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Análise Gerencial

Senhor Chefe da CGU-Regional/RS,

Em atendimento  à  determinação  contida  nas  Ordens  de  Serviço  n.º  201203094  e  201203096,  e
consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, de 06/04/2001,
apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de contas anual apresentada pela
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPel) e seu respectivo HOSPITAL ESCOLA.

1. Introdução

Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 02/04/2012 a 13/04/2012, 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.

2. Resultados dos trabalhos

Em acordo com o que estabelece o Anexo III da DN-TCU-117/2011, e em face dos exames realizados,
efetuamos as seguintes análises:

2.1 Avaliação da Conformidade das Peças

Com objetivo de avaliar a conformidade das peças do processo de contas da Universidade Federal de
Pelotas,  conforme  disposto  no  art.  13  da  IN  TCU  nº  63/2010,  foi  analisado  o  processo  nº
23110.000834/2012-15  e  constatado  que  a  Unidade  elaborou  todas  as  peças  a  ela  atribuídas  pelas
normas do Tribunal de Contas da União para o exercício de 2011.

Ressalta-se, ainda, que as peças, de modo geral contemplam os formatos e conteúdos obrigatórios nos
termos da DN TCU nº 108/2010 e 117/2011 e da Portaria-TCU nº 123/2011.

1 de 69



2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão

A Universidade Federal de Pelotas, já na introdução do Relatório de Gestão registra o seguinte: “Quanto
aos  Programas  de  Governo  sob  a  responsabilidade  da  UFPEL,  assim como  a  execução  física  das
respectivas  ações,  os  mesmos  foram  executados  quase  na  totalidade  das  metas  estabelecidas
previamente para 2011, o que foi possível através de um esforço concentrado da Instituição e de um
modelo de gestão que vem sendo aprimorado de forma que todas as ações previstas sejam executadas”.

Nas  páginas  22  a  50  do  Relatório  de  Gestão  a  UFPel  trata  dos  “Programas  de  Governo  sob  a
Responsabilidade da Unidade”, incluindo os Programas executados pelo Hospital Escola – HE.

Nas páginas 51  a  58  do Relatório  de  Gestão  a  UFPel trata  da  execução  física  das diversas Ações
realizadas no âmbito da UJ e do HE; Ações estas vinculadas aos Programas executados.

Constata-se que a  UFPel executou vinte  (20) Ações, vinculadas a  sete  (7) Programas. Já  o Hospital
Escola executou oito (8) Ações, vinculadas a três (3) Programas. De um modo geral, a execução, tanto
financeira, nos quadros das páginas 22 a 50, quanto física, nos quadros das páginas 51 a 58, indicam que
a execução se aproximou satisfatoriamente da previsão inicial.

Apresentamos nos quadros a  seguir  maiores detalhes em relação às situações de  menor  efetividade
física/financeira da UJ (execução inferior a 80% da previsão). Em relação à execução física,  cinco (5)
ações atingiram menos de 80% da meta. Entretanto, para a  meta física, registra-se que em duas (2)
Ações não houve execução, ou seja, a meta atingida foi zero, e para (6) Ações a UFPel registra Não
Aplicável. Ainda, para as Ações 8429 – Formação Inicial e Continuada à Distância e 11BA - REUNI -
Readequação da Infra-Estrutura da UFPel não existe manifestação da UFPel quanto à execução (meta
alcançada). Em relação à execução financeira,  quatro ações ficaram situadas nesse patamar, além de
quatro ações não executadas.

Em relação à execução inferior à previsão inicial, a análise efetuada indica que os fatores, ou situações,
registrados como causa para tal execução justificam o não atingimento das metas. Entretanto, faz-se
necessário registrar a divergência no Programa Brasil Universitário, Ação 4008 - Acervo Bibliográfico,
quanto aos valores registrados como "executados", de R$ 799.667,14, e a informação quanto ao total
"empenhado", de R$ 347.910,00. Sobre este mesmo programa, registra-se também que, quanto à meta
física, embora a execução em 2011 indique que para uma previsão de 17.000 volumes disponibilizados, o
atingimento foi de 3.923, a meta a ser realizada em 2012 foi reduzida para 2.100 volumes, conforme
quadro constante no item 2.3.2 do Relatório de Gestão.

 

154145 – HOSPITAL ESCOLA DA UFPel

0089 – PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO

0181 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis

Meta Previsão Execução
Execução  /
Previsão (%)

Informações da UJ

Financeira 178.902,00 127.630,10 71,34 “Abaixo da projeção apresentada, visto o
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interesse  de  muitos  servidores  em
permanecer em atividade para percepção
do respectivo abono.”Física 8 6 75

Fonte: Relatório de Gestão

154047 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

0750 – APOIO ADMINISTRATIVO

20CW - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e Dependentes

Meta Previsão Execução
Execução  /
Previsão (%)

Informações da UJ

Financeira 17.849,00 0,00 0
“A UFPel  dará  início  à  realização  dos
exames periódicos em seus servidores no
exercício de 2012.”Física 1.208 0 0

Fonte: Relatório de Gestão

154145 – HOSPITAL ESCOLA DA UFPel

0750 – APOIO ADMINISTRATIVO

20CW - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e Dependentes

Meta Previsão Execução
Execução  /
Previsão (%)

Informações da UJ

Financeira 46.063,00 0,00 0
“A realização dos exames periódicos dos
servidores do Hospital-Escola iniciar-se-á
no exercício de 2012.”Física 256 0 0

Fonte: Relatório de Gestão

154047 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

0750 – APOIO ADMINISTRATIVO

2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e Dependentes
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Meta Previsão Execução
Execução  /
Previsão (%)

Informações da UJ

Financeira 3.807.192,00 3.794.292,03 99,66
“Abaixo  da  meta  projetada  visto  a
autonomia  do  servidor  em  relação  à
escolha do plano de assistência que, em
muitos  casos,  não  atende  às exigências
da  Agência  Nacional  de  Saúde,
inviabilizando a concessão de benefício.”

Física 3.931 2.108 53,63

Fonte: Relatório de Gestão

154145 – HOSPITAL ESCOLA DA UFPel

0750 – APOIO ADMINISTRATIVO

2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e Dependentes

Meta Previsão Execução
Execução  /
Previsão (%)

Informações da UJ

Financeira 497.952,00 489.470,65 98,30
“Abaixo  da  meta  projetada  visto  a
autonomia  do  servidor  em  relação  à
escolha do plano de assistência que, em
muitos  casos,  não  atende  às exigências
da  Agência  Nacional  de  Saúde,
inviabilizando a concessão de benefício.”

Física 472 210 44,49

Fonte: Relatório de Gestão

154145 – HOSPITAL ESCOLA DA UFPel

0750 – APOIO ADMINISTRATIVO

2010 – Assistência Pré-Escolar

Meta Previsão Execução
Execução  /
Previsão (%)

Informações da UJ

Financeira 58.145,00 47.121,75 81,04
“Devido  à  volatilidade  do  objeto
verifica-se um saldo significativo entre a
projeção e a execução.”Física 60 44 73,33

Fonte: Relatório de Gestão
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154047 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

0901 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

005G – Custeio do Regime de Previdência

Meta Previsão Execução
Execução  /
Previsão (%)

Informações da UJ

Financeira 1.396.539,00 330.037,38 23,63
“Considerando que para o pagamento de
um  precatório  (Processo  Judicial)  pela
União  a  um  servidor,  é  necessário  a
abertura  de  uma  conta  de  depósito
judicial na qual é creditado diretamente o
valor  correspondente,  não  sendo  esse
montante  de  conhecimento  da
Instituição.”

Física Não se aplica Não se aplica -

Fonte: Relatório de Gestão

154047 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

1073 – BRASIL UNIVERSITÁRIO

4008 – Acervo Bibliográfico IFES e HU

Meta Previsão Execução
Execução  /
Previsão (%)

Informações da UJ

Financeira 855.000,00 799.667,14 94,08
“O resultado ficou abaixo do planejado
pois  foi empenhado  R$ 347.910,00,  ou
seja, 44% da dotação inicial prevista.”Física 17.000 3.923 23,08

Fonte: Relatório de Gestão

 

154047 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

1073 – BRASIL UNIVERSITÁRIO

4086 – Funcionamento dos Hospitais de Ensino
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Meta Previsão Execução
Execução  /
Previsão (%)

Informações da UJ

Financeira 50.000,00 0,00 0
“Executado  totalmente  na  UG  154145
Hospital Escola”

Física Não se aplica Não se aplica  

Fonte: Relatório de Gestão

154145 – HOSPITAL ESCOLA DA UFPel

1073 – BRASIL UNIVERSITÁRIO

6328 – Funcionamento dos Cursos de Graduação

Meta Previsão Execução
Execução  /
Previsão (%)

Informações da UJ

Financeira 20.000,00 0,00 0
“Índice  inicial  alcançado.  Foi  possível
aumento do nº de vagas.”

Física Não se aplica Não se aplica  -

Fonte: Relatório de Gestão

154047 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

1375 – DESENV. DO ENS. DE PÓS-GRADUAÇÃO E DA PESQUISA CIENTÍFICA

4006 – Funcionamento dos Cursos de Pós-Graduação

Meta Previsão Execução
Execução  /
Previsão (%)

Informações da UJ

Financeira 1.750.000,00 476.826,60 27,25

“A superação  das  metas  previstas  para
2011  pode  ser  atribuída  ao  número  de
professores doutores que ingressaram na
Universidade nesse ano, fortalecendo os
Programas  de  Pós-Graduação  já
existentes  e  promovendo  novos
Programas, aumentando assim o número
de  alunos  de  Pós-Graduação  na
Instituição.”

Física 2.100 2.510 119,52
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Fonte: Relatório de Gestão

154047 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

1375 – DESENV. DO ENS. DE PÓS-GRADUAÇÃO E DA PESQUISA CIENTÍFICA

8667 – Pesquisa Universitária

Meta Previsão Execução
Execução  /
Previsão (%)

Informações da UJ

Financeira 300.000,00 200.000,00 66,67

“A superação  das  metas  previstas  para
2011  pode  ser  atribuída  ao  número  de
professores doutores que ingressaram na
Universidade nesse ano e a formação de
novos  grupos  de  pesquisa.  Também
contribuiu  para  estes  resultados  a
realização  de  eventos  promovidos  por
esta  Pró-Reitoria,  os  quais  tiveram
reflexos  significativos  no  aumento  do
número de trabalhos publicados.”

Física 2.300 2.844 123,65

Fonte: Relatório de Gestão

2.3 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ

A Universidade Federal de Pelotas registra no Relatório de Gestão apenas os indicadores de desempenho
instituídos pela Decisão TCU nº 408/2002 – Plenário, informando a observância aos Acórdãos TCU nº
1043, de 28 de junho de 2006, e  nº 2167, de 22 de novembro de 2006, e a revisão pela publicação
intitulada “Orientação para o Cálculo dos Indicadores de Gestão” de janeiro de 2011.

2.4 Avaliação da Gestão de Recursos Humanos

A auditoria  realizada  sobre  a  gestão  de  recursos  humanos  da  UFPel  teve  o  objetivo  de  avaliar  a
composição do quadro de pessoal, bem como a regularidade dos pagamentos na área de pessoal ativo e
inativo,  especialmente  quanto ao cumprimento da  legislação sobre  admissão,  remuneração, cessão e
requisição de pessoal, concessão de aposentadoria, reforma e pensão.

Em consulta ao SIAPE e com base nas informações extraídas do Relatório de Gestão de 2011, as quais
foram consideradas  consistentes pela  equipe  de  auditoria,  verificou-se  que  o  quadro  de  pessoal da
Universidade estava assim constituído no final do exercício de 2011:

Tipologias dos Cargos Lotação Efetiva
Ingressos  em
2011

Egressos em 2011
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1. Provimento de cargo efetivo 2304 180 59

1.2.1 Servidor de carreira vinculada
ao órgão

2304 180 59

1.4  Servidores  Cedidos  ou  em
Licença

85 0 0

2.2  Grupo  Direção  e
Assessoramento superior

66 0 0

2.2.1 Servidor de carreira vinculada
ao órgão

56 0 0

2.3 Funções gratificadas 253 0 0

2.3.1. Servidor de carreira vinculada
ao órgão

253 0 0

Fonte: Relatório de Gestão

Quantidade de servidores da Universidade – Situação em 31/12/11.

Tipologias dos Cargos

Faixa Etária

Até 30
De  31  a
40

De  41  a
50

De 51 a 60
Acima  de
60

1.  Provimento  de  cargo
efetivo

233 608 748 673 146

1.2 Servidores de Carreira 185 563 741 669 145

1.3  Servidores  com
Contratos Temporários

48 45 7 4 1
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2 Provimento de cargo em
comissão

0 4 0 1 5

Fonte: Relatório de Gestão

A UFPel não apresentou análise crítica quanto à situação dos recursos humanos no Relatório de Gestão.
Questionada a respeito, declarou que o número de docentes tem sido suficiente para enfrentamento dos
encargos  didático-pedagógicos.  Entretanto,  quanto  aos  cargos  técnicos,  o  contingente  efetivo  não
apresenta  evolução positiva,  apesar do processo de  expansão desencadeado pelo Programa REUNI.
Enquanto que  em 2005 haviam 1230 servidores técnico-administrativos,  em fevereiro de  2012 esse
número era de 1188 servidores.

Alegou que tal situação pode ser explicada pelo número (227) de aposentadorias registradas a partir de
2005,  e  pelo  fato  da  carreira  dos  técnico-administrativos  só  terem disposto  de  um instrumento  de
reposição de  quadro a  partir  de  agosto  de  2010,  com a  implantação do Quadro de  Referência  dos
Servidores Técnico-Administrativos (QRSTA), e que não se aplica a todos os cargos.

O  gestor  apresentou  cópia  do  processo  que  versa  sobre  o  dimensionamento  das  necessidades
institucionais de pessoal, fundamentado nas diretrizes do Programa de Dimensionamento aprovado pelo
Conselho  Universitário  em 13/12/2011.  Referido  estudo  estabelece  as  estratégias  e  ações  a  serem
empreendidas de forma a delinear o quantitativo, composição e perfil da força de trabalho.

No ano de 2011 foi realizado um concurso público para provimento de cargos de Médico, Auxiliar em
Administração,  Contador,  Museólogo,  Técnico  em  Artes  Gráficas,  Técnico  de  Tecnologia  da
Informação, sob o amparo do QRSTA, pois as novas vagas de Técnicos-Administrativos do exercício de
2011 só foram disponibilizadas em 2012 e os concursos estão em fase de elaboração. Para a docência, as
novas vagas de 2011 e 2012 ainda não foram disponibilizadas, sendo que os concursos realizados em
2011 ampararam-se no Banco de Professor Equivalente.

Para a conformidade dos pagamentos e concessão de aposentadoria, reforma e pensão, foram realizadas
as seguintes análises:

Descrição da ocorrência Quantidade
de
servidores
relacionados

Quantidade
de
ocorrências
acatadas
totalmente
pelo gestor

Quantidade
de
ocorrências
acatadas
parcialmente
pelo gestor

Quantidade
de
ocorrências
não
acatadas
pelo gestor

Quantidade
de
ocorrências
aguardando
resposta  do
gestor

1)  Servidores  com
desconto  de  faltas  ao
serviço  na  folha,  sem  o
respectivo  registro  no
cadastro

17   17  

2) Servidores que recebem
devolução  de  faltas
anteriormente descontadas

1 1    
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3) Servidores que recebem
remuneração com base em
jornada  de  trabalho
superior à estabelecida na
tabela de seus respectivos
cargos

4   4  

4) Servidores que recebem
parcela  de  subsídio  em
valor  informado  ou
parametrizado

1 1    

5) Servidores com parcela
de  devolução  ao  erário
interrompida  ou  prazo
e/ou valor alterados

1   1  

6)  Servidores  que
percebem  parcela  de
subsídios
concomitantemente  com
outras  parcelas
incompatíveis

2 2    

7)  Servidores  com
complemento  de  subsídio
sem  alteração  desde  sua
implantação  em face  dos
aumentos ocorridos

3 2  1  

8)  Servidores  com
ingresso  no  cargo  efetivo
após  25/11/1995
recebendo quintos

4   4  

9) Pensionista, filha maior
solteira  que  também
possui  outro  vínculo
registrado no SIAPE, onde
o  seu  estado  civil  é
diferente de solteira

1 1    

10)Beneficiários  de
pensão com mais de  dois
benefícios

3 3    
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11)Servidores  com  idade
superior  a  70  anos  ainda
na situação de ativo

1 1    

12)Servidores/instituidores
com ocorrência no SIAPE
de  aposentadoria  com
provento  proporcional  e
estão recebendo proventos
integrais

4   4  

13)  Pensões  concedidas
após  19-02-2004
cadastradas no SIAPE em
tipos menores que 52

75 75    

Após análise das ocorrências descritas no quadro acima, verificou-se que a ocorrência 1), relativa ao
registro de faltas no cadastro do servidor, não foi regularizada pela Unidade.

As ocorrências 3, 5, 7, 8 e 12 não geraram constatações.

Cabe ressaltar que a Unidade cumpriu parcialmente os prazos previstos para cadastramento no Sisac dos
atos de admissão de  pessoal e  de concessão de aposentadoria, reforma e  pensão emitidos em 2011,
conforme demonstrado no quadro a seguir:

Quantidade de atos de admissão, e admissão
de pessoal e  de concessão de aposentadoria,
reforma e pensão emitidos em 2011.

Quantidade de atos cujo prazo do art.7º da IN
55 foi atendido.

228 21

A equipe de auditoria não fez análise do cumprimento do disposto no § 1º  do art. 11 da IN TCU nº
55/2007 em razão da não aplicabilidade de tal dispositivo à unidade jurisdicionada cuja gestão está sob
exame.

2.5 Avaliação do Funcionamento do Sistema de Controle Interno da UJ

O Sistema de Controle Interno é o conjunto de atividades, planos, métodos, indicadores e procedimentos
interligados, utilizado com vistas a assegurar a conformidade dos atos de gestão e a concorrer para que
os objetivos e metas estabelecidos para as unidades jurisdicionadas sejam alcançados.

Com objetivo de avaliar a estrutura de controles internos instituída pela Universidade Federal de Pelotas,
com vistas a garantir que seus objetivos estratégicos para o exercício fossem atingidos, nas áreas de
licitação e recursos humanos, foram analisados os seguintes componentes do controle interno: ambiente
de controle, avaliação de risco, procedimentos de controle, informação e comunicação e monitoramento.

