de controles observadas nos pagamentos efetuados à Fundação de Apoio 
Universitário (Fau), fundação conveniada para gerenciamento dos RE, pelas refeições 
servidas aos beneficiários do Pnaes e a ocorrência pagamento de benefício em caráter 
provisório estão detalhadas em ponto específico do presente relatório. 
 
Diante do acima exposto, conclui-se que os controles nos processos seletivos são 
suficientes para assegurar a execução dos recursos do Pnaes nas ações descritas nos 
incisos do artigo 3º, § 1º do Decreto nº 7.234/2010. Todavia, os controles implantados 
nos fluxos de pagamentos apresentam deficiências que podem comprometer os objetivos 
do programa. 
  
##/Fato## 

 
 
2.2 A escolha das áreas de atuação e aplicação dos recursos do Pnaes está de acordo 
com as modalidades previstas no Decreto nº 7.234/2010 e foram fundamentadas em 
estudos e análises relativas à demanda social? 

Acerca da existência de estudos e análises sobre a demanda do corpo discente por 
assistência estudantil, a UFPel, sem apresentar documento comprovando essas 
informações, informou que as decisões quanto ao número de beneficiários foram tomadas 
em virtude da experiência e percepção quanto à demanda na UFPel. Durante o ano de 
2016 houve um acréscimo no número de beneficiários, superando a marca dos 1500 
beneficiários no Programa Auxílio Moradia. E, ainda, atendendo uma reivindicação da 
comunidade, foi criado o Programa de Apoio Pedagógico, voltado a suprir as 
necessidades por aquisição de materiais didáticos diversos que requerem investimento 
importante dos alunos em alguns cursos. 
 
Questionada acerca dos valores e critérios utilizados para alocação dos recursos do Pnaes 
em cada área descrita no § 1º, artigo 3º do Decreto nº 7.234/2010, a UFPel informou que:  
“A aplicação de recursos objetivou não deixar com demanda reprimida os três pilares 
básicos da assistência estudantil: Alimentação, Transporte e Moradia. Após atender a 
essas demandas, os recursos foram destinados para outras necessidades do corpo 
discente. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57891881.
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Os programas encerraram o mês de dezembro com as seguintes quantidades de alunos 
em cada programa: 
Programa Auxílio Moradia: 1538 alunos 
Programa Auxílio Transporte: 2310 alunos 
Programa Auxílio Alimentação: 3163 alunos 
Programa Auxílio Deslocamento: 220 alunos 
Programa Auxílio Pré-Escolar: 169 alunos 
Programa Apoio Pedagógico: 405 alunos” 
 
Os valores da programação orçamentária e respectiva execução do Pnaes no ano de 2016, 
discriminados por área de atuação, está demonstrado a seguir: 
 

Quadro – Valores da execução orçamentaria do Pnaes em 2016 
 

Áreas do PNAES Valores orçados R$ Valores executados R$ 
I – Moradia Estudantil 8.813.960,00 7.833.160,00 
II - Alimentação 2.225.000,00 3.058.876,42 
III - Transporte 1.150.000,00  881.904,08 
IV - Deslocamento    540.000,00  440.700,00 
V – Pré-Escolar    619.000,00  574.911,00 
VI – Apoio Pedagógico    650.000,00  240.000,00 
VIII –Instrumental Odontológico 0,00  0,00 
TOTAL 13.997.960,00 13.029.551,50 

Fonte: Memorando PRAE 013/2017, de 16 de fevereiro de 2017 

A partir da análise de ordens bancárias, no valor de R$ 1.733.958,16, selecionadas por 
amostragem dentre aquelas relacionadas pelo gestor e emitidas no período de 01 de 
janeiro a 31 de dezembro de 2016, verificou-se que os valores pagos referem-se às 
despesas alocadas nas áreas definidas pelo Decreto nº 7.234/2010. 
 
Assim sendo, conclui-se que a escolha das áreas de atuação e aplicação de recursos está 
de acordo com o Decreto nº 7.234/2010, embora não haja evidências de que essas escolhas 
tenham sido fundamentadas em estudos e análises relativas à demanda discente por 
assistência estudantil.  
 
Entretanto, constatou-se que a Universidade subsidia, com recursos do Pnaes, refeições a 
estudantes de pós-graduação que não estão enquadradas no público-alvo do programa. 
Tal situação é detalhada em ponto específico do presente relatório. 
  
##/Fato## 

 
 
2.3 A divulgação do programa é eficiente, atingindo o público alvo da política? 

Acerca da divulgação do Pnaes junto ao público alvo, a UFPel demonstrou que efetua 
divulgação pela Internet, já que os editais de seleção de benefícios foram tornados 
públicos através da divulgação de notícia no site da UFPel, na página da Prae, nas notícias 
dentro do sistema cobalto e na página da UFPel no facebook. 
 
Quanto à adequação da política de divulgação citada no item anterior, o Pró-Reitor de 
Assuntos Estudantis assim se pronunciou: 
“Apesar de ocupar o cargo há um mês, avalio que os editais são suficientemente claros 
e possuem a abrangência necessária em termos de divulgação. Em relação aos 
ingressantes, a demanda por esclarecimentos sobre a assistência estudantil ocorre já na 
matrícula, o que respalda a certeza de que as informações atingem a totalidade da 
comunidade elegível aos programas”. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57891881.
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Consulta aos sítios informados demonstrou a existência de informações sobre assistência 
estudantil. 
  
##/Fato## 

 
 
2.4 Os critérios de seleção estão adequados, atendendo aos princípios estabelecidos 
no Decreto nº 7.234/2010, em particular quanto ao critério renda? 

Questionada acerca dos critérios de seleção dos alunos beneficiados, para cada tipo de 
benefício, a UFPel manifestou-se por meio do Memorando Prae 010/2017, datado de 13 
de fevereiro de 2017 e assinado pelo Pró-Reitor de Assuntos Estudantis, conforme 
segue: 
“Para todos os benefícios, os critérios de seleção (para além dos limites estabelecidos de 
elegibilidade de cada programa) são esses: 
a) Renda familiar per capita; 
b) Despesas fixas; 
c) Bens móveis e imóveis; 
d) Escolaridade dos membros da família; 
e) Situação de trabalho; 
f) Situação de moradia; 
g) Enfermidade grave; 
h) Para os programas estudantis que possuem limite de vagas será utilizado como 
critério de desempate o ingresso por cotas sociais L1 e L2”. 
 
Os anexos apresentados pela Entidade comprovam a existência dos Editais de Circulação 
Interna 04/2016 e 07/2016 que regulamentaram o processo seletivo de beneficiários entre 
janeiro e dezembro de 2016 e as Resoluções do Conselho Coordenador do Ensino da 
Pesquisa e da Extensão – Cocepe, regulamentando os benefícios citados, 
individualmente. 
 
Além dos critérios de seleção citados pelo gestor, também foi identificada a exigência de 
que o estudante beneficiado esteja cursando a primeira graduação em todas as Resoluções 
que dispõem sobre a assistência estudantil custeada pelo Pnaes. Apesar de não ser exigido 
pelo Decreto nº 7.234/2010, tal critério de seleção permite ampliar o acesso da população 
à educação de nível superior e evita a perpetuação de beneficiários que poderiam se 
vincular indefinidamente à Universidade, cursando graduações sucessivamente e 
usufruindo dos benefícios assistenciais decorrentes de sua situação de vulnerabilidade 
socioeconômica.  
 
Para permanência no programa o aluno deverá estar, ainda, regularmente matriculado em 
todas as disciplinas oferecidas no semestre/ano pelo curso e ter frequência mínima exigida 
pelo Regimento Geral da UFPel, além do aproveitamento mínimo de 70% de aprovação 
nas disciplinas matriculadas no período. Entretanto, não há evidências do efetivo 
acompanhamento e controle do cumprimento dessas condicionalidades, conforme 
situação detalhada em ponto específico deste relatório. 
  
##/Fato## 

 
 
2.5 A Ifes realiza avaliação quanto ao resultado do programa? 

Questionada acerca da realização de avaliação dos resultados do Pnaes, conforme 
determina o inciso II do Parágrafo Único do art. 5º do Decreto nº 7.234/2010, a UFPel  
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informou que não existe ainda um processo sistemático de avaliação de impacto do Pnaes 
na UFPel. 
 
Com relação à existência de indicadores e metas específicas para acompanhar a execução 
do Pnaes, o gestor se limitou a informar que a meta de aplicação dos recursos Pnaes 
estabelecida pela UFPel nos últimos anos baseou-se no princípio da utilização máxima 
dos recursos disponíveis, como forma de favorecer a permanência do maior número 
possível de alunos na universidade, assim como das melhores condições que estiverem 
ao alcance para favorecer o desempenho acadêmico dos discentes atendidos. E, ainda, 
que o número de beneficiados a serem atendidos pelos programas da UFPel era estimado 
a partir da projeção de recursos do Pnaes. 
 