Ambiente de Controle
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O  ambiente  de  controle  estabelece  a  fundação  para  o  sistema  de  controle  interno  da  Unidade,
fornecendo disciplina e estrutura fundamental. Deve demonstrar o grau de comprometimento em todos
os níveis da administração com a qualidade do controle interno em seu conjunto.

Conforme  registrado  no  Quadro  A.9.1  do  item 9  do  Relatório  de  Gestão  (Estrutura  dos  Controles
Internos da UJ), no grupo ambiente de controle, a Unidade indicou a maioria de suas respostas para as
situações apresentadas como “parcialmente inválida” (5 de 9 itens) indicando ainda duas respostas como
“totalmente inválidas”. Durante a execução dos trabalhos de Auditoria Anual de Contas do Exercício de
2011,  não  foi  observado  fato  relevante  que  indique  uma  posição  divergente  da  registrada  pela
Universidade. Algumas deficiências podem ser ressaltadas na UFPel, dentre os quais:

a)  a  inexistência  de  código  de  ética  profissional do  servidor  da  Universidade  Federal de  Pelotas e
conselho de ética, implementados e em efetivo funcionamento;

b)  a  inexistência  de  mecanismos  que  garantem  ou  incentivam  a  participação  dos  funcionários  e
servidores dos  diversos  níveis  da  estrutura  da  UJ na  elaboração  dos procedimentos,  das instruções
operacionais ou código de ética ou conduta.

c) a necessidade de aprimoramento da comunicação visando a divulgação e conscientização, a todos os
níveis da Unidade, acerca da importância dos controles internos para a Unidade;

d) a necessidade de elaboração ou aprimoramento de manuais com normas e procedimentos prevendo
sistemas de autorizações e aprovações, linhas de autoridade definidos e o estabelecimento de práticas
operacionais e de rotinas;

Avaliação de Risco

Avaliação de  risco é  o  processo de  identificação e  análise  dos riscos relevantes para  o alcance dos
objetivos  da  entidade  para  determinar  uma  resposta  apropriada.  Materializa-se  na  elaboração  de
documento formal que permita detectar as probabilidades de ocorrência desses riscos e a consequente
adoção de medidas para mitigá-las.

Em relação a este componente, a Unidade Jurisdicionada informou que a situação descrita é totalmente
inválida na maioria questões do grupo avaliação de risco, do Quadro A.9.1, do item 9 do Relatório de
Gestão (Estrutura dos Controles Internos da UJ). Essas informações foram avaliadas como consistentes
em razão  de  não  ter  sido  constatado,  na  Universidade  Federal  de  Pelotas,  instrumento  formal  de
identificação clara dos processos críticos, além de um diagnóstico dos riscos nas áreas de licitação e
recursos humanos.

Procedimentos de Controle

Procedimentos de controle são as políticas e procedimentos estabelecidos pela administração da Unidade
que ajudam a assegurar que as diretrizes estejam sendo seguidas.

A UFPel, no Quadro A.9.1 do item 9 do Relatório de Gestão (Estrutura dos Controles Internos da UJ), na
avaliação  das  afirmativas  pertinentes  a  este  quesito,  merece  registro,  para  o  questionamento  se  as
atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionados
com os objetivos de controle, a indicação de que tal situação é parcialmente aplicado no contexto da UJ,
porém, em sua minoria.

Os trabalhos realizados na  Unidade  nas áreas de  licitação e  recursos humanos objetivaram também
avaliar  se  os procedimentos estão efetivamente  instituídos e  se  tem contribuído para  o  alcance  dos
objetivos fixados pela Administração.

Nesse sentido, destaca-se a seguir os pontos fracos e  fortes nas áreas supracitadas, identificados por
meio  dos  trabalhos  de  auditoria  Anual  de  Contas  do  Exercício  de  2011,  cujos  resultados  estão
diretamente  relacionados  com as  fragilidades  que  resultaram nas  constatações  demonstradas  neste
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relatório:

1 - Licitação

1.1 - Ponto Fraco

a) Ausência de manuais com normas e procedimentos prevendo sistemas de autorizações e aprovações,
linhas de autoridade definidos e o estabelecimento de práticas operacionais e de rotinas para o setor de
licitação.  A determinação  de  procedimentos  formais  contribui  para  o  fortalecimento  dos  controles
internos e proteção do patrimônio da Unidade;

1.2 - Ponto Forte

b) Utilização de check-list para verificação da conformidade legal na instrução do processo licitatório;

2 - Recursos Humanos

2.1 - Pontos Fracos

a) Inexistência de manual de rotinas e procedimentos contendo orientações para o processamento da
folha de pagamento;

b) Ausência de rotina formalizada com fins de verificação da situação de servidores com dedicação
exclusiva com outros vínculos.

2.2 Pontos Fortes

a) Utilização de serviços de empresa especializada para acompanhamento da legislação referente à área
de pessoal, aplicável à unidade.

Face ao exposto, pode-se  concluir  que  os procedimentos de  controle  interno adotados pela Unidade
Jurisdicionada,  nas áreas de  licitação e  recursos humanos,  embora  sejam suficientes para  permitir  o
acompanhamento das ações das respectivas áreas,  não foram capazes de  evitar  impropriedades nos
processos analisados, precisando ser revistos e melhorados, com objetivo de buscar maior aderência à
legislação que regulamenta o assunto.

Informação e Comunicação

O sistema de informação e  comunicação de  entidade do setor público deve  identificar,  armazenar e
comunicar  toda  informação  relevante,  na  forma  e  no  período  determinados,  a  fim de  permitir  a
realização dos procedimentos estabelecidos e outras responsabilidades, orientar a tomada de decisão,
permitir  o  monitoramento de  ações e  contribuir  para  a  realização de  todos os objetivos de  controle
interno.

Em relação à adoção de práticas para divulgação e tratamento de informações relacionadas a atividades
necessárias ao alcance  dos objetivos da  Unidade,  a  UFPel indicou,  no  Quadro A.9.1  do  item 9 do
Relatório de Gestão, para todas as quatro situações apresentadas, a resposta parcialmente inválida, ou
seja, “que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em
sua minoria”. A avaliação apresentada pela Unidade, a princípio é avaliada como consistente, tendo por
base,  principalmente,  as dificuldades para  atendimento tempestivo, e  a  contento,  das Solicitações de
Auditoria, e das recomendações e determinações dos órgãos de controle interno e externo.

Monitoramento

O  Monitoramento  compreende  o  acompanhamento  dos  pressupostos  do  controle  interno,  visando
assegurar  a  sua  adequação  aos  objetivos,  ao  ambiente,  aos  recursos  e  aos  riscos  (Resolução  nº
1.135/2008, do Conselho Federal de Contabilidade).

A Universidade no Quadro A.9.1 do item 9 do Relatório de Gestão (Estrutura dos Controles Internos da
UJ), em relação ao Monitoramento, indicou em duas respostas para as três situações apresentadas como
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“parcialmente inválida”. As situações onde o nível de monitoramento ainda não é adequado referem-se à
avaliação da validade e qualidade do sistema de controle interno ao longo do tempo e também da sua
adequabilidade e efetividade.

Durante  a  execução dos trabalhos de  Auditoria  Anual de  Contas do Exercício de  2011, não foram
constatados  elementos  que  pudessem  conduzir  a  entendimento  diverso  do  registrado.  Convém,
entretanto, ressaltar que tal situação é ainda insipiente na Unidade Jurisdicionada em razão de que a
auditoria interna iniciou efetivamente suas atividades durante o exercício em questão e ainda está em
processo de estruturação e consolidação.

Auto avaliação

Em relação ao Quadro A.9.1 do item 9 do Relatório de Gestão (Estrutura dos Controles Internos da UJ),
resumimos a seguir, com base nas médias das respostas elaboradas pela UFPel, os resultados observados.

QUADRO DE ANÁLISE SOBRE A AUTOAVALIÇÃO REALIZADA PELA UJ E DA EQUIPE DE
AUDITORIA SOBRE A AVALIAÇÃO REALIZADA

Componentes da estrutura de Controle
Interno

Auto avaliação do gestor
Avaliação  da  Equipe  de
Auditoria

Ambiente de Controle Não adequado Não adequado

Avaliação de Risco Não adequado Não adequado

Procedimentos de Controle Não adequado Não adequado

Informação e Comunicação Não adequado Não adequado

Monitoramento Não adequado Não adequado

 

 

2.6 Avaliação da Sustentabilidade Ambiental em Aquisições de Bens e Serviços

No âmbito da UFPel, a Coordenadoria de Gestão Ambiental é responsável pela implementação e gestão
dos  quesitos  relacionados  à  sustentabilidade.  Para  tanto,  conta  com 5  membros  (3  servidores  e  2
bolsistas), que, em sua auto-avaliação é insuficiente para a realização, de forma satisfatória, das suas
competências institucionais na área. A avaliação da Gestão Ambiental da Unidade, realizada com base
nas informações constantes no Quadro A.10.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis do Relatório
de Gestão 2011 (fls. 99 e 100) e no resultado dos trabalhos de auditoria anual de contas do exercício de
2011 permite concluir pela adoção parcial dos critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de
bens e contratação de serviços ou obras.

Evidência  disso  é  que  para  05 dos 13  itens do  questionário  constante  do  Quadro A.10.1 –  Gestão
Ambiental e Licitações Sustentáveis, a Unidade não aplica ou os aplica de forma parcial (porém, em sua
minoria) em questões ambientais.

A Universidade e seu Hospital Escola implantaram programas de gerenciamento de resíduos químicos
(visando atender as Resoluções RDC ANVISA n° 306/2004 e CONAMA n° 358/05), gerenciamento de
resíduos hospitalares (visando atender as Resoluções RDC ANVISA n° 306/04 e CONAMA n° 358/05) e
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gerenciamento de resíduos comuns (recicláveis descartáveis), ou seja, coleta seletiva para atendimento
ao Decreto n° 5.940/2006.

Não houve aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, assim como, nos projetos de construção
civil,  não foram incluídos critérios de  sustentabilidade.  Além disso, a  Universidade e  o Hospital não
possuem controle gerencial específico que permita identificar em quais processos licitatórios e/ou em
quantos processos instaurados,  no exercício de  2011, foram realizadas compras ou contratações que
incluíram os quesitos/critérios de sustentabilidade ambiental.

De acordo com o Memorando n° 21/2012-CGA, de 05/04/2012, o gestor informou: "A gerência sobre os
pregões  e  composição  dos  editais  é  da  CPL-DMP/PRA,  sendo  que  desde  reunião  entre  a
Coordenadoria de Gestão Ambiental (CGA) e o mesmo, clareou-se que em face da atual e crescente
defasagem de funcionários dos dois setores, não havia como passar todos os editais de pregões para a
CGA para adequação aos critérios de licitações sustentáveis e além disso, os servidores da CPL não
possuem treinamento  e  conhecimentos na área  ambiental  para  promover  essas adequações.  Se  os
processos fossem, todos enviados a CGA para manifestação, certamente ocorreriam atrasos de meses
no andamento normal, já atualmente burocrático e moroso, por natureza. (...)"

Portanto,  pode-se  concluir  que,  embora  a  UFPel  não  tenha  adotado  integralmente  os  critérios  de
sustentabilidade ambiental nas aquisições de bens e serviços, está adotando providências com objetivo
de conseguir, gradativamente, maior aderência às normas regulamentadoras da matéria.

2.7 Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação

A avaliação da gestão de Tecnologia da Informação - TI está  estruturada a  partir da abordagem dos
seguintes aspectos: definição de um planejamento estratégico de TI e de uma política de Segurança da
Informação; estrutura de recursos humanos envolvida com gestão de TI; adequação dos procedimentos
inerentes  ao  desenvolvimento  e  produção  de  sistemas;  e  adequação  e  gestão  dos  bens  e  serviços
adquiridos.

I) PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TI

O Comitê de Tecnologia da Informação da UFPel foi criado no final do exercício sob exame, por meio
da Portaria nº 1.545, de 13/10/2011, tendo finalizado a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da
Informação (PDTI) em 22/12/2011. Referido PDTI foi institucionalizado no exercício de 2012, por meio
da Resolução nº 01 do Conselho Universitário, de 19/01/2012.

Além disso, o Gestor informou que o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) está publicado na
página da instituição na internet e que o PDI atualizado, que terá validade até 2015, está em fase de
alinhamentos para a aprovação pelo Conselho Universitário (CONSUN), contemplando diretrizes para a
Tecnologia  da  Informação.  Desse  modo,  não  foi  possível  verificar  o  alinhamento  entre  os  dois
documentos.

II) POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A unidade ainda não possui área específica para lidar estrategicamente com segurança da informação e
sobre Política de Segurança da Informação. Embora tenha assinalado no quadro A.12.1 do Relatório de
Gestão a opção "Parcialmente Válida", para os itens referentes à segurança da informação, admitiu não
ter implementado a política de segurança na unidade, por meio do Memorando 055/2012-CGIC.

Tal  fato  já  havia  sido  consignado  no  item 2.1.4.1  do  Relatório  de  Auditoria  Anual  de  Contas  nº
201108954, referente às contas de 2010.

III) RECURSOS HUMANOS DE TI

A unidade informou no quadro A.12.1 do Relatório de Gestão o contigente de 31 servidores  da própria
unidade e de 20 terceirizados e a existência de carreiras específicas da área de TI no plano de cargos do
Órgão/Entidade,  porém,  não  disponibilizou  tempestivamente  outras  informações  ou  documentação
suficientes para confirmar os dados informados e permitir uma análise sobre este aspecto.

IV) DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE SISTEMAS

A unidade não disponibilizou tempestivamente informações e documentação suficientes para permitir
uma análise sobre este aspecto e para validar as informações dispostas no Quadro A.12.1 do Relatório de
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Gestão, a respeito do assunto.

V) CONTRATAÇÃO E GESTÃO DE BENS E SERVIÇOS DE TI

A unidade não disponibilizou tempestivamente informações e documentação suficientes para permitir
uma análise sobre este aspecto, tendo escolhido a opção "Neutra" para todos os itens referentes ao tema,
no Quadro A.12.1 do Relatório de Gestão.

2.8 Avaliação da Situação das Transferências Voluntárias

A avaliação das transferências de recursos mediante convênio, contrato de repasse, termo de parceria,
termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres,
teve  por  objetivo  verificar  a  consistência  das  informações  prestadas  pela  Unidade  no  Relatório  de
Gestão,  o  volume  de  recursos  transferidos,  a  situação  da  prestação  de  contas,  a  observância  às
exigências previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e a estrutura de controles internos da UFPel para
a área de transferências de recursos.

Em 2011, a UFPel formalizou 4 novos instrumentos de transferências voluntárias (convênios), sendo
todos registrados no SICONV. O quadro a seguir demonstra o volume de recursos analisados, quanto a
sua formalização:

Qtde  transferência  em
2011

Volume de recursos
total  de
transferência  no
exercício

% Qtde Analisado
% do volume de recursos
analisados

 04  5.956.208,10  75%  83,82 %   

Fonte: SICONV, Relatório de Gestão e respectivos processos

Dessa forma, conclui-se que UFPel figurou como concedente de transferências de recursos voluntários a
outras entidades durante o exercício de 2011. Porém, não realizou chamamento público, previsto no art.
5º do Decreto nº 6.170/2007. Por sua vez, verificamos que para as avenças firmadas não se aplica o
disposto nos artigos 11 e 25 da Lei n° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

No que  tange  à  efetividade  das providências adotadas pelo gestor  para  apurar  os atos passíveis de
instauração  de  Tomada  de  Contas  Especial  em  relação  às  transferências  voluntárias  concedidas,
identificamos 73 instrumentos pendentes de análise pela autoridade competente da UFPel,  sendo todos
com o prazo de análise já expirado. Os citados convênios montam em R$ 81.550.201,76 (oitenta e um
milhões, quinhentos e cinquenta mil, duzentos e um reais e setenta e seis centavos) e foram recebidos no
âmbito da UFPel, conforme quadro a seguir.

Ano do recebimento da

Prestação de Contas na UFPel

Quantidade VALOR

(R$)

2011 7 1.435.857,08

2010 9 2.547.763,02
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2009 37 60.322.316,86

Anteriores a 2009 20 17.244.264,80

TOTAL 73 81.550.201,76

 

Além da situação apresentada, qual seja, omissão no pronunciamento acerca das contas apresentadas,
identificamos outras falhas relacionadas à gestão de convênios, no âmbito da UFPel, como, por exemplo:

a) Inconsistências dos dados gerados pela Coordenadoria de Convênios, tanto no Relatório de Gestão,
quanto no decorrer dos trabalhos de auditoria em campo, em resposta a solicitações de auditoria.

b) Falta de controle de data de efetivo recebimento das prestações de contas oriundas dos convenentes.

c) Existência de convênios, vigentes em 2011, não cadastrados no SICONV.

d) Falta de cobrança das prestações de contas, bem como das diligências e/ou notificações emitidas aos
convenentes.

d) Não atendimento a  requisições de  processos à  equipe  de  auditoria,  no decorrer dos trabalhos de
campo.

e) Falhas no fluxo de informações no âmbito da UFPel, acerca de convênios.

f)  Falta  de  estrutura  da  Coordenadoria  de  Convênios,  ligada  diretamente  ao  Gabinete  do  Reitor  e
responsável pela gestão dos mesmos.

Diante do exposto, concluímos que a gestão de convênios, no âmbito da UFPel, vem sendo conduzida de
maneira inadequada.

Por fim, cabe informar que nem todos os contratos celebrados pela UFPel estão registrados no Sistema
Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, conforme estabelece o § 3º do art. 19 da Lei nº
12.309/2010 (Lei de  Diretrizes Orçamentárias -  2011).  Identificamos  6  (seis)  contratos vigentes no
decorrer de 2011, os quais não se encontram no referido Sistema, por razões diversas.

2.9 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ

A análise dos processos licitatórios realizados pela UFPel no exercício de 2011 teve por objetivo avaliar
a regularidade das contratações efetuadas pela Unidade de acordo com as seguintes diretrizes: apurar se
o objeto da licitação atende a real necessidade da Unidade; verificar a consonância do objeto com a
missão  e  metas  da  Instituição,  bem como  com os  objetivos  das  ações  dos  programas  contidos  no
orçamento;  verificar o  enquadramento do objeto à  adequada  modalidade  de  licitação;  e  verificar  as
razões de fundamentação da dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Nesse contexto, foram utilizados os critérios de materialidade, relevância e criticidade como metodologia
para escolha da amostra,  resultando em uma amostragem não probabilística, a  qual não possibilita  a
extrapolação das conclusões obtidas a partir dos processos analisados para o universo das contratações
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realizadas pela UFPel no exercício em análise.

Registramos a  seguir os valores empenhados no exercício de  2011, segmentados por modalidade  de
licitação, bem como os respectivos valores referentes aos processos analisados, tanto da Universidade,
quanto do Hospital:

Universidade:

Tipo  de
Aquisição  de
bens/serviços

Volume  de
recursos  do
exercício

%  Valor  sobre
total

Volume  de
recursos
analisados

%  Valor  dos
recursos
analisados

Dispensa 30.683.051,59 36,92% 1.380.995,00 17,70%

Inexigibilidade 2.320.556,74 2,79% 1.428.240,00 18,30%

Convite 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tomada  de
Preços

497.503,16 0,60% 413.336,72 5,30%

Concorrência

 

11.786.741,26 14,19% 2.000.000,00 25,63%

Pregão

 

37.811.917,95 45,50% 2.581.583,82 33,08%

Total 83.099.770,70 100,00% 7.804.155,54 100,00%

Fonte: SIAFI e respectivos Processos analisados

Hospital Escola:

Tipo  de
Aquisição  de
bens/serviços

Volume  de
recursos  do
exercício

%  Valor  sobre
total

Volume  de
recursos
analisados

%  Valor  dos
recursos
analisados

Dispensa 8.698.942,18 59,54% 7.234.600,80 57,99%
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Inexigibilidade 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Convite 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tomada  de
Preços

0,00 0,00% 0,00 0,00%

Concorrência 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Pregão 5.910.712,36 40,46% 5.241.647,14 52,01

Total 14.609.654,54 100,00% 12.476.247,94 100,00%

Com efeito, as tabelas seguintes resumem o resultado das análises realizadas na UFPel e no Hospital, no
que se refere à regularidade, modalidade licitatória, fundamentação legal da Dispensa e Inexigibilidade:

Universidade:

Número  do
processo
Licitatório

(23110.00 )

Contratada  e  seu
CNPJ

Valor  da
Licitação
Empenhado
em 2011

Oport.  e
Conveniê.
do  motivo
da Lic.

Modalidade  da
Licitação.

0002/2011-18 Odilon Campos Correa

10.745.448/0001-98

26.825,40 Adequada devida (Pregão)

001287/2011-12 Persianas  Planeta
01.672.499/0001-46

201.575,47 Adequada devida (Pregão)

003436/2011-70 11 empresas distintas 41.077,60 Adequada devida (Pregão)

004038/2011-71 9 empresas distintas 127.111,20 Adequada devida (Pregão)
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004045/2011-72 10 empresas distintas 316.499,75 Adequada devida (Pregão)

004070/2011-56 23 empresas distintas 945.738,79 Adequada devida (Pregão)

005868/2011-15 7 empresas distintas 327.962,40 Adequada devida (Pregão)

005887/2011-41 7 empresas distintas 322.168,24 Adequada devida (Pregão)

002975/2010-19 8 empresas distintas 263.024,97 Adequada devida (Pregão)

008270/2010-05 DS  Construtora  Ltda.
95.220.760/0001-10

9.600,00 Adequada devida (Pregão)

006994/2011-97 Instaltec  Engenharia
Ltda.
90.033.242/0001-74

2.000.000,00 Adequada devida
(Concorrência)

008527/2008-04 RM  Arquitetura  e
Construções  Ltda.
94.007.788/0001-01

413.336,72 Adequada indevida
(Tomada  de
Preços)

Fonte: SIAFI e respectivos processos

Número  da
Dispensa

(23110.0 )

Contratada  e  seu
CNPJ

Valor  Empenhado
em 2011 (R$)

Fund. da dispensa

10287/2011-03 Edgar  Ribeiro
Martins  Netto
242.570.100-10

800.000,00 inciso X= devida

10293/2011-52 Edgar  Ribeiro
Martins  Netto
242.570.100-10

340.000,00 inciso X= indevida

10355/2011-26 Dilma  Leite  Schmitz 200.000,00 inciso X= indevida
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242.403.700-00

02465/2011-14 Eduardo  Peters
Rodrigues
029.007.190-97

7.995,00 inciso II = devida

065552/2011-01 Centro  Social  e
Cultural  Evangélico
Bethel
92.239.466/0001-62

18.000,00 inciso IV = devida

10499/2011-82 Guilherme  Valente
Elias 001.397.130-18

Cesar  Marzullo
984.665.260-72

Mateus  Gross  da
Costa
002.262.270-57

15.000,00 inciso I = devida

Fonte: SIAFI e respectivos processos

Número da

Inexigibilidade

Contratada  e  seu
CNPJ

Valor  Empenhado
em 2011

 

Fund.  da
inexigibilidade

3110.002692/2002-14 Brasil  Telecom
76.535.764/0330-76

1.428.240,00 indevida

Fonte: SIAFI e respectivos processos

Hospital:

Número  do
processo
Licitatório

(23110.00 )

Contratada  e
seu CNPJ

Valor  da
Licitação
Empenhado  em
2011

Oport.  e
Conveniê.  do
motivo da Lic.

Modalidade  da
Licitação.

0210/2011-17 22  empresas
distintas

R$ 614.396,88 Adequada devida (Pregão)
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6317/2011-79 28  empresas
distintas

R$ 557.579,82 Adequada devida (Pregão)

6318/2011-13 19  empresas
distintas

R$ 4.069.670,44 Adequada devida (Pregão)

Fonte: SIAFI e respectivos processos

Número  da
Dispensa

(23110.0 )

Contratada  e  seu
CNPJ

Valor  Empenhado
em 2011

 

Fund. da dispensa

05698/2011-79 Fundação  de  Apoio
Universitário
89.876.114/0001-03

4.346.316,97 inciso XIII (indevida)

09817/2011-62 Fundação  de  Apoio
Universitário
89.876.114/0001-03

2.888.283,83 inciso XIII (indevida)

Fonte: SIAFI e respectivos processos

Por  oportuno,  cabe  destacar  que  a  avaliação  quanto  à  estrutura  de  controles  internos  da  Unidade
Jurisdicionada  com  vistas  a  garantir  a  regularidade  das  contratações  foi  realizada  e  encontra-se
consignada na análise presente no item 5 – avaliação dos controles internos deste relatório.

Face ao exposto,  a  análise da amostra  permite  concluir  pela  inadequação parcial dos procedimentos
adotados  pela  UFPel  nos  certames  analisados,  com relação  à  regularidade  dos  procedimentos  de
contratação, evidenciando a necessidade de aprimoramento dos controles internos aos ditames legais,
com vistas a conseguir maior aderência às disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e na jurisprudência do
Tribunal de Contas da União.

2.10 Avaliação da Gestão do Uso do CPGF

A análise das concessões de Suprimentos de Fundos por meio da utilização do Cartão de Pagamento do
Governo Federal -  CPGF, concedidas no exercício de  2011 pela  Fundação Universidade  Federal de
Pelotas, consistiu na avaliação das trilhas de auditoria  disponibilizadas pelo Observatório da Despesa
Pública – ODP, mantido pela Controladoria Geral da União.

Verificamos que  as informações  apresentadas  pela  Unidade  no  item 13  na  Parte  A –  Anexo II  do
Relatório de Gestão de 2011 são consistentes e atendem às disposições dos Decretos nºs 5.355/2005 e
6.370/2008.

Os controles internos administrativos existentes podem ser aprimorados, de modo a evitar que os cartões

22 de 69



corporativos sejam utilizados em aquisições de materiais de consumo, passíveis de compra por outra
modalidade. 

2.11 Avaliação da Gestão de Passivos sem Previsão Orçamentária

Com objetivo  de  avaliar  a  capacidade  da  Unidade  em  intervir  previamente  sobre  as  causas  que
ensejaram a ocorrência de passivos sem a consequente previsão orçamentária de créditos ou de recursos,
bem como as medidas adotadas para a gestão desse passivo, foi realizada consulta no SIAFI Gerencial
referente ao ano-base 2011, para levantar informações dos passivos inscritos por insuficiência de crédito
ou  recursos,  porém não  foi  encontrado  valor  registrado  nas  contas  contábeis  pertinentes,  tanto  na
Universidade Federal de Pelotas como no Hospital Universitário. Do mesmo modo, são consideradas
consistentes as informações apresentadas no Relatório de Gestão do exercício 2011, de que não houve
reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos durante o exercício sob exame.

2.12 Avaliação da Conformidade da Manutenção de Restos a Pagar

Procedemos à análise da regularidade da inscrição dos Restos a Pagar no exercício de 2011 pela Unidade
e verificamos se os empenhos de despesas não liquidadas que não foram anulados antes do processo de
inscrição em Restos a Pagar estão suportados em algum dos incisos previstos no artigo 35, do Decreto nº
93.872/86 e no Decreto n° 7468/2011.

O quadro abaixo reproduz, tanto para a Universidade quanto para o Hospital Escola, os valores inscritos
em Restos a Pagar pela Unidade em 2011, os valores analisados pela equipe de auditoria, o percentual
analisado e o percentual do total analisado que apresentou inconsistência.

154047 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Restos a Pagar não
processados inscritos

em 2011(A) (R$)

Restos a Pagar
analisados (B) (R$)

Percentual analisado
(B)/(A)

RP com inconsistência
(%)

43.054.209,68 4.078.657,45 9,47 0,00

Fonte: SIAFI

154145 – HOSPITAL ESCOLA DA  UFPel

Restos a Pagar não
processados inscritos

em 2011(A) (R$)

Restos a Pagar
analisados (B) (R$)

Percentual analisado
(B)/(A)

RP com inconsistência
(%)

5.207.499,51 3.727.078,04 71,57 0,00

Fonte: SIAFI

Da análise dos processos, selecionados por amostragem, constatou-se a regularidade da inscrição dos
Restos a  Pagar  no  exercício  de  2011  pela  Universidade  Federal de  Pelotas  e  seu  Hospital Escola,
especialmente  em virtude  da  conformidade  com o disposto no artigo 35 do Decreto nº  93.872/86 e
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Decreto nº 7.468/2011.

2.13 Avaliação da Entrega e do Tratamento das Declarações de Bens e Rendas

Quanto ao atendimento das obrigações estabelecidas na Lei nº  8.730/93 relacionadas à  entrega e  ao
tratamento das declarações de bens e  rendas,  evidenciou-se  a  adequação nos controles internos por
intermédio  de  uma  amostragem  aleatória  simples  dentre  o  universo  de  ocupantes  de  cargos
comissionados ou funções de confiança na Unidade. Constatou-se ainda,  a existência e arquivamento da
declaração  disciplinada  na  Portaria  Interministerial MP/CGU nº  298/2007,  que  autoriza  o  acesso  à
Declaração de Ajuste Anual do IR apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil, para todos os
integrantes do rol de responsáveis e da amostra selecionada.

A UFPel passou a exigir o preenchimento do formulário de autorização de acesso às declarações de
IRPJ, no momento da posse do servidor, ficando o referido documento arquivado na pasta funcional dos
mesmos.

TOTAL DA AMOSTRA DE
SERVIDORES COM

OBRIGATORIEDADE DE
APRESENTAR A

DECLARAÇÃO DE BENS
E RENDAS

TOTAL DE
DECLARAÇÕES
EFETIVAMENTE
APRESENTADAS

% DE DECLARAÇÕES
APRESENTADAS

20 20 100%

2.14 Avaliação da Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial

Durante os trabalhos de auditoria anual de contas do exercício de 2011, foi realizada avaliação quanto à
qualidade  da  gestão  da  Unidade  no que  se  refere  ao  patrimônio  imobiliário  de  responsabilidade  da
Universidade Federal de Pelotas, classificado como “Bens de Uso Especial”, de propriedade da União ou
locado de terceiros, sobretudo quanto ao valor do imóvel, despesas efetuadas com a manutenção, estado
de conservação, inserção e atualização das informações no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de
Uso Especial da União – SPIUnet, quando de uso obrigatório pela Unidade.

Constatou-se que a estrutura de pessoal que a Universidade Federal de Pelotas dispõe para gerir os bens
sob  sua  responsabilidade  está  inserida  na  Coordenadoria  de  Patrimônio  e  conforme  registrado  pela
própria UJ “apesar da necessidade em razão da elevada demanda, inexiste um setor específico para tal”.
A UJ complementa ainda da seguinte forma: “A gestão em questão é complexa, demanda de tempo e são
encontradas diversas dificuldades em seu desenvolvimento, como o devido conhecimento dos trâmites,
atendimento às exigências do órgão registrador, pendências nos registros anteriores, regularização destes
ativos junto à Secretaria  Municipal de Gestão Urbana, em decorrência da inexistência de um setor e
respectivo servidor específico para um atendimento eficaz”. O controle é realizado por meio do Sistema
SPIUnet,  o  qual está  interligado  com o  SIAFI  para  facilitar  a  execução  do  balanço patrimonial da
Unidade.

Em 2011, a Unidade possuía a seguinte quantidade de imóveis de uso especial sob sua responsabilidade:

Localização Qtde total de imóveis de uso especial sob a
responsabilidade da UJ
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Ano 2010 2011

Brasil 25 26

Exterior Zero Zero

Fonte: Mem. nº 118/CP, de 03/04/2012.

Por meio de análise dos imóveis existentes e cadastrados no SPIUNet, foi evidenciado que os bens que
ainda não foram devidamente cadastrados encontram-se em processo de regularização pela Instituição.

A Coordenadoria de Patrimônio informou que atividades de manutenção e conservação dos imóveis são
responsabilidade da Pró-reitoria de Infraestrutura e da Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento.
As despesas com manutenção de imóveis estão registradas no SIAFI conforme as normas do referido
Sistema.

Dessa forma, observa-se que a gestão adequada dos bens imóveis em uso pela Universidade Federal de
Pelotas depende, necessariamente, do aprimoramento dos controles internos com vistas a garantir maior
conformidade dos procedimentos adotados pela Unidade com a legislação que dispõe sobre o assunto.

2.15 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU

A Universidade  registrou  no  item A.15.2  do  Relatório  de  Gestão  informações sobre  a  situação  das
deliberações do TCU que permaneceram pendentes de atendimento no exercício, deixando de apresentar
justificativas quanto ao não cumprimento das mesmas.

Em atendimento ao Acordão TCU nº  7224/2011 – 2ª Câmara,  que  determinou ao Controle  Interno
manifestar-se sobre as providências adotadas pela UFPEL para dar cumprimento à decisão do TRF 4ª
Região (Apelação/Reexame Necessário nº 5003183-03-2010.404.7110/RS), verificamos que a unidade
efetuou o recálculo das notas de todos os candidatos do concurso regido pelo Edital CES nº 23/2010,
alterando  o  resultado do certame,  exonerando o candidato empossado anteriormente  e  nomeando e
empossando o candidato que alcançou a primeira colocação, dando cumprimento à decisão proferida
pelo TRF 4ª Região em 15/06/2011, com base na declaração contida no Ofício SG/UFPEL nº 374/201,
de 01/11/2011, nas Portarias nº 1.001e nº  1.002, ambas de 04/07/2011 e no Aviso de Retificação do
Edital nº 53, de 10/07/2010, publicado no DOU em 01/07/2011.

2.16 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU

Relativamente à atuação da CGU, após análise dos Planos de Providências relativos aos Relatórios de
Auditoria  Anual  de  Contas  nº  201108954  e  nº  201108989,  apresentados  pela  UFPel  referente  aos
apontamentos da Gestão 2010, e a realização do presente trabalho, restam pendentes de atendimento
treze itens, relacionados à gestão de bens imóveis, a falhas nas formalização e falta de fiscalização sobre
convênios e contratos firmados com as fundações de apoio, à falta de registro de contratos no SIASG, à
falta  de adoção de critérios de sustentabilidade ambiental nas aquisições da Universidade, à falta  de
instituição de Política de Segurança da Informação, de Comitê Gestor da Segurança da Informação e de
rotina para avaliação da compatibilidade dos recursos de TI com as reais necessidades da Unidade.

Análise sobre a execução do Plano de Providências Permanente da UFPel e seu Hospital Universitário
em 2011 indica que 32% das recomendações foram atendidas pela unidade. Registre-se, entretanto, que
a  unidade  não  informou as  justificativas  para  o  não  cumprimento  das  referidas  recomendações  no
Relatório de Gestão 2011.
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2.17 Conteúdo Específico

A Universidade Federal de Pelotas apresenta no Relatório de Gestão, a partir da página 141, o conteúdo
específico listado no item 7 da Parte C, Anexo II da Decisão Normativa TCU nº 108/2010. Verificamos,
entretanto, que a informação encontra-se incompleta visto que a UJ apresenta apenas o conteúdo exigido
na letra “a”, ou seja, os indicadores de desempenho nos termos da Decisão TCU nº 408/2002 – Plenário
e modificações posteriores, deixando de inserir o conteúdo previsto na letra “b”, mais precisamente a
“Relação dos projetos desenvolvidos pelas fundações sob a égide da Lei nº 8.958/1994, discriminando o
número do contrato ou do convênio, o objeto, o valor e a vigência, e, ainda, os recursos financeiros,
materiais e humanos pertencentes à IFES envolvidos em cada projeto.”

2.18 Ocorrência(s) com dano ou prejuízo:

Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário.

3. Conclusão

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, 9 de maio de 2012.

Nome: JARI BELLAVER MONTEIRO
Cargo: AFC
Assinatura:

Nome: MARA LUCIA BUFFON
Cargo: AFC
Assinatura:

Nome: VALTER ZOTZ JUNIOR
Cargo: AFC
Assinatura:

Relatório supervisionado e aprovado por:

_____________________________________________________________
Chefe da Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande Do Sul

Achados da Auditoria - nº 201203094

Unidade Auditada: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Exercício: 2011
Processo: 23110.000834/2012-15
Município - UF: Pelotas - RS
UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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1. CONTROLES DA GESTÃO

1.1. Subárea - CONTROLES EXTERNOS

1.1.1. Assunto - ATUAÇÃO DAS UNIDADES DA CGU - NO EXERCÍCIO

1.1.1.1. Informação

A unidade não implementou a carta de serviços ao cidadão.

Identificamos que a UFPel não implementou a carta de serviços ao cidadão, conforme determina o art.
11 do Decreto nº 6.932/2009.

1.1.1.2. Informação

Situação de atendimento das recomendações decorrentes de Relatórios de Auditoria efetuados em
2011  na UFPel.

A tabela abaixo apresenta a  situação atual das recomendações efetuadas pelas Unidades de Controle
Interno da CGU, decorrentes das ações de controle executadas no exercício sob exame.