E quanto à existência de controles das taxas de evasão e retenção dos beneficiários dos 
Pnaes, a UFPel informou que a Prae ainda não dispõe de rotinas de avaliação que envolva 
informações sistematizadas acerca de taxas de evasão e retenção de alunos beneficiados 
pelo Pnaes. E, também , que não há dados a respeito da melhoria nas taxas de evasão e 
retenção de alunos ocasionadas por ações do Pnaes. Contudo, o Núcleo Psicopedagógico 
de Apoio ao Discente, vinculado à Prae, realizou uma série de ações voltadas à detecção 
e intervenção focada em dificuldades pontuais dos alunos beneficiários. A partir do 
levantamento de informações sobre o aproveitamento acadêmico dos beneficiários dos 
Programas de Moradia Estudantil, aqueles alunos com baixo rendimento foram 
convidados a participar de oficinas sobre diferentes temáticas, como aprendizagem, 
gerenciamento de gastos, etc. Essa atividade teve seu desenvolvimento comprometido 
pela greve iniciada na universidade no mês de outubro do ano passado. 
 
As fragilidades de controle decorrentes da ausência de avaliação dos resultados, 
inexistência de indicadores, metas e controles das melhorias nas taxas de evasão e 
retenção de alunos ocasionadas por ações do Pnaes estão detalhadas em ponto específico 
do presente relatório. 
  
##/Fato## 

 
 
2.6 Existem critérios de contrapartida, estabelecidos pela Ifes, para a manutenção 
do benefício (exemplo: desempenho acadêmico mínimo, frequência mínima)? 

Questionada sobre o estabelecimento de critérios de contrapartida para manutenção do 
benefício, a UFPel manifestou-se por meio do  Memorando Prae 10/2017, de 13 de 
fevereiro de 2017 e assinado pelo Pró-Reitor de Assuntos Estudantis, conforme segue: 
“As contrapartidas estão descritas nas Resoluções de cada programa. Abaixo descrevo 
cada uma delas quanto aos mecanismos de controle: 
- Tempo de permanência: o período de concessão dos benefícios é igual ao tempo de 
duração do curso. É possível estender o prazo por mais um ano mediante apresentação 
de justificativa. 
- Aproveitamento acadêmico: o aproveitamento acadêmico exigido é de 70% nas 
disciplinas do curso em cada semestre. 
A partir de 2017 serão implementadas rotinas de acompanhamento do aproveitamento 
acadêmico e solicitação imediata de esclarecimentos dos alunos em casos que fujam ao 
exposto nas resoluções de cada programa de assistência estudantil na UFPel. Sobre o 
prazo de permanência, semestralmente é revisada a situação de cada aluno 
beneficiário”. 
 
Todas as contrapartidas citadas possuem impacto positivo no desempenho do programa 
e no atingimento dos objetivos descritos no artigo 2º do Decreto nº 7.234/2010, porém, 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57891881.



 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
12 

conforme a manifestação acima, ainda não existem rotinas de acompanhamento 
sistematizadas dessas condicionalidades. A ausência de controle constitui ponto 
específico do presente relatório. 
  
##/Fato## 

 
 
 
3. Conclusão 
 
 

Verificou-se, por meio do presente trabalho, que o macroprocesso ligado ao Programa 
Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) no âmbito da UFPel apresenta falhas que 
podem se constituir em obstáculos para o atingimento dos objetivos do Programa: 

• Sistema informatizado carece de funcionalidades para gerenciamento do 
programa. 

• Fragilidades nos controles dos pagamentos no âmbito do Pnaes. 
• Morosidade na análise e deferimento dos benefícios assistenciais. 
• Inexistência de estudos e análises sobre a demanda do corpo discente por 

assistência estudantil. 
• Fornecimento de refeições a público que não é objeto do Pnaes. 
• Inexistência de mecanismos de acompanhamento e avaliação do Pnaes. 
• Ausência de acompanhamento do cumprimento dos critérios de contrapartida 

estabelecidos. 
 