N° Relatório de

Auditoria de

Contas

Item do Relatório Situação  Atual  das
recomendações

Item  específico  da
Parte  “achados  de
auditoria”  do
Relatório

201108954 2.1.4.1 Ausência de Planejamento
Estratégico  de  Tecnologia  da
Informação,  de  Plano Diretor  de
Tecnologia  da  Informação,  de
Política  de  Segurança  da
Informação, de Comitê Gestor da
Segurança  da  Informação,  e  de
rotina  para  avaliação  da
compatibilidade  dos  recursos  de
TI  com as reais  necessidades da
Unidade.

001 e 002 – Atendidas

003,  004,  005  e  006 -
Pendentes  de
Atendimento,  sem
impacto na gestão

 

Monitorada via Plano
de  Providências
Permanente.

201108954 2.1.5.1  Falhas  nos  controles001 e 002 Pendentes deMonitorada via Plano
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relativos às informações contidas
no  SPIUnet  sobre  Bens  de  Uso
Especial  da  União,  sob  a
responsabilidade da Unidade, tais
como inconsistências na  inclusão
de  dados  e  divergências  de
valores  e  quantitativos  dos
imóveis.

Atendimento,  sem
impacto na gestão

de  Providências
Permanente.

201108954 2.1.6.1Ausência  de  controles
acerca da entrega das declarações
de bens e rendas exigida pela Lei
nº  8.730/93  ou  das  autorizações
para  acesso  eletrônico  das
declarações  (Portaria
Interministerial  MP/CGU  nº
298/2007).

Atendida Não se aplica

201108954 2.1.7.1 Não adoção de critérios de
sustentabilidade  ambiental  na
aquisição de bens.

Pendente  de
Atendimento,  sem
impacto na gestão

Monitorada via Plano
de  Providências
Permanente.

201108954 2.1.7.2 Falta de cadastramento no
sistema  SIASG  de  08  contratos,
no valor total de R$ 4.770.546,14.

Pendente  de
Atendimento,  sem
impacto na gestão

Monitorada via Plano
de  Providências
Permanente.

201108954 2.1.7.3  Falta  de  atualização,  no
SIASG,  de  valores  referentes  a
oito  contratos  registrados  no
referido sistema.

Atendida Não se aplica

201108954 2.1.7.4  Fracionamento  de
despesas,  implicando  a  não
realização  de  procedimento
licitatório.

Atendida Não se aplica

201108954 2.1.7.5Aquisição  de  veículo  com
especificação de modelo contrário
ao princípio da  economicidade  e
recebimento de  veiculo  diferente
do previsto.

001,  002  e  003  -
Pendentes  de
Atendimento,  sem
impacto na gestão

 

Monitorada via Plano
de  Providências
Permanente.

201108954 2.1.8.1  Impropriedades  na
formalização  de  convênios  com
Fundação de Apoio.

Pendente  de
atendimento,  com
impacto na gestão.

3.1.7.4
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1.2. Subárea - CONTROLES INTERNOS

1.2.1. Assunto - AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS

1.2.1.1. Informação

Falhas na elaboração do Rol de Responsáveis e do Relatório de Gestão.

Identificamos  na  composição  do  Relatório  de  Gestão  da  UFPel,  peça  do  Processo  nº
23110.000834/2012-15, mais precisamente em relação ao conteúdo específico listado na Parte C, Anexo
II da Decisão Normativa TCU nº 108/2010, a inexistência de informação acerca do exigido na letra “b”
do item 7 da  parte  C do Anexo II  da  referida  Decisão Normativa,  ou seja,  a  Relação dos projetos
desenvolvidos pelas fundações sob a égide da Lei nº 8.958/1994, discriminando o número do contrato ou
do convênio,  o  objeto,  o  valor  e  a  vigência,  e,  ainda,  os recursos financeiros,  materiais e  humanos
pertencentes à IFES envolvidos em cada projeto.

Acerca da questão, solicitamos à UJ, por meio do item 01 da SA nº  201203094/020. Em resposta o
gestor informou, por meio de documento não numerado, de 20 de abril de 2012, assinado pelo Diretor do
Departamento de Finanças e Contabilidade:

“A UFPel não firmou entendimento da inaplicabilidade do item 7 parte C do Anexo II da DN – TCU
108/2010, tanto que consta no Relatório de Gestão, nas páginas 140 a 161 os dados relativos a esta
parte.”

Convém enfatizar o texto constante na introdução do Relatório de Gestão: “...tem-se a informar que os
item 14, da Parte A, não se aplica a UFPEL, assim como o item 14, da Parte B, e os demais itens da
Parte C, com exceção dos Indicadores de Desempenho das IFES, ...” (grifo nosso).

Registramos  que  efetivamente  não  consta  no  Relatório  de  Gestão  a  “Relação  dos  projetos
desenvolvidos  pelas  fundações  sob  a  égide  da  Lei  nº  8.958/1994,  discriminando  o  número  do
contrato ou do convênio, o objeto, o valor e a vigência, e, ainda, os recursos financeiros, materiais
e humanos pertencentes à IFES envolvidos em cada projeto”, exigido na letra “b” do item 7 da parte
C  do  Anexo  II  da  DN-TCU nº  108/2010.  Nas  páginas  140  a  161  do  Relatório  de  Gestão  estão
consignadas apenas as informações acerca dos Indicadores de Desempenho das IFES.

Identificamos impropriedades, também, na composição do Processo nº 23110.000834/2012-15, as quais
passamos a relatar:

a) Verificamos que no Rol de Responsáveis não foi registrado o período de substituições para nenhum os
responsáveis elencados. O artigo 10 do capítulo III da IN TCU nº 63-2010, está assim redigido:

“Art. 10 Serão considerados responsáveis pela gestão os titulares e seus substitutos que desempenharem,
durante o período a que se referirem as contas ...”

b)  Verificamos,  também,  que  a  UFPel  preencheu  o  Quadro  A.2.1  do  item 2.3.1  –  Execução  dos
Programas de Governo sob a responsabilidade da UJ, que compreende uma série de informações sobre
os  resultados  alcançados  pela  UJ  na  gestão  de  programas  de  governo  executados,  sendo  que  o
demonstrativo  em questão  conforme  o  disposto  na  Portaria  TCU nº  123/2011,  somente  deve  ser
elaborado por Unidades responsáveis pelos Programas de Governo conforme o referido normativo:

“Nota: O Quadro A.2.1 somente deve ser preenchido pelas UJ que tiverem a responsabilidade de gerir
Programas de Governo inscrito na Lei do Plano Plurianual (PPA).”
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Acerca das questões, solicitamos à UJ, o seguinte:

a) por meio do item 01 da SA nº 201203094/018:“Esclarecer a inexistência de registro de períodos de
substituição no preenchimento do Rol de Responsáveis.”. Em resposta o gestor informou, por meio de
documento não numerado, de 20 de abril de 2012, assinado pelo Diretor do Departamento de Finanças e
Contabilidade:

“A universidade no processo de prestação de contas, a partir do exercício de 2009, elabora e tabula as
informações do Rol de Responsáveis, também em função do registro destes no SIAFI.

Porém, com a emissão da MSG 2009/139678/ Coordenadoria Geral de Contas do Governo/SFC/CGU,
(anexo) ficamos informados de que  foi suprida no módulo CONTASROL, transação que registrava o
efetivo período de atuação dos agentes determinando apenas, que mantivesse em cadastro próprio, os
nomes dos  respectivos  titulares e seus substitutos.

Tecnicamente,  encontramos  impossibilidades  para  manter  estes  dados  atualizados  no  SIAFI,  como
determina a citada mensagem, pois na transação de cadastro, existe campo apenas para uma alteração, e
sabe-se que muitos responsáveis apesar de terem substitutos automáticos, são substituídos por outros
servidores nos impedimentos destes. Citamos como exemplo o caso da Reitoria.

Apesar da dificuldade da formalização via sistema SIAFI, os afastamentos sempre foram precedidos de
portarias de afastamentos.

Segue anexo quadro demonstrativo com as substituições ocorridas no exercício.”

b) por meio do item 02 da SA nº 201203094/018: “Informar o embasamento utilizado pela UFPel no
preenchimento do item 2.3.1 – Execução dos Programas de Governo sob a responsabilidade da UJ, pois
o demonstrativo em questão conforme o disposto na Portaria TCU nº 123/2011, compreende uma série
de  informações sobre  os resultados alcançados pela  UJ na gestão de  programas de governo sob sua
responsabilidade.” Em resposta o gestor informou, por meio de documento não numerado, de 20 de abril
de 2012, assinado pelo Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade:

“Embora  sabendo  que  as  informações  do  item 2.3.1  –  Execução  de  Programas  de  Governo  sob
Responsabilidade da UJ- Disposto na portaria TCU 123/2011 Quadro A.2.1 “nota... somente deve ser
preenchida pela UJs que tiverem responsabilidade de gerir programas de Governo Inscrito na Lei do
Plano Plurianual”,  a  Universidade preencheu os campos entendendo como fundamentos as seguintes
considerações:

1. A Instituição no exercício de 2011, recebeu descentralização de créditos por portaria para executar
programas de  governo  constantes  no  PPA,  ligados  ao   MEC,  Ministério  ao  qual a  Instituição  esta
vinculada.

2.  Entendemos também que o crédito descentralizado tem natureza vinculante e  tutelada, ou seja, a
Ufpel só pode executar gastos dentro da natureza dos programas, e deve prestar contas do cumprimento
do objeto.

3. De outra forma o gestor entendeu que dados acessórios vem acrescentar ao conteúdo do Relatório de
Gestão, enriquecendo com isto a fonte de informações sobre os resultados na execução dos programas
do PPA.”

Pelo exposto,  entende-se  que  houve  reconhecimento da  questão apontadas na  letra  a)  por  parte  da
Universidade, a qual providenciou o complemento das informações, no caso do Rol de Responsáveis,
mediante a elaboração de documentos, incluídos no processo em sequência ao Relatório de Gestão.

Quanto a elaboração do “Quadro A.2.1”, registrado na letra b), a UFPel apresenta as razões para seu
preenchimento embora a norma não o indique.
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1.2.2. Assunto - AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS

1.2.2.1. Constatação

Não  disponibilização  de  documentos  ou informações  necessárias  para  análise  no  decorrer  dos
trabalhos de auditoria em campo.

No decorrer  dos trabalhos de  campo,  a  Universidade  não disponibilizou  processos,  documentos ou
informações  que  impossibilitaram  a  análise  dos  mesmos,  nem  justificou,  tempestivamente,  a
impossibilidade de disponibilização dos mesmos, contrariando, assim, ao disposto no art. 26 da Lei n°
10.180/2001. Os documentos requisitados e não disponibilizados foram os seguintes:

a) Processo de formalização do Convênio nº 01/2010, no montante de R$ 16.276.205,18, firmado com o
Hospital Escola, requisitado mediante item 02 da Solicitação de Auditoria n° 201203094/015.

b) Respectivos processos de prestações de contas apresentados, no período de 01 de janeiro de 2011 até
31 de março de 2012, referentes ao Convênio nº 01/2010 , requisitado mediante item 04 da Solicitação
de Auditoria n° 201203094/015.

c)  Informação  referente  ao  Contrato  n°  01/2011,  requisitada  mediante  item 07  da  Solicitação  de
Auditoria  n°  201203094/004  e  reiterada  mediante  item  01  da  Solicitação  de  Auditoria  n°
201203094/012.

d) 5 processos de  prestação de  contas de fundações de  apoio (referentes aos Convênios n° 015/09,
016/09,  18/09,  019/09  e  25/09),  requisitados  mediante  Solicitação  de  Auditoria  n° 201203094/011,
reiterados mediante item 01 da Solicitação de Auditoria n° 201203094/015.

Além disso, como pode-se observar ao longo do presente Relatório, a Universidade também não prestou
os esclarecimentos ou as informações, reiteradas mediante Solicitação de Auditoria n° 201203094/022,
conforme segue:

Itens não atendidos Prazo vencido em

Item 07 da SA n° 201203094/012 05/04/2012

SA n° 201203094/16 (integral, exceto item 9) 13/04/2012

Itens 19 até 23 da SA n° 201203094/17 17/04/2012

Causa:

Fragilidades no controle  da  Universidade  com relação às Solicitações de  Auditoria  e  morosidade  no
atendimento às mesmas. Compete ao Reitor da Universidade providenciar e/ou exigir o atendimento das
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Solicitações de Auditoria nos respectivos prazos, haja vista que as solicitações são a ele endereçadas.

Manifestação da Unidade Examinada:

Posteriormente,  mediante  Memorando  n°  29/2012-CC/GR,  de  18  de  abril  de  2012,  o  gestor
manifestou-se nos seguintes termos:

a) "O processo de formalização do convênio 01/2010 não foi apresentado à equipe de auditoria pois o
mesmo estava tramitando internamente na UFPel, em virtude da assinatura de seu 8° Termo Aditivo
(segue fotocópia da capa do processo, do Termo de Convênio e do último Termo Aditivo). Caso seja
realmente necessário providenciaremos cópia de todo o processo."

b) "Está pendente e  foi comunicado ao gestor na data da assinatura do 8° Termo Aditivo (conforme
fotocópia da data da assinatura). A Prefeitura Municipal de Pelotas está sendo notificada formalmente e
informada verbalmente que o Plano Operativo com vigência em 30/04/2012 não será renovado caso não
seja regularizada a situação. Segue fotocópia do ofício enviado à Prefeitura Municipal de Pelotas."

c) "Não houve manifestação."

d) "Conforme anexo, a SA 11 foi entregue na Coordenadoria de Convênios somente no dia 09/04/2012,
motivado por um problema de comunicação interna. A SA pedia "os 05 processos" e, com base nisto,
foram enviados os processos de formalização. Em relação ao que foi realmente solicitado, por um lapso
desta Coordenadoria de Convênios, foi informado que não havia prestações de contas em atraso por
parte  das fundações de apoio, porém as prestações de contas em atraso por parte  das fundações de
apoio, porém as prestações de contas finais dos convênios 15 e 16, encerrados em 31 de dezembro de
2011, não foram entregues dentro do prazo (segue anexo o ofício enviado à Fundação Simon Bolivar
solicitando a apresentação das respectivas Prestações de Contas). Em relação aos convênios 18,19 e 25
foi constatado in loco, que solicitou que enviássemos fotocópia das capas das Prestações de Contas ou
ofícios de encaminhamento das mesmas, que seguem anexos."

Análise do Controle Interno:

As informações ora  prestadas são intempestivas,  pois deveriam ter sido formalmente  informadas ao
longo dos trabalhos em campo, pois definiriam a forma de atuação da equipe para os casos citados. Além
disso, as manifestações constantes dos itens "b" e "d" caracterizam mais casos de falta de apresentação
de prestações de contas, reforçando a constatação constante em item específico do presente Relatório.
Em suma, restou configurada a inobservância ao art. 26 da Lei n° 10.180/2001, que prejudicou e/ou
inviabilizou a realização de exames ou análises no decorrer dos trabalhos, especialmente, em campo.

Recomendações:

Recomendação 1:

Observar o disposto no art. 26 da Lei n° 10.180/2001 e em caso de impossibilidade de fornecimento de
algum processo, documento ou informação, esta impossibilidade seja formalmente justificada.

1.2.2.2. Informação

Falhas na elaboração do Relatório de Gestão.
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Identificamos  falhas  na  composição  do  Relatório  de  Gestão  da  UFPel,  integrante  do  Processo  de
Prestação de Contas n° 23110.000834/2012-15, as quais passamos a relatar.

a) Divergência entre a avaliação elaborada pela Universidade no Quadro A.12.1 – Gestão da Tecnologia
da Informação do Relatório de Gestão  - e a documentação e as informações apresentadas.

b) Não inclusão do Convênio nº 01/2010 no “Quadro 6.1.1 – Relação dos Instrumentos de transferências
vigentes no exercício de 2011” (fl. 87 do Relatório de Gestão da UFPel).

c) Verificamos quantidades divergentes entre as informações constantes do Quadro A.6.5 (denominado
“Visão  Geral  da  Análise  das  Prestações  de  Contas  de  Convênios  –  fls.  92  e  93)  e  àquelas
disponibilizadas no decorrer dos trabalhos de campo, conforme dados a seguir:

Quantidade Contas Prestadas em Relatório de Gestão Situação encontrada

2011 10 7

2010 5 9

2009 37 37

Anteriores a 2009 (sem análise) sem registro no RG 20

Além disso, no referido Quadro A.6.5, não há registros dos valores das avenças.

d)  Existência  de  20  prestações  de  contas  apresentadas  antes  de  2009,  as  quais  ainda  não  foram
analisadas pela UFPel, sendo que o referido Quadro A.6.5 (fls. 92 e 93) não as contempla, configurando
falta de controle e/ou transparência.

e)  Declarações  consignadas nas fls.  167  e  168 não compatíveis com as constatações da  equipe  de
auditoria (SIASG e SICONV), conforme consignado em itens específicos do presente Relatório.

Acerca das falhas verificadas, não houve manifestação da Universidade aos questionamentos formulados
mediante Solicitação de Auditoria nº 201203094/016, de 11/04/2012, e reiterados mediante Solicitação
de Auditoria nº 201203094/022, de 20/04/2012.

1.2.2.3. Informação

Inadequação do Sistema de Controles Internos.

A Universidade Federal de Pelotas se restringe, no item 9 do Relatório de Gestão, que trata da estrutura
de  controles internos  da  UJ,  a  preencher  o  quadro  A.9.1  constante  da  Portaria  TCU nº  123/2011,
adequando-se desta forma ao normativo vigente.
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Observa-se, entretanto, o não preenchimento do campo “observações gerais”, que, conforme orientado
deveria “descrever a metodologia utilizada pela UJ para analisar os quesitos e as áreas envolvidas para
tal”.

Face às informações em regra neutras ou negativas acerca dos controles internos e a ausência de maiores
esclarecimentos sobre a questão, solicitamos à UFPel conforme segue:

Pelo item 03 da SA nº 201203094/018, “Informar, em decorrência do registrado no Relatório de Gestão,
Quadro A.9.1, quais as providências adotadas no sentido de aperfeiçoar os processos e práticas em uso
na  UFPel  com  vistas  a  melhorar  as  situações  notadamente  negativas,  em  especial  as  a  seguir
relacionadas:

Questão 3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente: parcialmente aplicado no contexto da
UJ, porém, em sua minoria.

Questão 4. Existe código formalizado de ética ou de conduta: integralmente não aplicado no contexto
da UJ.

Questão  5.  Os  procedimentos  e  as  instruções  operacionais  são  padronizados  e  estão  postos  em
documentos formais: parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.