Portanto, conclui-se que a UFPel deve adotar providências com vistas a sanar as falhas 
identificadas e registradas no presente Relatório de Auditoria. 
 

 
Porto Alegre/RS, 19 de maio de 2017. 
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_______________________________________________ 
Ordem de Serviço nº 201603358 
 
1 Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão 

1.1 Assistência ao Estudante de Ensino Superior  

1.1.1 Avaliação dos resultados  

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 
Sistema informatizado carece de funcionalidades para gerenciamento do programa. 
 
Fato 
 
Observou-se que a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis se utiliza de sistema 
informatizado (Cobalto) para cadastramento dos beneficiários do Programa Nacional de 
Assistência Estudantil custeada com recursos do Pnaes. Entretanto verificou-se que as 
funcionalidades do Cobalto se limitam, praticamente, ao cadastramento, agendamento de 
entrevistas e deferimento de benefícios, funcionando como uma espécie de base de dados. 
 
Os relatórios gerenciais disponíveis são incipientes e insuficientes para o gerenciamento 
do programa, dependendo de tratamento manual das informações, principalmente no que 
se referem à execução financeira, uma vez que toda operacionalização e controle dos 
pagamentos é realizada em planilhas Excel, com risco de ocorrência falha humana. 
 
Além das fragilidades do sistema, o não estabelecimento formal de normas, de 
responsabilidades e de qualificação para as atividades do setor responsável pela execução 
do Pnaes, contribui para aumentar o risco dos controles administrativos do programa.  
 
Acerca do assunto, a Ufpel, por meio do Memorando Prae 28/2017, de 15 de março de 
2017, declarou que:  “o processo de cadastro e atualização da base de dados do Cobalto 
em relação aos benefícios da assistência estudantil apresenta algumas limitações. 
Conforme apresentado presencialmente na auditoria, o cadastro dos benefícios é feito 
por programa, e não por aluno. Além disso, para a elaboração dos demonstrativos de 
pagamento é preciso dispor das informações sobre a conta bancária de cada aluno 
(informação ainda indisponível no Cobalto). Dessa forma, há ainda a necessidade do 
trabalho com uma lista paralela ao sistema a fim de operacionalizar os documentos para 
pagamento. 
É importante destacar que o cruzamento de informações entre a planilha em excel e o 
banco de dados de cada programa no Cobalto nos permite a verificação da regularidade 
de cada aluno”. 
 
Verificou-se, também, que o Cobalto não contempla o acompanhamento automatizado do 
descumprimento das condicionalidades dos benefícios do Pnaes, seja emitindo alertas ou 
relatórios,  tais como: 
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a) o beneficiário Pnaes não está matriculado em todas as disciplinas oferecidas no 
semestre; 

b) o prazo de permanência no programa está esgotado; 
c) o desempenho do beneficiário Pnaes é insuficiente (abaixo de 70%); 
d) necessidade de reavaliação socioeconômica dos beneficiários, etc. 

  
##/Fato## 

Causa 
 
Ausência de ação por parte da Pró-Reitora de Assistência Estudantil no sentido de 
estabelecer formalmente as normas e regulamentos e sistema informatizados adequado 
para gerencia do programa de assistência estudantil. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Questionado a respeito, por meio da Solicitação de Auditoria nº 201603358/006, de 10 
de março de 2017, o Pró-Reitor de Assuntos Estudantis, por meio do Memorando Prae 
29/2017, de 15 de março de 2017, assim se manifestou: 
“O Cobalto não possui esses recursos. Os controles dos aspectos mencionados são 
conduzidos pela Coordenação de Integração Estudantil ou pelo Pró-Reitor. Contudo, 
informo que todos os itens acima sugeridos estão entre as solicitações de melhorias do 
sistema encaminhados ao setor de Tecnologia da Informação para serem incorporados à 
rotina de controle da PRAE.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor em sua manifestação confirmou o fato e informou que já solicitou as devidas 
melhorias a área de TI da Universidade. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Proceder o aperfeiçoamento do sistema Cobalto de modo que este 
contemple, também, os controles administrativos dos pagamentos efetuados no âmbito 
do Pnaes, eliminando controles paralelos em planilhas eletrônicas (excel). 
 
 
1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 
Fragilidades nos controles dos pagamentos no âmbito do Pnaes. 
 
Fato 
 
Em análise aos pagamentos efetuados no âmbito do Pnaes, em 2016, selecionados de 
forma aleatória, verificou-se que todos os pagamentos de auxílio alimentação foram 
realizados por quantidades estimadas de refeições. A Fundação de Apoio Universitário – 
Fau, conveniada à UFPel para execução do “Programa Interdisciplinar de Restaurante 
Escola – Pires”, que é responsável pelo fornecimento de refeições aos beneficiários do 
Pnaes, dentre outros, faz o cálculo da média das refeições servidas e encaminha à 
Universidade, que apenas repassa os valores informados. 
 
Questionada a respeito da sistemática adotada para controle e conferência das refeições 
efetivamente servidas nos RE, custeadas pelo Pnaes, a UFPel, por meio do Memorando 
028/2017, de 15 de fevereiro de 2017, assim se manifestou:  
“Controle de entrada de bolsistas   
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1)Restaurante Escola Campus Capão do Leão-alunos entram através do controle 
biométrico; quem não passa com a digital, é marcado na lista impressa fornecida pela 
Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PRAE). 
2)Restaurante Escola Campus Pelotas-devido a falta de acesso a internet no prédio do 
RE XV de Novembro e RE CEU, são utilizadas as listas impressas fornecidas pela PRAE. 
- O controle da entrada é feito por funcionários de empresa terceirizada pela UFPel para 
atender as portarias; 
- No primeiro dia útil do mês seguinte estas listas são entregues à PRAE para conferência 
das refeições, tendo em vista que são três listas - uma para cada unidade. 
Estimativa de Receita 
- A cada novo aditamento do convênio é elaborado um Plano de Trabalho, onde estima-
se valores de receita e despesa. 
- A estimativa de receita é realizada através da média de refeições ocorridas em períodos 
semelhantes, levando-se em consideração os dias úteis, sábados, domingos e feriados, e 
seguindo o calendário acadêmico da Instituição.  
- Devido as instabilidades decorrentes de paralisações e greves, a cada início de mês são 
realizados ajustes na planilha de "previsão de receitas e despesas" para o mês seguinte. 
- Por exemplo, para obter os valores a serem repassados de março / 2016, foram feitos 
os seguintes cálculos: 
Média refeições fevereiro 2016 = 530 x 9 dias úteis = 4.470 refeições - 1º a 11 de março 
Média refeições março 2015 = 1.561 x 13 dias úteis = 20.293 refeições - 14 a 31 de 
março 
Média refeições fevereiro 2016 = 135 x 9 sáb/dom/feriado = 1.215 refeições 
Média refeições março 2015 = 526 x 9 sáb/dom/feriado  = 4.734 refeições 
- Esta média é realizada com dados reais, porém situações como muita chuva, muito frio, 
muito calor, festas de turmas, almoços de turmas - que não se tem conhecimento, diminui 
consideravelmente o número de refeições estimados”. 
 
Verifica-se, pelo acima exposto, que os controles são todos elaborados pela convenente, 
sem evidências de que a concedente efetue alguma conferência das listas encaminhadas 
mensalmente pela prestadora, referente as refeições efetivamente servidas aos 
beneficiários do Pnaes. Não se observou nos documentos examinados, relativos ao ano 
de 2016, nenhum acerto posterior dos valores repassados com base em estimativa. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Ausência de ação por parte da Pró-Reitora de Assistência Estudantil na conferência dos 
valores informados pela prestadora do serviço. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
O gestor não apresentou manifestação sobre este apontamento. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Não se aplica. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Implementar controle biométrico em todos os Restaurantes Escola para 
facilitar o controle e o pagamento pelo serviço efetivamente prestado pela convenente.    
 
Recomendação 2: Estabelecer e formalizar fluxos, rotinas e responsabilidade em relação 
ao controle e conferência dos pagamentos dos benefícios da assistência estudantil. 
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1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 
Morosidade na análise e deferimento dos benefícios assistenciais. 
 
Fato 
 
Constatou-se que a UFPel realizou pagamento de Auxílio Moradia no período de abril de 
2016 a dezembro de 2016 (9 meses x R$ 400,00 = R$ 3.600,00) ao beneficiário portador 
do CPF nº ***338.698-**, que teve seu pedido benefício indeferido na entrevista com 
assistente social e sem registro de benefício no sistema Cobalto.  
 