Questão 6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos
diversos níveis da  estrutura da  UJ na  elaboração dos procedimentos,  das instruções operacionais ou
código de ética ou conduta: integralmente não aplicado no contexto da UJ.

Questão 7.  As delegações de  autoridade  e  competência  são acompanhadas de  definições claras das
responsabilidades: parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.

Questão 11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da
unidade: integralmente não aplicado no contexto da UJ.”

Pelo item 04 da SA nº 201203094/018, “Informar, em decorrência do registrado no Relatório de Gestão
e no Parecer da Unidade de Auditoria Interna, quais as providências adotadas no sentido de implementar
e aprimorar os controles internos administrativos.”

E  pelo item 05 da  SA nº  201203094/018,  “Informar,  em decorrência  do registrado no Relatório  de
Gestão e no Parecer da Unidade de Auditoria Interna, quais as providências adotadas no sentido de que
as unidades da UFPel respondam tempestivamente às demandas da própria Auditoria Interna, da CGU, e
também as determinações do Tribunal de Contas da União.”

Inobstante  aos  questionamentos  efetuados,  a  UFPel  não  emitiu  pronunciamento  sobre  os  assuntos
tratados.

Também o Parecer da Unidade de Auditoria Interna da UFPel, letra “A”, anexo ao Relatório de Gestão,
a seguir transcrito, demonstra a necessidade de aprimoramento dos controles internos da UJ:

“Os controles internos administrativos necessitam ser desenvolvidos e aprimorados para serem capazes
de identificar, evitar e corrigir falhas e irregularidades, bem como de minimizarem riscos inerentes aos
processos relevantes da unidade. Conforme relatórios finais de auditoria emitidos no decorrer do ano de
2011, a causa de muitas constatações deveu-se a fragilidade dos controles internos existentes.”

Ainda no Parecer da Unidade de Auditoria Interna da UFPel, nas letras “D”, “E” e “F”, está consignado
como  “Prejudicado”  o  pronunciamento  que  trata  do  atendimento  pela  UFPel  às  recomendações,
respectivamente, da própria Auditoria Interna, da Controladoria-Geral da União, e às determinações do
TCU, pela ausência de manifestação das unidade responsáveis.

A situação  das  determinações  e  recomendações  atendidas  ou  não  atendidas  está  discriminada  no
Relatório de Gestão,  a  partir  da página  nº  111, onde  se verifica dezesseis pendências existentes em

34 de 69



relação às determinações do TCU e quarenta e seis em relação às recomendações da CGU.

2. GESTÃO PATRIMONIAL

2.1. Subárea - BENS IMOBILIÁRIOS

2.1.1. Assunto - UTILIZAÇÃO DE IMOBILIÁRIOS

2.1.1.1. Informação

Falhas nos controles relativos às informações contidas no SPIUnet sobre Bens de Uso Especial da
União sob responsabilidade da UJ.

Verificamos que a UJ não mantém atualizadas as informações sobre os bens imóveis de uso especial no
Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União – SPIUnet. Esta questão vem sendo
tratada pela CGU desde o  exercício de 2010, sem que a totalidade das divergências tenha sido corrigida.

Ainda acerca da Gestão do Patrimônio Imobiliário, questionada por meio da SA nº 201203094/007, a
UFPel se manifestou da seguinte forma:

“1.  A gestão  dos  bens  imóveis  da  Ufpel  é  realizada  pela  Coordenadoria  de  Patrimônio,  apesar  da
necessidade em razão da elevada demanda, inexiste um setor específico para tal.

2. Constam no SPIUnet – Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União somente
registros para a UG 154047, não havendo portanto nenhum imóvel destinado ao Hospital Universitário,
ou seja à UG 154145.

3. O fluxo de tais atividades é  restrito, devido à insuficiência de recursos humanos para uma gestão
eficiente e eficaz.

4.  Após  a  aquisição  dos  imóveis  pela  Pró-Reitoria  de  Planejamento  e  Desenvolvimento,  esta
Coordenadoria  encaminha  a  escritura  pública  de  compra  e  venda  para  o  efetivo  registro  e  a
posteriormente inclusão junto o sistema acima mencionado. A gestão em questão é complexa, demanda
de  tempo  e  são  encontradas  diversas  dificuldades  em  seu  desenvolvimento,  como  o  devido
conhecimento dos trâmites,  atendimento às exigências do órgão registrador,  pendências nos registros
anteriores, regularização destes ativos junto à Secretaria Municipal de Gestão Urbana, em decorrência da
inexistência de um setor e respectivo servidor específico para um atendimento eficaz.”

3. BRASIL UNIVERSITÁRIO

3.1. Subárea - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO

3.1.1. Assunto - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS

3.1.1.1. Informação
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Informação Básica da Ação 4009 - Funcionamento de Cursos de Graduação.

Trata-se  da  Ação  4009  -  Funcionamento  de  Cursos  de  Graduação,  cuja  finalidade  é  garantir  o
funcionamento dos cursos de graduação das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, formar
profissionais de alta qualificação para atuar nos diferentes setores da sociedade, capazes de contribuir
para o processo de desenvolvimento nacional, com transferência de conhecimento pautada em regras
curriculares. A forma de implementação dessa ação é direta. As Instituições Federais de Ensino Superior
recebem recursos da União e participam com valores inscritos em seus orçamentos próprios, destinados à
manutenção, organização das atividades de ensino, pesquisa e extensão, que ficam alocadas nesta ação
específica. A meta de atendimento proposta para a UFPel foi de 12.500 alunos matriculados.

 O montante de recursos executados nesta Ação, no exercício de 2011, está discriminado no quadro a
seguir:

Execução das ações governamentais para o Programa 1073 – Brasil Universitário

Ação Governamental
Despesas Executadas
(R$)

%  Despesas
Executadas  do
Programa

4009  –  Funcionamento  de  Cursos  de
Graduação

207.120.227,96 69,65%

3.1.2. Assunto - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

3.1.2.1. Constatação

Utilização de Cartão Corporativo em aquisições passíveis de compra por outra modalidade.

Em análise aos processos de Suprimento de Fundos com a utilização do Cartão Corporativo no valor de
R$15.684,04, do total de R$ 17.374,74 informado no Relatório de Gestão, constatamos que todos os
gastos analisados destinaram-se às aquisições de materiais de consumo utilizados nas aulas práticas dos
cursos de Gastronomia, Nutrição, Tecnologia de Alimentos e Bacharelado em Química de Alimentos.

Sendo as matérias-primas utilizadas em sala de aula previsíveis e recorrentes, tais aquisições deveriam
ser efetuadas por outras modalidades que não o suprimento de fundos.

Causa:

Ausência de rotina instituída e planejamento das aquisições de materiais de consumo demandadas pelas
aulas práticas dos cursos oferecidos pela universidade.
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Manifestação da Unidade Examinada:

Em resposta  à  SA nº  201203094/006,  por  meio  do  expediente  s/nº  emitido  pelo  Departamento  de
Finanças e Contabilidade em 02/04/2012, a unidade assim se manifestou:

“Os valores concedidos nesta  modalidade  de  despesa  estão de  acordo com a  Macro Função SIAFI
021121 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS e refere-se, grande parte deles, a produtos perecíveis utilizados
nas aulas praticas do curso de Gastronomia e Nutrição.

São  produtos  de  consumo  imediato  utilizados  nos  experimentos,  cuja  necessidade  se  da  de  forma
imprevista, não sendo viável até mesmo pelo valor a utilização do processo licitatório comum.”

Posteriormente,  em  resposta  à  SA nº  201203094/013,  por  meio  do  expediente  s/nº  emitido  pelo
Departamento de Finanças e Contabilidade em 10/04/2012, a unidade assim se manifestou:

“O curso de Gastronomia é recente na Universidade Federal de Pelotas. Assim, a justificativa para o
gasto de pronto pela Unidade, foi de que os experimentos atendem a elaboração de pratos da cozinha de
vários países e  culturas,  Asiática,  Oriental etc.  Sendo assim mesmo produtos rotineiramente  comum
como arroz e outros exigem variedade de marcas e especificidade.

Embora o relato acima feito pela unidade, cobramos da Faculdade de Nutrição o esforço no sentido de
que  os  produtos  previsíveis  e  em  condições  de  serem  programados  fossem  adquiridos  em  outra
modalidade de gasto que não suprimento de fundos.

A unidade então, a partir do exercício de 2012, comprometeu-se que: nos gastos com materiais possíveis
de  estocagem, pois as datas de  validades são importantes nas pesquisas,  serão adquiridos por  outra
modalidade excluindo cartão corporativo.(anexo pedido já feito para aquisição).”

Análise do Controle Interno:

O gestor  concordou  em evitar  o  uso  do  cartão  corporativo  para  gastos com materiais  passíveis de
estocagem a  partir desta data. Entretanto, entendemos que as alterações nos procedimentos podem ser
estendidas  aos  produtos  perecíveis  utilizados  nas  aulas  práticas  dos  cursos  da  universidade,  visto
tratarem-se de dispêndios previsíveis e passíveis de programação prévia que permitem a utilização de
modalidade de aquisição distinta do suprimento de fundos.

Recomendações:

Recomendação 1:

Recomendamos  que  a  Unidade  evite  utilizar  o  cartão  de  pagamentos  do  governo  federal  àquelas
aquisições  previsíveis e passíveis de programação prévia.

3.1.3. Assunto - CONTROLES INTERNOS

3.1.3.1. Informação

Falta de disponibilização de documentos e informações relacionados à Tecnologia da Informação.
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O gestor  não  disponibilizou  em tempo  hábil  as  informações  abaixo,  requeridas  pela  Solicitação  de
Auditoria  nº  201203094/002  e  reiteradas  pelas  Solicitações  de  Auditoria  nº  201203094/021  e  nº
201203094/023:

a) planilhas de distribuição da força de trabalho (servidores de carreira X terceirizados ) relacionada com
Tecnologia da Informação, conforme modelo inserido na SA, contendo informações sobre as atividades
desempenhadas e formação profissional, dentre outras;

b) plano de cargos e salários da UJ;

c) relação de contratos de aquisição de bens e serviços de TI vigentes no exercício de 2011;

d) relação das soluções de TI da unidade, conforme modelo constante da SA;

e) relação dos processos licitatórios para aquisição de bens e serviços de TI.

Assim  sendo,  as  informações  obtidas  não  foram  suficientes  para  realização  dos  testes  e  análises
requeridos nos procedimentos de auditoria com os seguintes objetivos:

a)  Verificar  a  estrutura  de  pessoal de  TI,  identificando o perfil,  a  distribuição desses recursos entre
servidores e  terceirizados e  a  existência de  competências específicas para a  área de TI no plano de
cargos da entidade;

b) Verificar a existência e adequação da metodologia de desenvolvimento de sistemas utilizada no setor
de informática da unidade; existência de avaliações de rotina para verificação de compatibilidade entre
os recursos de TI e as necessidades da UJ; e a existência de gestão de acordos de níveis de serviço das
soluções de TI.

c) Verificar se as contratações e gestão de bens e serviços de TI são executadas em consonância com o
PDTI e normas legais, após análise das necessidades da entidade, garantindo uma aquisição eficiente e
eficaz, que contribua com o alcance da missão institucional.

 

3.1.4. Assunto - MOVIMENTAÇÃO

3.1.4.1. Constatação

Descumprimento, pela unidade, dos prazos previstos no art. 7º da IN/TCU nº 55/2007.

Em análise aos processos referentes aos atos de pessoal para fins de registro no SISAC, do total de 228
atos da unidade examinada, foram analisados 159 atos de admissão, 51 atos de aposentadoria e 18 atos
de concessão de pensão. Com efeito, verificou-se que a unidade descumpriu os prazos previstos do art.
7º da IN/TCU nº 55/2007 para os atos abaixo evidenciados: 

NÚMERO DO ATO TIPO ATO Data do Ato (1)

Data  cadastramento

Sisac (2)

Dias  entre

(1) e (2)

10498001-01-2011-000126-2 ADMISSÃO 19/5/2011 29/7/2011 71

10498001-01-2011-000173-4 ADMISSÃO 29/6/2011 17/10/2011 110
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10498001-01-2011-000001-3 ADMISSÃO 7/7/2011 12/3/2012 249

10498001-01-2011-000057-6 ADMISSÃO 21/2/2011 29/4/2011 67

10498001-01-2011-000293-8 ADMISSÃO 14/12/2011 29/3/2012 106

10498001-01-2011-000163-7 ADMISSÃO 14/7/2011 13/10/2011 91

10498001-01-2011-000294-6 ADMISSÃO 22/12/2011 29/3/2012 98

10498001-01-2011-000209-9 ADMISSÃO 4/8/2011 31/10/2011 88

10498001-01-2011-000162-9 ADMISSÃO 19/7/2011 13/10/2011 86

10498001-01-2011-000010-2 ADMISSÃO 4/8/2011 30/3/2012 239

10498001-01-2011-000210-2 ADMISSÃO 4/8/2011 31/10/2011 88

10498001-01-2011-000205-6 ADMISSÃO 14/7/2011 31/10/2011 109

10498001-01-2011-000007-9 PENSÃO CIVIL 18/9/2011 19/3/2012 183

10498001-01-2011-000004-4 PENSÃO CIVIL 12/9/2011 19/3/2012 189

10498001-01-2011-000006-8 PENSÃO CIVIL 6/2/2011 29/6/2011 143

10498001-01-2011-000004-1 PENSÃO CIVIL 21/1/2011 23/5/2011 122

10498001-01-2011-000008-7 PENSÃO CIVIL 10/11/2011 19/3/2012 130

 Dessa forma, as informações pertinentes aos atos de admissão e concessão de pensão acima não foram
cadastradas no SISAC e nem disponibilizadas para o órgão de controle interno no prazo de 60 dias.

Causa:

Fragilidades nos controles relativos ao encaminhamento de atos de pessoal para o órgão de controle
interno.

 

Manifestação da Unidade Examinada:
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Em resposta  à  Solicitação  de  Auditoria  nº  201203094/014,  por  meio  do  Memorando  PRGRH nº
084/2012, de 09/04/2012, a unidade assim se manifestou:

“O atraso se deu devido as tarefas relacionadas ao fechamento do ano civil de 2011, como duas folhas
de pagamento processadas em sequência, falha em equipamentos de transmissão dos atos e servidores
em férias. A PRGRH conta hoje com dois servidores habilitados para inclusão dos atos, que, devido a
deficiência  de  pessoal,  atuam também em outras  áreas,  ocasionado,  por  vezes atraso  no  envio  das
informações. Cabe informar que na presente data não existem atos pendentes de registro, fora do prazo
estabelecido, nesta PRGRH.”

Análise do Controle Interno:

O  gestor  em  sua  manifestação  afirmou  que  eventualmente  a  remessa  dos  comprovantes  é  feita
posteriormente ao tempo previsto. Confirmando, portanto, o descumprimento do prazo de 60 dias para o
órgão de controle interno os cadastros citados acima.

Recomendações:

Recomendação 1:

Implantar sistemática de controle de forma a tornar tempestivo o registro e o trâmite dos atos de pessoal
em conformidade com o previsto na IN TCU nº 55/07.

3.1.5. Assunto - PROCESSOS LICITATÓRIOS

3.1.5.1. Constatação

Falhas relacionadas a processos de aquisição de imóveis, mediante dispensa de licitação.

Analisamos três processos de dispensa de licitação, com base no inciso X do art. 24 da Lei n° 8.666/93,
destinados à aquisição de imóveis, no montante de R$ 1.340.000,00, conforme dados a seguir:

 1) Processo nº 23110.010287/2011-03

Imóvel: Rua Benjamin Constant, n° 1001

Laudo de Avaliação n° 115/2011

Valor: R$ 800.000,00

2) Processo nº 23110.010355/2011-26

Imóvel: Praça Domingos Rodrigues, n° 15

Laudo de Avaliação n° 114/2011

Valor: R$ 200.000,00
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3) Processo nº 23110.010293/2011-52

Imóvel: Praça Domingos Rodrigues, n° 13

Laudo de Avaliação n° 112/2011

Valor: R$ 340.000,00

 A partir da análise dos mesmos, identificamos as seguintes impropriedades:

a)  A abertura  dos  Processos  n°  23110.010287/2011-03  e  n°  23110.010293/2011-52  deu-se  com o
documento referente à proposta de negociação, emitido pelo proprietário dos imóveis, ou seja, sem um
pedido formal da Universidade (com autorização do Ordenador de Despesas) que demonstre a iniciativa
da UFPel para aquisição. Já o Processo n° 23110.010355/2011-26 contém em sua página primeira o
Laudo  de  Avaliação  n°  114/2011,  igualmente  sem  uma  requisição  formal  da  Universidade  (com
autorização do Ordenador de Despesas) que demonstre a iniciativa da UFPel para aquisição.

b)  Em  relação  aos  Processos  n°  23110.010293/2011-52  e  n°  23110.010355/2011-26,  falta  de
comprovação, nos autos, da necessidade de instalação e localização que condicionem a escolha, quesitos
indispensáveis para fins de enquadramento no referido inciso X do art. 24 da Lei nº 8666/93.

c)  Falta  de  comprovação da  impossibilidade  de  emissão de  laudos de  avaliação por  parte  da  Caixa
Econômica Federal ou da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), entidades públicas da esfera federal
responsáveis pela execução deste tipo de serviço, nos termos da jurisprudência do TCU, externada pelos
Acórdãos TCU nº 221/1996, 343/1997, 131/2001 e 216/2007, todos do Plenário. Saliente-se que a SPU
tem como atribuição a avaliação técnica de imóveis da União ou de seu interesse, conforme dispõe a
Orientação Normativa GEADE/SPU/MP nº 04, de 25/02/2003;

d) Os Laudos de Avaliação n° 112, 114 e 115, todos de 2011, constantes dos referidos processos, não se
encontram devidamente  assinados  pelos  engenheiros  civis  (Sr.  J.C.  -  inscrito  no  CREA/RS sob  n°
149.642-D e Sr. M. B. - inscrito no CREA/RS sob n° 152.619-D), responsáveis pela  elaboração dos
mesmos.

 e) Ausência, nos autos, da ART quitada que valida a emissão dos respectivos Laudos de Avaliação.

Causa:

Fragilidades na comprovação documental para fins de enquadramento de dispensa de licitação.