Em resposta ao nosso questionamento, por meio do Memorando Prae 028/2017, de 15 de 
marco de 2017, assinado pelo Pró-Reitor de Assuntos Estudantis, a UFPel alegou que: “A 
aluna em questão participou do Edital de seleção para os programas de assistência 
estudantil em 2016-1. Como a aluna ingressou por cotas sociais, obteve o acesso ao 
auxílio moradia em caráter provisório até a conclusão do processo de análise 
socioeconômica. Em função de insuficiência de documentos comprobatórios, a aluna foi 
indeferida no dia 12 de julho de 2016. Contudo, conforme previsto no edital, a aluna 
entrou com recurso sobre a decisão. O benefício foi mantido pelo período de análise do 
recurso, tendo seu parecer definitivo divulgado em 02 de janeiro de 2017. O motivo para 
a demora na resposta do recurso foi a greve dos servidores da UFPel compreendida 
entre os meses de outubro e dezembro de 2016”. 
 
Conforme consta no dossiê da beneficiária, o benefício foi indeferido por “limite de 
vagas”, o que pressupõe insuficiência de recursos do Pnaes para atender a demanda. 
Entretanto, foram efetuados pagamentos provisórios durante nove meses, no montante de 
R$ 3.600,00, sem que o beneficiário fizesse jus à assistência, caracterizando morosidade 
no processo, com desperdício de recursos. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Sistemática adotada pela Pró-Reitora de Assistência Estudantil na condução dos 
processos de concessão é morosa e inadequada. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
O gestor não apresentou manifestação sobre este apontamento. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Não se aplica. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Que a UFPel se abstenha de conceder benefícios assistenciais em 
caráter provisório, adotando as medidas necessárias para agilizar a análise dos pedidos. 
 
 
1.1.1.4 CONSTATAÇÃO 
 
Inexistência de estudos e análises sobre a demanda do corpo discente por assistência 
estudantil. 
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Fato 
 
Verificou-se que a UFPel não realiza estudos, tampouco análises sobre a demanda do 
corpo discente por assistência estudantil.  
 
Em relação à realização ou utilização de estudos e análises sobre a demanda do corpo 
discente por assistência estudantil, conforme preconizado no art. 4º, caput, do Decreto 
7.234/2010, a UFPel manifestou-se por meio do Memorando Prae 010/2017, de 13 de 
fevereiro de 2017 e assinado pelo Pró-Reitor de Assuntos Estudantis, conforme segue, 
sem apresentar documento comprovando essas informações: 
“As decisões quanto ao número de beneficiários foi tomada em virtude da experiência e 
percepção quanto à demanda na UFPel. Como já mencionado, houve acréscimo no 
número de beneficiários durante o ano de 2016, que por exemplo, superou a marca dos 
1500 beneficiários no Programa Auxílio Moradia. Além disso, atendendo uma 
reivindicação da comunidade, foi criado o Programa de Apoio Pedagógico, voltado a 
suprir as necessidades por aquisição de materiais didáticos diversos que requerem 
investimento importante do alunos em alguns cursos”. 
 
Apesar de argumenta que suas ações visaram atender demanda da comunidade, a 
Universidade não apresentou comprovação documental das reivindicações da 
comunidade e das análises ou estudos que fundamentaram a escolha das áreas de atuação 
a serem desenvolvidas no exercício de 2016, tampouco quanto aos critérios adotados para 
distribuição dos recursos em cada área. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Falta de estabelecimento e de implementação de rotina referente à documentação das 
demandas apresentadas pelo corpo discente e dos processos de estudo e análise dessas 
demandas pela UFPel, que fundamentem os valores e as áreas onde os recursos do Pnaes 
estão sendo aplicados. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
O gestor não apresentou manifestação sobre este apontamento. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Não se aplica. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Formalizar e implementar rotinas de estudos e análises (periodicamente 
atualizados) que permitam identificar as demandas do corpo discente por assistência 
estudantil, de modo a documentar as escolhas das áreas de atuação e a adequação dos 
valores de cada benefício ofertado. 
 
 
1.1.1.5 CONSTATAÇÃO 
 
Fornecimento de refeições a estudantes que estão fora do público alvo do Pnaes. 
 
Fato 
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A partir de visita realizada nos restaurantes escola e planilha disponibilizada pela 
Fundação de Apoio Universitário - FAU, contatada para administrar os restaurantes, 
verificou-se que também são oferecidas refeições gratuitas, custeadas com recursos do 
Pnaes aos estudantes de pós-graduação.  
 