Manifestação da Unidade Examinada:

Por meio da Solicitação de Auditoria  nº  201203094/017, de 12/04/2012, a  Unidade  foi instada  a  se
manifestar sobre os fatos apontados, tendo apresentado as justificativas por meio de Documento sem
número, emitido pelo Departamento de Material e Patrimônio, em 20/04/2012, conforme transcrição a
seguir:

a) "Foi uma impropriedade quanto à formalização dos processos, o qual se iniciou com a resposta ao
interesse  da  UFPel  em  adquirir  os  imóveis  conforme  justificativas  da  motivação  constantes  dos
processos."

b) "proc. 010355/2011-26 – apresenta justificativa de aquisição fls. 42, 43 e 44.
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proc. 010293/2011-52 – apresenta justificativa de aquisição fls. 47, 48.e 49."

c) "Foi realizado contato na época pela PRA com a Caixa Econômica Federal para realizar as avaliações
dos  imóveis,  mas  foi repassada  a  impossibilidade  da  Caixa  em atender  a  solicitação  devido  a  alta
demanda de suas atividades, sendo disponibilizadas informações de empresas que prestam tais serviços
·com situação regular e devidamente credenciadas."

d) "(...) informamos que houve um processo licitatório (Proc. 23110.006178/2011-83) para a realização
da avaliação de imóveis. A empresa vencedora Andrade Lopes Engenharia e Consultoria encontra-se
situada na cidade de Porto Alegre, portanto solicitamos que as avaliações fossem enviadas através de
email para dinamizarmos o processo de aquisição dos imóveis, situados nos respectivos autos. A empresa
vencedora  da  licitação  apresentou  posteriormente  os  laudos  devidamente  assinados  e  rubricados,
juntamente com as anotações de responsabilidade técnica (ARTs)."

e) "Quanto as ART’S constantes dos laudos de avaliação dos imóveis, a responsabilidade é da empresa
prestadora do serviço que deve efetuar o devido pagamento. O DMP solicitará cópias das quitações para
regularizar a situação apontada."

Análise do Controle Interno:

a) Houve reconhecimento da impropriedade pelos gestores.

b) Processon° 010355/2011-26 : O documento denominado "Justificativa da Aquisição", constante às fls.
42,43 e  44,  discorre  acerca  do histórico da  Universidade  e  trata  do imóvel objeto da  aquisição nos
seguintes termos:

"(...)

A atual disposição das unidade da UFPel, na cidade de Pelotas, estão ilustradas na figura de próxima
página.

Como se pode verificar, no eixo da Rua Benjamin Constant  até o Campus Porto foram adquiridas
diversas áreas, onde hoje se situam: o Campus das Engenharias, o Campus das Ciências Sociais (o
qual foi ampliado pela aquisição de quadra entre as ruas Coronel Alberto Rosa, Almirante Barroso,
Benjamin Constante Alm. Tamandaré),  áreas para construção da Casa do Estudante e  Restaurante
Universitário, na Rua Conde de Porto Alegre, prédio da antiga COTADA que está em fase final de
reforma, dentre outros, que estão numerados de 05 a 14.

Na quadra onde se situará o futuro Centro de Educação à Distância e Engenharias (10) apenas três
imóveis necessitam ser adquiridos pela Universidade: o da Rua Benjamin Constant, n° 1.001, cujos
recursos já disponibilizado pelo Ministério da Educação, conforme processo 23110.010287/2011-03, o
da Praça Domingos Rodrigues n° 13, que será adquirido com recursos da União do presente exercício,
e, o presente imóvel, cujos recursos também estão disponíveis conforme fl. 44.

Com a aquisição desses imóveis a UFPel consolidará o Campus Porto, fortalecendo suas atividades na
cidade  de  Pelotas,  evitando  o  deslocamento  de  alunos,  professores  e  servidores  técnico-
administrativos para o vizinho Campus do Capão do Leão.

(...)"

Registramos  que  antes  de  promover  a  contratação  direta,  a  Administração  deverá  comprovar  a
impossibilidade de satisfazer o interesse público por outra via e apurar a inexistência de outro imóvel
apto  a  atender  a  demanda.  Conforme  observa-se,  para  a  contratação  em  tela,  a  justificativa  da
Administração não esclarece indagações do tipo:

1) Por que apenas três imóveis necessitam ser adquiridos pela Universidade na quadra onde se situará o
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futuro Centro de Educação à Distância e Engenharias (10) ?

2)  Existem outros  imóveis  disponíveis  na  quadra  onde  se  situará  o  futuro  Centro  de  Educação  à
Distância e Engenharias ?

3) A consolidação do Campus Porto é possível apenas na quadra onde se situará o futuro Centro de
Educação à Distância e Engenharias (10) ? Ou exite outra forma de consolidar o Campus Porto ?

4) Existem outros imóveis no Campus Porto disponíveis para aquisição e que atenderiam a demanda da
UFPel ?

Referente  ao  Processo  010293/2011-52  :  O  documento  denominado  "Justificativa  da  Aquisição",
constante às fls. 47, 48.e 49 é semelhante ao do Processo 010355/2011-26, com apenas uma alteração:

Onde se lê: Praça Domingos Rodrigues n° 13

Leia-se: Praça Domingos Rodrigues n° 15

Consequentemente, a análise da equipe acerca do presente processo é idêntica ao do Processo anterior.

Dessa forma, entendemos que, em ambos os casos, a Universidade não comprovou nos respectivos autos
que o imóvel adquirido é o único que atende ao interesse da Administração.

c) A UFPel não disponibilizou documentação comprobatória acerca de sua argumentação, tampouco a
citada consulta se encontra formalizada nos autos.

d) A manifestação do gestor foi formulada mediante Ofício PRPD/UFPel n° 041/2012, de 18 de abril de
2012, porém, não informa quando tais documentos foram recebidos fisicamente no âmbito da UFPel,
não esclarece a razão pelas quais tais documentos não constam nos autos, nem foram disponibilizadas
cópias de tais documentos anexas ao citado Memorando.

e) O gestor reconheceu a falha apontada.

Recomendações:

Recomendação 1:

Instruir adequadamente os processos de aquisição de imóvel, incluindo todos os documentos necessários
e suficientes, em ordem sequencial cronológica, de forma a comprovar fatos que demonstrem, inclusive,
o interesse original da Administração na aquisição.

Recomendação 2:

Ao proceder à compra ou à locação de imóvel, somente utilize o art. 24, inciso X, da Lei n° 8.666/93,
quando identificar um imóvel específico cujas instalações e localização evidenciem que ele é o único que
atende  o  interesse  da  administração,  fato  que  deverá  estar  demonstrado  no  respectivo  processo
administrativo, nos termos do entendimento do TCU (AC-3461-21/09-1).

Recomendação 3:

Requisite à Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e à Caixa Econômica Federal, para emissão de
laudos de avaliação de imóveis, nos termos da jurisprudência e do TCU externada pelos Acórdãos TCU
nº 221/1996, 343/1997, 131/2001 e 216/2007, todos do Plenário, e e, em caso de impossibilidade da
realização de tal trabalho, faça constar, nos autos, documentação que comprove a citada impossibilidade.

Recomendação 4:

Exigir assinatura dos responsáveis pela elaboração dos laudos de avaliação, bem como, comprovação de
quitação da  respectiva  Anotação de  Responsabilidade  Técnica  (ART),  pré-requisitos imprescindíveis
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para conferir confiabilidade  e validação aos laudos.

3.1.5.2. Constatação

Extrapolação do limite de R$ 1.500.000,00 (previsto no inciso I do art. 23 da Lei nº 8666/93) para
enquadramento da modalidade de licitação de Tomada de Preços.

Constatamos a extrapolação do limite  de R$ 1.500.000,00, previsto no inciso I do art. 23 da Lei nº
8666/93, para fins de enquadramento da modalidade de licitação de Tomada de Preços (TP n° 04/2008),
a  qual originou  Contrato  nº  36/2010  e  seus 03  Termos Aditivos,  firmados com a  empresa  R & M
Arquitetura e Construções Ltda. (CNPJ 94.007.788/0001-01). De acordo com o Terceiro Termo Aditivo
firmado em 13 de maio de 2011, o montante global do contrato foi de R$ 1.649.004,77, extrapolando,
dessa forma, em R$ 149.004,77 o limite da licitação originária.

Causa:

Fragilidade  no procedimento para enquadramento da  modalidade  licitatória  e/ou para  aditamento de
contratos.

Manifestação da Unidade Examinada:

Por meio da Solicitação de Auditoria  nº  201203094/017, de 12/04/2012, a  Unidade  foi instada  a  se
manifestar sobre os fatos apontados, tendo apresentado as justificativas por meio de Documento sem
número, emitido pelo Departamento de Material e Patrimônio, em 20/04/2012, conforme transcrição a
seguir:"Em relação ao contrato nº 36/2010 que trata da reforma do Centro de Saúde Amilcar Gigante,
com a prestação de importantes serviços, o valor orçado da obra de reforma foi de R$ 1.330.000,00,
dentro  do  limite  da  Tomada  de  Preços,  mas devido  à  necessidade  de  aditivos  para  serviços extras
observando à peculiaridade da obra, o valor ultrapassou o limite  de R$ 1.500.000,00 em apenas R$
149.004,77 ainda dentro dos 50% permitidos para aditamento da reforma. Já foi orientado à CPL para
atentar quanto ao valor orçado que  se  próximo ao limite  da  modalidade  de  TP deve  ser aplicada  a
modalidade de Concorrência."

Análise do Controle Interno:

O gestor concordou com o aponte, tendo em vista que o caso configura inobservância ao limite de R$
1.500.000,00, estabelecido na alínea "b" do inciso I do art. 23 da Lei nº  8.666/93, para os casos de
Tomada  de  Preços.  Dessa  forma,  orientou os membros da  Comissão Permanente  de  Licitações que
quando o valor orçado se aproxime do limite da modalidade de Tomada de Preços deverá ser aplicada a
modalidade de Concorrência.

Recomendações:

Recomendação 1:

Recomendamos que a UFPel, por ocasião do enquadramento da modalidade a ser licitada, observe os
limites dispostos no art. 23 da Lei n° 8.666/93 e considere o valor global do contratos a serem firmados,
levando em consideração, também, a possibilidade de aditamento dos mesmos.
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3.1.5.3. Constatação

Serviços  de  telefonia  fixa  de  2011,  contratados,  indevidamente,  mediante  inexigibilidade  de
licitação.

Constatamos  a  contratação  dos  serviços  de  telefonia  fixa  da  UFPel,  de  forma  indevida,  mediante
inexigibilidade de licitação (Processo n° 23110.002692/2002-14), que ensejou a emissão de notas de
empenho no montante de R$ 1.428.240,00, com base no artigo 25 da Lei nº 8.666/93, conforme dados
extraídos do SIAFI (Exercício 2011):

UG EMITENTE : 154047 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

GESTAO EMITENTE : 15264 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

MODALIDADE : 07 - INEXIGIVEL

NE     FAVORECIDO       VALOR(R$)

800059 BRASIL TELECOM  874.240,00

802977 BRASIL TELECOM  554.000,00

Ressaltamos que,  há  cerca  de  uma  década,  é  notório  que  existe  viabilidade  de  competição  para  a
contratação de tal objeto, de acordo com as determinações da legislação e jurisprudência vigentes, em
especial da Portaria Normativa nº 01, de 06/08/02, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Causa:

Fragilidades nos procedimentos de contratação de serviços de telefonia.

Manifestação da Unidade Examinada:

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201203094/004, mediante Ofício DMP/PRA n° 13/2012, de
02/04/2012, o gestor informou:

"Telefonia Fixa – Brasil Telecom – inexigibilidade:

O assunto nos remete a período anterior quando foi instalada na UFPel, no Campus Capão do Leão, uma
central telefônica e torre de transmissão oriundos da única empresa que prestava serviços de telefonia
fixa  na  região a  CTMR, hoje  Brasil Telecom,  situação que  caracterizava  a  inexigibilidade  devido à
inviabilidade de competição. Com a abertura do mercado de telefonia onde atualmente outras empresas
estão aptas a fornecer prestação de serviços de telefonia fixa vem sendo interesse da universidade em
regular tal situação, começando com o lançamento do Pregão 33/2009, processo 23110.1111/2009-38,
que tratou de regular a telefonia móvel e depois o Pregão 128/2009, processo 23110.005407/2009-28,
que trata então da telefonia fixa que ficou em aguardo devido a uma possibilidade de adesão a ata de
Registro de Preços de telefonia do MPOG o que por problemas técnicos não foi contemplado. Assim
sendo devemos retornar ao lançamento de certame licitatório pela própria  universidade e  já  estamos
encaminhando solicitação à área competente de telefonia, a Pró – Reitoria de Infra-Estrutura, para que
encaminhe o pedido da prestação do serviço, o termo de referência e  03 orçamentos documentação
atualizada necessária para formação do novo processo. Assim não sendo aceitável que a instituição fique
sem comunicação telefônica que poria em risco as atividades acadêmicas, administrativas e de segurança
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os  pagamentos  continuam  a  ser  providenciados  com  a  devida  conferência,  aceite  das  contas  e
autorização."

Posteriormente,  solicitamos  à  Universidade  que  informasse  a  data  (disponibilizando  documentação
comprobatória) em que tomou conhecimento acerca da impossibilidade de aderir à ata de Registro de
Preços de telefonia do MPOG, decorrente de problemas técnicos:

 "7) Quanto à impossibilidade de aderir à ata de registro de preços do MPOG para telefonia fixa, se deu
devido  à  incapacidade  técnica  da  unidade  solicitante  dos  serviços  (PRIE)  em esclarecer  questões
operacionais e tecnológicas visando adequar o objeto a ser contratado via adesão as reais condições
estruturais da  UFPel.  Deve a  Pró – Reitoria  de  Infra-Estrutura  buscar  apoio técnico adequado para
definir as especificações necessárias ao lançamento de certame licitatório para regular a pendência atual,
situação já solicitada a unidade para providenciar no pedido, no termo de referência e nos orçamentos."

Análise do Controle Interno:

A Universidade concorda com a viabilidade de competição, porém, a impropriedade perdura há quase
uma  década.  Registramos  que  o  pedido  formal  de  nova  licitação  deu-se  em 30/03/2012,  mediante
Memorando  n° 042/2012,  ou  seja,  após  nova  constatação  da  equipe  de  auditoria,  razão  pela  qual
mantemos o aponte.

Recomendações:

Recomendação 1:

Licitar  os  serviços  de  telefonia  da  Universidade,  tendo  em vista  a  viabilidade  de  competição,  em
consonância  ao disposto da  Portaria  Normativa  nº  01,  de  06/08/02, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão.

3.1.6. Assunto - CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS

3.1.6.1. Constatação

Falta  de  cadastramento  de  Contratos  no  SIASG,  firmados  em  2011,  gerando  Declaração
incongruente no Relatório de Gestão da UFPel.

Constatamos a ocorrência de contratos firmados pela UFPel, no decorrer do exercício de 2011, os quais
não se  encontram cadastrados no Sistema Integrado de  Administração de Serviços Gerais – SIASG,
contrariando ao disposto no § 3° do art. 19 da Lei n° 12.309/2010. Os Contratos citados são os seguintes:
nº 03/2011 (Comissão de 10% sobre os valores leiloados), n° 06/2011 (R$ 25.374,32), n° 08/2011 (R$
43.286,45), n° 19/2011 (R$ 139.200,02), n° 31/2011 (R$ 8.700,00) e n° 57/2011 (R$ 16.500,00).

Além disso,  não  identificamos  o  cadastramento  do  Contrato  n°  01/2011.  Porém,  no  decorrer  dos
trabalhos, não conseguimos obter a informação do que se trata  tal numeração de contrato, tendo em
vista que questionamos, mediante item 07 da SA n° 201203094/004, de 28/03/2012, reiteramos mediante
item 01 da SA n° 201203094/012, de 03/04/2012, e, por fim, ainda reiteramos mediante item 01 da SA
201203094/022, de 20/04/2012. O caso em tela  representa um potencial contrato não cadastrado no
SIASG.

Entretanto, a UFPel emitiu a Declaração constante à fl. 167 incompatível com as constatações da equipe
de  auditoria,  tendo  em vista  que  o  gestor  afirma  que  todos  os  contratos,  vigentes  em 2011,  estão
registrados no SIASG.
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Causa:

Fragilidades no controle  da Universidade com relação ao cadastramento de contratos e à  elaboração
declarações no Relatório de Gestão constante do processo de prestação de contas.

Manifestação da Unidade Examinada:

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201203094/012, mediante Memorando DMP/PRA n° 84/2012,
de 09/04/2012, o gestor informou: "Acerca dos Contratos n° 03/2011 e 31/2011, a concorrência foi
realizada por meio do critério de julgamento por "maior oferta" (Chamada Pública"), cuja opção não
consta no SIASG, impossibilitando a publicação no sistema.  A publicidade  do extrato de  contrato
ocorreu, pois, por envio eletrônico de matérias à Imprensa Nacional, após a devida autorização da
Pró-Reitoria Administrativa, acostada a comprovação da publicação no DOU.

 Sobre os Contratos n° 6 e 8/2011, tratam-se de sequência dos contratos n° 50/2009 e 42/2009, os quais
expiraram sem culpa da contratada e sendo autorizada e realizada a elaboração de novos contratos,
para dar prosseguimento dos serviços remanescentes, não sendo possível operacionalmente efetuar a
sua  publicação via SIASG,  devido à utilização do  mesmo processo  licitatório.  Por  conseguinte,  a
publicidade do contrato deu-se por meio do envio eletrônico de matérias à Imprensa Nacional, após a
devida autorização da Pró-Reitoria Administrativa, juntada a comprovação da publicação no DOU.

 No que diz respeito ao Contrato n° 19/2011, houve um equívoco no lançamento do item no sistema
SIASG, pela parte da unidade gestora da licitação no qual o mesmo foi lançado por um mês e não por
um ano, fato que não pode ser corrigido e impossibilitou a publicação do Contrato via sistema. Não
obstante, o Contrato foi publicado através de envio eletrônico de matérias a Imprensa Nacional, após
a devida autorização da Pró-Reitoria Administrativa, de acordo com documentação anexa.

(...)

Já no que pertine ao Contrato n° 57/2011, devido à urgência dos serviços em caráter emergencial,
conforme art. 24, IV, Lei 8666/93, não havia tempo hábil para divulgação eletrônica da compra e
emissão da nota de empenho pelo SIASG, visto que estava a acabar o prazo para empenhos. Após a
necessária autorização, foi emitido o empenho pelo SIAFI e, virtude de tudo isto, não foi  possível
operacionalizar a publicação via SIASG, ocorrendo a mesma por intermédio do envio eletrônico de
matérias à Imprensa Nacional, após a devida autorização da Pró-Reitoria Administrativa, conforme
cópias anexas."