Instada a se manifestar a respeito da legislação que ampara tal benefício, a UFPel, por 
meio do Memorando Prae 028/2017, de 15 de março de 2017, assinado pelo Pró-Reitor 
de Assuntos Estudantis assim se pronunciou: “O Restaurante Universitário da UFPel é 
frequentado por alunos (bolsistas ou não), professores e servidores técnico-
administrativos. Alunos de graduação e pós-graduação não bolsistas pagam R$2,00 a 
refeição (almoço ou janta). O valor complementar a cada refeição é pago com recursos 
próprios da Universidade (que não são PNAES). Deste montante somam-se os bolsistas 
de pós-graduação, oriundo de uma política institucional.” 
 
Contudo, tal política institucional vai de encontro ao contido no artigo 3º do Decreto nº 
7.234/2010 que regulamenta o Pnaes: 

“Art. 3º O PNAES deverá ser implementado de forma articulada com as atividades 
de ensino, pesquisa e extensão, visando o atendimento de estudantes regularmente 
matriculados em cursos de graduação presencial das instituições federais de 
ensino superior”. 
 

Nesse sentido, a Resolução nº 05/2015, que disciplina o acesso ao Programa de Auxílio 
Alimentação no âmbito da UFPel, também estabelece em seu artigo 5º como condição 
para habilitação no programa o aluno estar regularmente matriculado em um curso de 
graduação. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Adoção de política institucional inadequada às normas do Pnaes. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta ao Relatório Preliminar, encaminhado por meio do Oficio n° 101936/20 
17/GAB/CGU-Regional/RS/CGU-PR, de 31 de março de 2017, a UFPel, por meio do 
Ofício GR/UFPEL nº 239/2017, de 04 de maio de 2017, assim se manifestou: 
“ (...) Sobre este ponto acredita-se ter havido equívoco na avaliação. As planilhas de 
controle de acesso no Restaurante Universitário contém uma série de informações, 
informações, incluindo, de fato, uma relação de “bolsistas da pós-graduação”, composta 
por aulos em extrema vulnerabilidade. No entanto o custeio com a alimentação de tais 
alunos é realizado com recursos próprios da UFPel e não do PNAES conforme citado”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
De acordo com os argumentos apresentados pelo gestor não ocorreu o custeio de 
alimentação dos alunos da pós-graduação com os recursos do Pnaes. Contudo, do 
confronto da planilha disponibilizada pela convenente contendo as refeições  servidas em 
2016, dentro do programa Pires, com os valores pagos à FAU, no período de agosto a 
dezembro de 2016, baseados em estimativas mensais, verifica-se que além de custear os 
“bolsistas da pós-graduação”, o número de refeições pagas com recursos do Pnaes foi 
superior ao efetivamente devido. No quadro abaixo está demonstrada tal divergência: 
 

Quadro – Comparativo entre quantidades pagas e servidas 
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Refeições 

Quatidade de refeições 
estimadas no período de 
agosto a dezembro de 
2016 pagas com Recursos 
do PNAES| 

Quantidade de refeições 
servidas aos bolsistas no 
período de agosto a 
dezembro de 2016 
(incluídos os da pós-
graduação) 

Quantidade de 
refeições pagas a 
maior no período de 
agosto a dezembro de 
2016 

Desjejum 15.383 12.980 2.403 
Almoço/Jantar 239.746 170.621 69.125 
Ceia 59.307 49.551 9.756 

Fonte: Planilhas anexas aos processos de pagamento de agosto a dezembro de 2016 e planilha das refeições 
servidas no programa Pires em 2016. 
 
Ressalte-se que o gestor não disponibilizou documentação comprobatória das alegações 
apresentadas. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Efetuar alteração na rotina de pagamento dos restaurantes escola, de 
forma a discriminar os estudantes de pós-graduação e efetuar o pagamento do subsídio 
universal dos referidos por meio de recursos que não sejam oriundos do Pnaes. 
 
 
1.1.1.6 CONSTATAÇÃO 
 
 Inexistência de mecanismos de acompanhamento e avaliação do Pnaes. 
 
Fato 
 
Verificou-se que a Universidade não está cumprindo as determinações do inciso II do 
Parágrafo Único do art. 5º do Decreto 7.234/2010, uma vez que ainda não dispõe de 
informações sistematizadas a respeito das taxas de evasão e retenção dos alunos com 
vulnerabilidade econômica, tampouco sobre eventuais melhorias nas mesmas, 
ocasionadas pelas ações do Pnaes.  
 