 Quanto  à  Declaração  constante  à  fl.  167,  o  gestor  não  respondeu  ao  questionamento  formulado
mediante  item 11  da  SA n°  201203094/016,  de  11/04/2012  e  reiterado  mediante  item 01  da  SA
201203094/022.

Análise do Controle Interno:

A UFPel explanou as razões que impossibilitaram o cadastramento de  tais contratos no SIASG, que
ocorreram por limitação operacional do Sistema ou por equívocos da Universidade. Porém, o fato é que
existem contratos não cadastrados e que a Declaração constante do Processo de Prestação de Contas
(fls. 167) não se encontra compatível com a situação fática.

Recomendações:

Recomendação 1:

Cadastrar  todos os contratos firmados no Sistema Integrado de  Administração de  Serviços Gerais –
SIASG,  nos  termos  do  §  3°  do  art.  19  da  Lei  n°  12.309/2010.  Em caso  de  impossibilidade  de
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cadastramento de  algum contrato no SIASG, fazer constar,  nos autos,  documento que comprove  tal
impossibilidade  e,  consequentemente,  emitir  Declaração  para  compor  o  Relatório  de  Gestão  que
discrimine o(s) contrato(s) não cadastrados, de forma a prover a transparência necessária na respectiva
Prestação de Contas Anual.

3.1.6.2. Constatação

Falta de cobrança de que a Fundação de Apoio Universitário (FAU) cumpra os dispositivos de
divulgação dos contratos, previstos no art. 4°-A da Lei 8958/94 (incluídos pela Lei nº 12.349, de
2010).

Em consulta ao site da Fundação de Apoio Universitário - FAU (http://www.fau.com.br/), constatamos
que  a  mesma  não  cumpre  a  divulgação,  disposta  nos incisos I  até  V do  art.  4°-A da  Lei 8958/94
(incluídos pela Lei nº 12.349, de 2010), relativamente aos instrumentos contratuais firmados e mantidos
pela fundação com a UFPel.

 Transcrevemos a seguir o conteúdo a ser divulgado, estabelecido nos referidos incisos da Lei 8.958/94:
"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)."

Causa:

Omissão da UFPel na cobrança junto a suas fundações de apoio ao atendimento aos ditames do art. 4°-A
da Lei 8958/94 (incluídos pela Lei nº 12.349, de 2010).

Manifestação da Unidade Examinada:

Mediante Memorando n° 28/2012-CC/GR, de 18 de abril de 2012, emitido em resposta a Solicitação de
Auditoria nº  201203094/019, o gestor informou:   "Em resposta ao Memorando n° 43/2012-AUDIN,
informamos que já encaminhamos ofícios às fundações mencionadas, solicitando resposta para o item 1
da referida auditoria. Cópias dos ofícios seguem anexas."
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Análise do Controle Interno:

Identificamos,  portanto,  mais uma  evidência  de  falhas  de  acompanhamento,  de  controle  e  de  falta
transparência  dos  convênios/contratos  da  UFPel  firmados  com  suas  fundações  de  apoio.  O
esclarecimento  deve  vir  da  própria  UFPel,  que  é  a  instituição  apoiada  e  que  dever  zelar  pela
transparência dos dados referentes aos contratos executados por suas fundações de apoio.

Recomendações:

Recomendação 1:

Exigir de suas fundações de apoio o cumprimento ao disposto nos incisos I até V do art. 4°-A da Lei
8958/94 (incluídos pela Lei nº 12.349, de 2010).

3.1.7. Assunto - CONVÊNIOS DE OBRAS E SERVIÇOS

3.1.7.1. Constatação

Falta  de  cadastramento  de  Convênios,  vigentes  em  2011,  no  SICONV,  gerando  Declaração
incongruente no Relatório de Gestão da UFPel.

Constatamos a ocorrência de convênios firmados pela UFPel, com vigência no decorrer do exercício de
2011, que não se encontram cadastrados no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e
Termos de Parceria – SICONV. Os Convênios citados são os seguintes: nº 02/2009 (R$ 11.520.675,32),
nº 03/2009 (R$ 1.933.540,98), nº 09/2009 (R$ 650.761,82), nº 010/2009 (R$ 4.200.000,00), nº 011/2009
(R$ 2.022.559,76), nº 020/2009 (R$ 4.616.645,00), nº  027/2009 (R$ 100.000,00) e  nº 030/2009 (R$
4.200.000,00).

Entretanto, a UFPel emitiu a Declaração constante à fl. 168 incompatível com as constatações da equipe
de  auditoria,  tendo em vista  que  o  gestor  afirma  que  todos os convênios,  vigentes em 2011,  estão
registrados no SICONV.

Causa:

Fragilidades no controle da Universidade com relação ao cadastramento de convênio no SICONV e à
elaboração declarações no Relatório de Gestão constante do processo de prestação de contas.

Manifestação da Unidade Examinada:

Não houve  manifestação  do  gestor,  quanto  ao  questionamento  formulado  mediante  item 07  da  SA
201203094/012, de 03/04/2012 e, posteriormente, reiterado mediante item 01 da SA 201203094/022, de
20/04/2012.

Quanto à Declaração constante à fl. 168, o gestor  também não respondeu ao questionamento formulado
mediante  item  11  da  SA 201203094/016,  de  11/04/2012  e  reiterado  mediante  item  01  da  SA
201203094/022.
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Análise do Controle Interno:

O fato é que existem convênios não cadastrados no SICONV e que a Declaração constante do Processo
de Prestação de Contas (fls. 168) não se encontra compatível com a situação fática.

Recomendações:

Recomendação 1:

Cadastrar todos os convênios firmados no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e
Termos de Parceria  – SICONV, nos termos do § 3° do art. 19 da  Lei n° 12.309/2010. Em caso de
impossibilidade de cadastramento de algum convênio no SICONV, fazer constar, nos autos processuais,
tal impossibilidade  e,  consequentemente,  emitir  Declaração para  compor  o Relatório  de  Gestão que
discrimine o(s) convênios(s) não cadastrados, de forma a prover a transparência necessária na respectiva
Prestação de Contas Anual.

3.1.7.2. Constatação

Falta de apresentação das prestações de contas de Convênios por parte de fundações de apoio.

Identificamos registros no SICONV de prestações de contas de convênios em atraso, firmados com a
Fundação  Simon  Bolivar,  ou  seja,  no  status“aguardando  prestação  de  contas”,  conforme  consulta
extraída em 11/04/2012.

 

Número Situação

703547/2009 Atrasada - Aguardando Prestação de Contas

751695/2010 Atrasada - Aguardando Prestação de Contas

755402/2011 Atrasada - Aguardando Prestação de Contas

755404/2011 Atrasada - Aguardando Prestação de Contas

Fonte: SICONV, em 11/04/2012

 

Porém,  no  decorrer  dos  trabalhos,  ao  requisitarmos da  Universidade  o  fornecimento  de  relação  de
Convênios (ou instrumentos congêneres) pendentes de apresentação de prestação de contas por parte de
Fundações  de  Apoio  à  UFPel  e/ou  ao  Hospital  Escola,  cujo  prazo  já  se  encontra  expirado,  a
Universidade afirmou, equivocadamente, de que não havia prestações com prazo expirado, em resposta
à Solicitação de Auditoria n° 201203094/004.
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Causa:

Fragilidades no controle  da  Universidade  com relação à  apresentação de  processos de  prestação de
contas de convênios.

Manifestação da Unidade Examinada:

Não houve  manifestação  do  gestor,  quanto  ao  questionamento  formulado  mediante  item 04  da  SA
201203094/016, de 11/04/2012 e, posteriormente, reiterado mediante item 01 da SA 201203094/022, de
20/04/2012.

Análise do Controle Interno:

As informações oriundas da área de convênios, acerca dos prazos de apresentações de prestações de
contas  por  parte  de  fundações  de  apoio  mostraram-se  deficientes,  porém,  a  Universidade  não  se
pronunciou acerca dos fatos apontados.

Recomendações:

Recomendação 1:

Manter  controle  de  prazos de  apresentação  de  prestação  de  contas,  de  forma  a  gerar  informações
confiáveis no âmbito da Coordenadoria de Convênios.

 

Recomendação 2:

Efetuar notificação formal,  aos convenentes,  de  cobrança  das respectivas prestações de  contas,  nos
termos do parágrafo 1º do art. 56 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127, de 29 de maio de
2008.

Recomendação 3:

Após 30 dias da emissão da notificação administrativa de cobrança das respectivas prestações de contas,
proceda a instauração do processo de tomada de contas especial e efetue o registro de "inadimplência"
no SICONV, nos termos do parágrafo 2º do art. 56 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127,
de 29 de maio de 2008.

3.1.7.3. Constatação

Gestão inadequada de convênios.

Foram avaliadas  as  rotinas  de  controle,  de  cobrança  e  de  análise  das  prestações  de  contas  das
transferências  voluntárias  concedidas  pela  UFPel.  Da  análise,  verificou-se  que  tais  rotinas  são
inadequadas e que a atuação da Universidade é ineficiente, insuficiente e intempestiva.

Identificamos a falta de providências da administração da UFPEL para estruturar o setor responsável e
sanar  as  falhas  identificadas,  o  que  pode  ser  evidenciado,  conforme  manifestação  externada  pelo
Coordenador de Convênios, mediante Memorando 22/2012 - CC/GR, de 09/04/2012, transcrito a seguir:
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"A Coordenadoria conta no momento, com dois servidores. De janeiro a novembro de 2011 contou com
apenas um, sendo admitido o segundo em novembro de 2011, que está em fase de adaptação e em
estágio probatório, número insuficiente para cuidar  do setor, que surgiu da fusão da Assessoria de
Convênios ligada ao Gabinete  do Reitor,  da Seção de  Convênios do Departamento de  Finanças e
Contabilidade  e  do  Setor  de  Contratos  com  Fundações  ligado  ao  Departamento  de  Material  e
Patrimônio.

A UFPel atua como concedente e convenente, celebra os convênios de estágio, cooperação técnica e
de  repasse  para  as  fundações  de  apoio,  desvinculando  os convênios  internacionais recentemente,
transferindo para o Departamento de Intercâmbio e Programas Internacionais da UFPel.

O acompanhamento  da  execução  de  convênios  e  prestação  de  contas  dos  termos de  cooperação
firmados entre a União e a UFPel, assim como, a prestação de contas de convênios firmados com o
Estado, também são atribuição da Coordenadoria de Convênios.

Assim sendo, o trabalho de assessoria, acompanhamento da execução orçamentária e financeira, e a
prestação  de  contas  de  convênios,  realizados  por  apenas  um  servidor,  prejudica  outra  atividade
inerente ao setor, que  trata da análise  e  emissão do Parecer  Técnico para aprovação ou não das
prestações de contas de convênios firmados entre a UFPel e suas Fundações de Apoio, para aprovação
do gestor da UFPel.

Embora  haja  determinação  do  Gabinete  do  Reitor  para  solução  do  problema,  já  apontado
anteriormente,  pela auditoria da CGU, aguardamos o agendamento de  uma reunião com o Reitor,
proposto pelo Prof. Ernani Ávila, Pró-Reitor Administrativo, para que sejam tomadas as providências
em busca de uma solução definitiva para o problema."

 

Constatamos que a UFPel não tem realizado a análise das prestações de contas de convênios. A título de
exemplificação, citamos os 16 processos prestações de contas de convênios, cujo prazo de prestação
expirou nos últimos 2 exercícios findados (período de 01 de janeiro de 2010 até 31 de dezembro de
2011):

 

07 Prestações de Contas Apresentadas em 2011:

 

Nº  do
Convênio

Convenente Valor(R$) Data Final para P.Contas

018/09 FAU 625.264,32 10/01/11

019/09 FAU 436.304,05 10/01/11

023/09 FSB 65.749,00 28/01/11

024/09 FSB 39.812,20 28/01/11
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025/09 FSB 39.812,20 28/01/11

026/09 FSB 158.607,31 28/01/11

029/09 ABELUPE 70.308,00 29/01/11

09 Prestações de Contas Apresentadas em 2010:

 

Nº  do
Convênio

Convenente Valor(R$) Data Final para P.Contas

001/09 FSB 1.117.293,97 09/03/10

004/09 ABELUPE 30.040,00 29/04/10

005/09 FSB 160.000,00 15/11/10

006/09 FSB 21.600,00 04/07/10

007/09 FSB 315.891,50 11/07/10

008/09 FSB 418.833,00 11/07/10

012/09 Universidade Positivo 40.913,43 16/12/10

013/09 FSB 195.310,00 24/12/10

014/09 FSB 247.881,12 24/12/10

Além disso, observamos que os 37 processos de prestações de contas recebidos em 2009, ainda não
tiveram a emissão do parecer técnico e nem do parecer financeiro. Os mesmos sofreram uma análise
preliminar com emissão de diligências junto às fundações de apoio, porém, a s respostas às mesmas não
foram objeto de cobrança,  nem foram tomadas providências com vistas à  instauração de tomada  de
contas especial para os casos questionados.
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37 Prestações de Contas Apresentadas em 2009:

 

Nº  do
Convênio

Convenente Valor(R$) Data Final para P.Contas

039/06 FSB 2.000.000,00 31/01/09

050/06 FSB 323.436,00 18/01/09

062/06 FSB 67.223,00 31/01/09

001/07 FSB 72.777,00 31/01/09

013/07 FAU 5.760,00 10/01/09

020/07 FSB 151.054,46 03/01/09

021/07 FSB 45.186,40 04/02/09

023/07 FSB 160.000,00 16/01/09

024/07 FSB 100.000,00 16/01/09

025/07 FSB 24.000,00 19/01/09

027/07 FSB 990.000,00 31/01/09

028/07 FSB 346.310,00 03/01/09

029/07 FSB 27.273,10 04/01/09
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030/07 FSB 13.248.000,00 27/01/09

031/07 FSB 179.220,00 03/01/09

032/07 FSB 100.000,00 12/01/09

035/07 FSB 71.315,00 12/01/09

036/07 FSB 4.000,00 31/01/09

037/07 FSB 61.830,14 03/01/09

038/07 FSB 136.150,00 04/01/09

039/07 FSB 41.505,22 04/01/09

040/07 FSB 396.208,18 03/01/09

041/07 FSB 4.000.000,00 12/01/09

042/07 FSB 100.000,00 30/01/09

043/07 FSB 56.000,00 30/01/09

044/07 FSB 141.756,64 05/01/09

045/07 FSB 46.354,00 03/01/09

046/07 FSB 150.413,00 27/01/09

047/07 FSB 1.596,17 16/01/09
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048/07 FSB 70.000,00 16/01/09

049/07 FSB 774.892,38 13/01/09

051/07 FSB 400.572,06 10/01/09

001/08 FAU 35.000.000,00 20/02/09

002/08 FSB 87.093,37 22/01/09

004/08 FSB 16.200,00 11/06/09

010/08 FSB 70.348,21 10/01/09

011/08 FSB 855.842,53 18/06/09

 

Identificamos, também, 20 processos de prestações de contas que ainda não foram objeto de apreciação
pela UFPel. Registramos que tais convênios deveriam ter sido informados no "Quadro A.6.5 - Visão
Geral da Análise das Prestações de Contas de Convênios – fls. 92 e 93". Os citados convênios são os
seguintes:

 

Nº do Convênio
Nome  do
Convenente

CNPJ do Convenente Valor (R$)

063/06 FSB 01.523.915/0001-44 300.000,00

064/06 FSB 01.523.915/0001-44 150.000,00

002/07 FSB 01.523.915/0001-44 2.603.785,00

003/07 FAU 89.876.114/0001-03 317.806,50
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004/07 FSB 01.523.915/0001-44 160.000,00

006/07 FSB 01.523.915/0001-44 22.680,05

008/07 FSB 01.523.915/0001-44 337.601,00

009/07 FSB 01.523.915/0001-44 85.255,00

010/07 FAU 89.876.114/0001-03 1.000.000,00

011/07 FSB 01.523.915/0001-44 29.280,00

015/07 FAU 89.876.114/0001-03 282.500,00

016/07 FAU 89.876.114/0001-03 739.500,00

017/07 FSB 01.523.915/0001-44 2.209.526,87

018/07 FSB 01.523.915/0001-44 21.000,00

019/07 FSB 01.523.915/0001-44 43.000,00

022/07 FSB 01.523.915/0001-44 126.280,50

033/07 FSB 01.523.915/0001-44 5.278.481,00

034/07 FSB 01.523.915/0001-44 3.116.864,00

050/07 FSB 01.523.915/0001-44 228.553,75

006/08 FAU 89.876.114/0001-03 192.151,13
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 Ressalta-se que, no exercício de 2009, o tema foi objeto de ressalva nas contas, especificamente no
subitem 1.1.6.4  "Morosidade  na  apreciação  das  prestações  de  contas  de  convênios  firmados  com
fundações de apoio.", do Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 243926 - 2ª parte.

 No  decorrer  desse  período,  a  situação  agravou-se,  o  que  pode  ser  comprovado  pelo  volume  de
prestações represadas. Dessa forma evidencia-se que a situação da análise dos processos é caótica, não
tendo sido objeto de ação da Administração com vistas à solução da questão, no período. Em suma, os
73  convênios  que  ainda  não  tiveram manifestação  de  aprovação  (ou  desaprovação)  da  autoridade
concedente, montam em R$ 81.550.201,76.

Além disso, identificamos a falta de fiscalização e acompanhamento das avenças por parte da UFPel,
tendo em vista que não identificamos, no âmbito da UFPel, relatórios de fiscalização ou outros registros
próprios de todas as ocorrências relacionadas à consecução dos objetos das Transferências registradas no
SICONV sob n° 746496, 752257, 752939, 753000, 755402, 755404, 755736 e 756643. Tal fato contraria
ao disposto no art. 53 da Portaria Interministerial MP/MF/MCT nº 127, de 29 de maio de 2008.

Causa:

Fragilidades nos controles internos da Universidade com relação à gestão de convênios. A autoridade
competente  do  concedente  (  Reitor  )  é   responsável pelo pronunciamento final acerca  das contas
apresentadas (de aprovação ou de rejeição), o que não tem sido realizado. Além disso, é responsável
pela estruturação da Coordenadoria  de Convênios que deveria emitir os pareceres prévios, a qual se
encontra diretamente ligada ao Gabinete do Reitor.

 

Manifestação da Unidade Examinada:

Não houve  manifestação do gestor  quanto aos questionamentos formulados mediante  Solicitação de
Auditoria  n°  201203094/016,  de  11/04/2012  e  Solicitação  de  Auditoria  n°  201203094/017,  de
12/04/2012  e,  posteriormente,  reiterados  mediante  item  01  daSolicitação  de  Auditoria  n°
201203094/022, de 20/04/2012.