Questionada a respeito, a UFPel, por meio do Memorando Prae 10/2017, de 13 de 
fevereiro de 2017, declarou que “Não há dados disponíveis acerca dessa temática. 
Contudo, o Núcleo Psicopedagógico de Apoio ao Discente, vinculado à PRAE, realizou 
uma série de ações voltadas à detecção e intervenção focada em dificuldades pontuais 
dos alunos beneficiários. A partir do levantamento de informações sobre o 
aproveitamento acadêmico dos beneficiários dos Programas de Moradia Estudantil, 
aqueles alunos com baixo rendimento foram convidados a participar de oficinas sobre 
diferentes temáticas, como aprendizagem, gerenciamento de gastos, etc. Essa atividade 
teve seu desenvolvimento comprometido pela greve iniciada na universidade no mês de 
outubro do ano passado”. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Omissão do gestor, que deixou de observar a obrigatoriedade prevista no Decreto n° 
7.234/2010, art. 5º, parágrafo único, inciso II. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
O gestor não apresentou manifestação sobre este apontamento. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
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Não se aplica. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Sistematizar (estabelecer, formalizar e implementar) processo de 
acompanhamento e avaliação do Pnaes, de modo a atender às determinações contidas no 
Decreto nº 7.234/2010 e permitir o controle sobre o atingimento dos objetivos do 
programa.  
 
 
1.1.1.7 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência de acompanhamento do cumprimento dos critérios de contrapartida 
estabelecidos. 
 
Fato 
 
Com base em cruzamento de dados entre o desempenho acadêmico no período de 2016/1 
dos beneficiários do Auxílio Moradia 2016, obtido no sistema Cobalto, e a relação de 
pagamentos do referido benefício em dezembro de 2016, constatamos onze casos de 
desempenho igual ou inferior a 50% cujos benefícios não foram suspensos. 
 
Em outro cruzamento, com beneficiários do Auxílio Pré-Escolar, o número de alunos com 
desempenho inferior a 70%, que é o mínimo exigido nas normas dos programas 
assistenciais da UFPel, foi de 37 casos, sem qualquer interpelação por parte do gestor. 
 
Questionada a respeito, a UFPel, assim se manifestou, por meio do Memorando Prae 
029/2017, de 15 de março de 2017: “O último dia para informação de notas do período 
2016-1 no sistema acadêmico por parte dos Professores e Colegiados foi 20 de julho. A 
partir dessa data seria possível obter os relatórios de aproveitamento e, em caso de 
detecção de alunos com rendimento abaixo do exigido, convocá-los para prestar 
esclarecimentos junto à Coordenação de Integração Estudantil. Entretanto, esse período 
coincidiu com o trabalho de análise do Edital de Seleção de Benefícios (2016-1) e, 
análise de cotas sociais do SISU 2016-2 e, em seguida, do Edital de benefícios 2016-2. 
Esse acúmulo de trabalho, que há um tempo é desproporcional à capacidade de atuação 
da equipe do Núcleo de Serviço Social, somado à greve iniciada em outubro do ano 
passado, impossibilitou a análise detalhada da situação dos alunos” 
. 
Registre-se que não foram realizados testes nos demais benefícios concedidos com 
recursos do Pnaes. Optou-se por esses dois programas assistenciais por serem os de maior 
valor individual (R$ 400,00 e R$ 321,00, respectivamente), sendo que o Auxílio Moradia 
representou 60,12% dos recursos executados em 2016. 
 
Tampouco foi testado o efetivo acompanhamento dos demais critérios de contrapartida 
estabelecidos pela Universidade, tais como: prazo de permanência, matrícula em 100% 
das disciplinas oferecidas, situação de matrícula, condição socioeconômica etc. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Ausência de ação por parte da Pró-Reitora de Assistência Estudantil no sentido de 
estabelecer procedimentos para acompanhamento dos critérios de contrapartida 
estabelecidos para os programas assistenciais.  
  
##/Causa## 
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Manifestação da Unidade Examinada 
 
O gestor não apresentou manifestação sobre este apontamento. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Não se aplica. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Sistematizar (estabelecer, formalizar e implementar) processo de 
acompanhamento do efetivo cumprimento dos critérios de contrapartida estabelecidos 
pela Universidade. 
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