Análise do Controle Interno:

Todos os convênios citados encontram-se com prazo de análise e de pronunciamento acerca das contas
expirado, porém, o gestor não se pronunciou acerca dos fatos apontados.

Recomendações:

Recomendação 1:

Priorizar a análise de prestações de contas de convênios (recursos concedidos), de forma a propiciar a
análise  dos  mesmos,  no  prazo  de  90  dias,  conforme  prevê  o  artigo  60  do  art.  53  da  Portaria
Interministerial MP/MF/MCT nº 127, de 29 de maio de 2008, para fins de pronunciamento da autoridade
competente do concedente.

Recomendação 2:

Exercer a fiscalização e acompanhamento das avenças por parte da UFPel, efetuando registros próprios
de  todas  as  ocorrências  relacionadas  à  consecução  dos  objetos,  nos  termos do  art.  53  da  Portaria
Interministerial MP/MF/MCT nº 127, de 29 de maio de 2008.
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3.1.7.4. Constatação

Falta de comprovação da inexistência de pendências ou irregularidades nas prestações de contas
anteriores.

Em relação à formalização dos Convênios nº 04/2011 (Processo n° 23110. 000863/2011-04) , n° 05/2011
(Processo  n°  23110.  005359/2011-92)  e  nº  06/2011  (Processo  n°  23110.  006509/2011-02),  não
identificamos, nos autos, comprovação da inexistência de pendências ou irregularidades nas prestações
de contas no SIAFI e no SICONV de recursos anteriormente recebidos da União, conforme dispõe o art.
84 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, e o art. 70, parágrafo único, da Constituição, nos
termos do inciso VI do artigo 24 da Portaria Interministerial MP/MF/MCT nº 127, de 29 de maio de
2008  (alterado  pela  Portaria  n°  342,  de  05/11/2008).  As  citadas  avenças  foram firmadas  com os
seguintes convenentes:

CONVÊNIO N° (CNPJ) NOME CONVENENTE

04/2011 (01.523.915/0001-44) FUNDAÇÃO SIMON BOLIVAR

05/2011 (89.877.500/0001-10) ABELUPE ASSOCIACAO BENEFICENTE LUTERANADE PELOTAS

06/2011 (89.876.114/0001-03) FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO

Causa:

Fragilidades nos controles internos da Universidade com relação à formalização de convênios no âmbito
da UFPel.

Manifestação da Unidade Examinada:

Não houve manifestação da Universidade, acerca do questionamento formulado mediante Solicitação de
Auditoria  nº  201203094/016,  e,  posteriormente  reiterado  mediante  Solicitação  de  Auditoria  n°
201203094/022, de 20/04/2012.

Análise do Controle Interno:

Os registros no SIAFI e no SICONV acerca das transferências voluntárias devem estar atualizados e, por
ocasião da firmatura de novas avenças, deve ser comprovado que o convenente não se encontra com
débito relativo a prestações de contas de recursos anteriormente recebidos da União.

Recomendações:

Recomendação 1:

Ao firmar  convênios,  comprovar  a  inexistência  de  pendências ou  irregularidades  nas  prestações de
contas  no  SIAFI  e  no  SICONV de  recursos  anteriormente  recebidos  da  União  pelos  convenentes,
conforme dispõe o art. 84 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, e o art. 70, parágrafo
único, da Constituição, nos termos do inciso VI do artigo 24 da Portaria Interministerial MP/MF/MCT nº
127, de 29 de maio de 2008 (alterado pela Portaria n° 342, de 05/11/2008).
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3.1.7.5. Constatação

Omissão na edição de normas e na realização de controle de limite de pagamentos a docentes,
previsto no 4º do Decreto nº 7423/2010.

Não identificamos, no âmbito da UFPel, a regulamentação própria acerca dos requisitos objetivos de
participação de docentes e servidores em projetos executados com o apoio das fundações, a qual deve
ter caráter esporádico, de forma a atender o disposto no art. 4º, caput e 1º e 2º, da Lei n.º 8.958/1994,
dispondo sobre  o valor máximo da  bolsa,  que  já  é  praticado, e  definindo que cada  servidor poderá
participar  de,  no máximo, dois projetos concomitantemente,  com a  carga  horária  compatível com a
natureza  da  participação  de  caráter  esporádico,  nos  termos  do  subitem  1.8  do  Acórdão  TCU nº
2259/2007 - Plenário. Ressaltamos que tal item configura reincidência à impropriedade.

De  igual  forma,  a  UFPel  não  editou  normas  acerca  da  composição  das  equipes  dos  projetos  com
fundações de apoio, previstas no § 11 do artigo 6º do Decreto nº 7.423/2010, observando as disposições
do Decreto n° 7.203, de 04 de junho de 2010.

Por fim, não identificamos, também, controles exercidos, tanto pela UFPel quanto por suas fundações de
apoio, acerca do limite previsto no § 4º do artigo 6° do Decreto nº 7423/2010, que estabelece: “§ 4º O
limite máximo da soma da remuneração, retribuições e bolsas percebidas pelo docente, em qualquer
hipótese, não poderá exceder o maior valor recebido pelo funcionalismo público federal, nos termos
do artigo 37, XI, da Constituição.”

Causa:

Omissão dos gestores na edição de tais normas e na ação de propiciar controles de limites de pagamentos
a docentes por suas fundações de apoio.

Manifestação da Unidade Examinada:

Em  resposta  à  Solicitação  de  Auditoria  n°  201203094/16,  de  11/04/2012,  relativamente  à
regulamentação citada no Acórdão TCU nº 2259/2007 - Plenário, o gestor, mediante Documento s/n°,
datado em 13/04/2012 e  emitido pela  Pró-Reitoria   de  Pesquisa  e  Pós-Graduação,   informou: "Em
atendimento ao Memorando n° 28/2012-AUDIN (CONDOC: 227045) informo que estou aguardando
manifestação da Procuradoria Jurídica da Universidade referente a regulamentação da participação de
servidores em atividades esporádicas em projetos com fundações de apoio. Proposta referente ao tema
foi  elaborada  pela  Pró-Reitoria  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação  e  submetida  à  análise  do  Senhor
Procurador que informará dia 18 próximo."

Em relação aos dois itens restantes, houve solicitação de esclarecimentos mediante itens 20 e 22 da
Solicitação  de  Auditoria  n°  201203094/017  e,  posteriormente,  reiterados  mediante  Solicitação  de
Auditoria n° 201203094/022, de 20/04/2012. Porém, não obtivemos as normas e controles, tampouco
justificativa para ausência dos mesmos.

Análise do Controle Interno:

As três impropriedades restaram configuradas.  Ressaltamos que  em relação  ao  item em que  houve
manifestação do gestor, a situação se encontra pendente há mais de 4 anos.
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Recomendações:

Recomendação 1:

Editar  o  regulamento  acerca  dos  requisitos  objetivos  de  participação  de  docentes  e  servidores  em
projetos executados com o apoio das fundações,  a  qual deve  ter  caráter esporádico,  com vistas ao
atendimento do subitem 1.8 do Acórdão TCU nº 2259/2007 - Plenário.

Recomendação 2:

Editar  as normas previstas no  § 11° do  artigo  6º  do  Decreto  nº  7.423/2010,  que  estabelece  que  a
instituição apoiada deve normatizar e fiscalizar a composição das equipes dos projetos, observadas as
disposições do Decreto n ° 7.203 de 04 de junho de 2010.

Recomendação 3:

Implementar mecanismo de controle de limite de valores previstos no § 4º do artigo 6° do Decreto nº
7423/2010,  que  estabelece  que  o  limite  máximo  da  soma  da  remuneração,  retribuições  e  bolsas
percebidas  pelo  docente,  em qualquer  hipótese,  não  poderá  exceder  o  maior  valor  recebido  pelo
funcionalismo público federal.

Achados da Auditoria - nº 201203096

Unidade Auditada: HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL
Exercício: 2011
Processo: 23110.000834/2012-15
Município - UF: Pelotas - RS
UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

4. CONTROLES DA GESTÃO

4.1. Subárea - CONTROLES EXTERNOS

4.1.1. Assunto - ATUAÇÃO DAS UNIDADES DA CGU - NO EXERCÍCIO

4.1.1.1. Informação

A tabela abaixo apresenta a  situação atual das recomendações efetuadas pelas Unidades de Controle
Interno da CGU, decorrentes das ações de controle executadas no exercício sob exame.

 

N° Relatório de

Auditoria de

Contas

 

Item do Relatório

 

Situação  Atual  das
recomendações

Item  específico  da
Parte  “achados  de
auditoria”  do
Relatório
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201108989 2.1.2.1 CONSTATAÇÃO: (4)

Imóveis  utilizados  pelo  Hospital
Escola  vinculados à  FUFPEL no
SPIUnet e no SIAFI.

Pendente  de
Atendimento,  sem
impacto na gestão

 

Monitorada via Plano
de  Providências
Permanente.

 

4.1.1.2. Constatação

Não instituição da “Carta de Serviços ao Cidadão”, em desacordo com o Decreto nº 6.932 de 11 de
agosto de 2009.

Constatamos que o Hospital Universitário da UFPel não instituiu a Carta de Serviços ao Cidadão, em que
pese o Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009, dispor sobre a simplificação do atendimento público
prestado ao cidadão, e, dentre outras disposições, instituir a referida Carta. A Carta tem por objetivo
informar o cidadão acerca dos serviços prestados pelo órgão ou entidade, as formas de acesso a esses
serviços, bem como divulgar os compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público da
unidade.
O parágrafo  4º  do  referido  Decreto  dispõe  que  a  “Carta  de  Serviços  ao  Cidadão”  será  objeto  de
permanente divulgação por meio de afixação em local de fácil acesso ao público e mediante publicação
em sítio eletrônico do órgão ou entidade na rede mundial de computadores.

Causa:

Fragilidades nos controles internos com relação ao cumprimento do Decreto nº 6.932.

Manifestação da Unidade Examinada:

Instada pela Solicitação de Auditoria nº 201203094/003, acerca da instituição da Carta de Serviços ao
Cidadão, a unidade manifestou-se por meio do Memorando nº 044/2012 - CG/UFPEL,  de 02/04/2012,
como segue:

"Em resposta ao item 4 da S.A. nº 201203094/003 do Memorando nº 18/2012-AUDIN informamos que
ainda não foi instituída na UFPEL a "carta de serviços ao cidadão". Igualmente, comunicamos que será
formada uma comissão para sua implantação no prazo máximo de trinta dias."

 

Análise do Controle Interno:

O gestor do hospital informa que não foi elaborada ou divulgada a “Carta de Serviços ao Cidadão”,
comprometendo-se a formar comissão no prazo de trinta dias.
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Recomendações:

Recomendação 1:

Elabore e divulgue o documento “Carta de Serviços ao Cidadão”, nos termos do Decreto nº 6.932/2009.

5. BRASIL UNIVERSITÁRIO

5.1. Subárea - Funcionamento dos Hospitais de Ensino

5.1.1. Assunto - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS

5.1.1.1. Informação

Informação básica da Ação 4086 - Funcionamento dos Hospitais de Ensino.

Trata-se da Ação 4086- Funcionamento dos Hospitais de Ensino, cuja finalidade é assegurar condições
de funcionamento dos Hospitais de Ensino, e a forma de execução se dá por meio de execução direta. O
montante  de  recursos executados nesta  Ação,  no exercício de  2011,  está  discriminado no quadro a
seguir:

Execução das ações governamentais para o Programa 1073 – Brasil Universitário

Ação Governamental Despesas Executadas (R$) % Despesas Executadas do
Programa

4086- Funcionamento dos Hospitais de
Ensino

R$ 26.294.187,57 65,14%

5.1.2. Assunto - REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS

5.1.2.1. Constatação

Servidores com desconto de faltas ao serviço na folha de pagamentos, sem o respectivo registro no
cadastro do SIAPE.

Constatamos a falta  de registro das faltas ao trabalho no cadastro do SIAPE dos servidores a  seguir
relacionados:
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SIAPE SIT DESC  FALTA
ABRIL 2011

DESC  FALTA
MAIO 2011

SOMA DESC  2
MESES

1477194 ATV -113,51 -119,04 -232,55

1100680 ATV -288,19 -598,50 -886,69

1484336 ATV -1.780,65 -410,62 -2.191,27

1099760 ATV -341,60  -341,60

1453488 ATV -391,90  -391,90

1100746 ATV -581,30  -581,30

1453591 ATV -134,02  -134,02

1477668 ATV -227,02  -227,02

1100528 ATV -76,96  -76,96

1191548 ATV  -239,98 -239,98

1100888 ATV  -186,33 -186,33

1367479 ATV -159,58  -159,58

1367492 ATV  -154,55 -154,55

1478853 ATV -129,51  -129,51

1289664 ATV  -651,33 -651,33

1101102 ATV  -164,72 -164,72

1366624 ATV -132,45  -132,45

64 de 69



Destacamos que  a  falta  de  atualização  dos  referidos  registros  acarreta  em averbação  de  tempo de
serviço/contribuição em desacordo com as normas em vigor.

Causa:

Utilização de rotinas e controles inadequados, impossibilitando o cumprimento das normas de pessoal.

Manifestação da Unidade Examinada:

Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 201203094/001, de 22/03/2012, a Unidade, por meio do
Memorando PRGRH nº 068/2012, de 29/03/2012, assim se manifestou:

“As ocorrências de faltas não justificadas foram atualizadas junto ao SIAPE, na folha de pagamento do
mês/ano abril de 2012, e por se tratar de servidores do Hospital Escola que trabalham em regime de
plantões, jornada de 30 horas e  ainda considerando as folgas, em alguns casos aos dias faltosos são
descontados na proporção de um dia e meio para cada dia não trabalhado ou três dias para cada dia,
conforme e-mail da Secretaria do HE, em resposta a consulta feita pela Coordenadoria de Concessões da
Pró-Reitoria de Gestão de Recursos Humanos, em anexo.”

 

Análise do Controle Interno:

A manifestação apresentada pelo gestor não condiz com as inconsistências encaminhadas para análise e
adoção de  medidas para  regularização  ou  apresentação  de  justificativas,  visto  que  os apontamentos
referem-se aos registros cadastrais e não às fichas financeiras dos referidos servidores.

Ressalte-se  que  esse  tipo  de  ocorrência  já  havia  sido  apontada  por  meio  do  Ofício-Circular  nº
336/DPPCE/DP/SFC/CGU/PR, em 2010.

Recomendações:

Recomendação 1:

Promover o registro imediato das ocorrências de faltas nos cadastros dos servidores.

5.1.3. Assunto - PROCESSOS LICITATÓRIOS

5.1.3.1. Constatação

Falta de adoção de providências em relação a empresas que não honraram suas propostas (lances
em pregões).

A partir da análise a processos licitatórios na modalidade de pregão eletrônico, identificamos ocorrências
de empresas que não honraram com suas propostas, declinando, dessa forma, dos lances apresentados.

Entretanto, identificamos aceitação pela UFPel em todos os casos de declínio dos licitantes vencedores,
sem uma  análise  caso a  caso,  tampouco,  com adoção de  providências,  com relação à  aplicação de
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eventuais  penalidades  às  citadas  empresas  licitantes.  Descrevemos,  a  seguir,  os  casos  em  que  as
empresas não honraram suas propostas:

1) PREGÃO Nº  004/2011 - itens 62; 64; 82; 119; 120 e 121.

2) PREGÃO Nº 052/2010 - itens  01; 08; 11, 12 e 15.

3) PREGÃO Nº 085/2011 - itens 07; 51; 72; 112; 123; 153; 170; 171; 173 e 212.

4) PREGÃO Nº 086/2011 - itens 07; 31; 40; 41 e 43.

As razões formais  apresentadas  pelos  licitantes  são  as mais  variadas,  tais  como: erro  de  digitação,
produto  esgotado  no mercado,  fornecedor  não garante  o  fornecimento ao distribuidor,  poucos itens
ganhos pela empresa, etc. Transcrevemos a manifestação de algumas delas, a título de exemplificação.

a) item 11 do Pregão 0052: "Referente ao item 11 que foi passado para nossa empresa, pedimos por
gentileza  que  passe  para  o  próximo  colocado  pois  ao  dar  o  lance  acompanhamos  os  primeiros
colocados, se tornando impossível de fornecer de acordo com o valor cotado com o nosso fornecedor."

b) item 72 do Pregão 85: "Conforme contato telefônico, peço a gentileza de desclassificar  a nossa
proposta no PG 85/2011.

Devido a quantidade consideravelmente baixa de itens ganhos por nossa empresa.

Creio que se tornaria inviável a possível entrega de tais materiais."

c) item 7 do Pregão 85: "Ao cumprimentá-lo venho solicitar a desistência do item 7 ganho pela nossa
empresa. Esta desistência deve-se ao fato de termos ganho somente um item e o resultado da venda
deste  item não cobre nosso custo da compra deste  produto, dos documentos para habilitação e do
transporte."

Causa:

Fragilidades nos controles de aquisições.

Manifestação da Unidade Examinada:

Em resposta  à  Solicitação  de  Auditoria  nº  201203094/017,  o  gestor  informou:  "A aplicação  de
penalidades  junto  às  empresas  fornecedoras  que  não  cumprem o  contratado  definidos  através  dos
empenhos  de  aquisições  de  bens  como  nos  contratos  de  prestação  de  serviços  estão  sendo  foco
permanente das ações do DMP, aplicando penalidade e sanções previstas em lei e nos editais, tais como
a  suspensão  de  licitar  com a  administração  federal  e  aplicação  de  multas  incidindo  sobre  o  valor
contratado e não honrado, sempre notificando para manifestação do fornecedor. A questão em pauta
trata de itens que foram solicitadas suas desclassificações durante as fases do pregão, por engano nos
lances por parte dos fornecedores, situação que será considerada nas próximas ocasiões que ocorrerem,
providência ajustada entre CPL e CCFI."

Análise do Controle Interno:

As justificativas apresentadas pelas empresas licitantes devem ser analisadas caso a caso e o resultados
da  análise  deve ser registrado nos autos.  Os gestores comprometeram-se  a  ajustar os procedimentos
adotados, por intermédio dos setores responsáveis pelo rito processual.
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Recomendações:

Recomendação 1:

Analisar,  caso  a  caso,  os  declínios  dos  licitantes  vencedores,  registrando  formalmente  nos  autos  a
aceitação das justificativas apresentadas, e em caso de não aprovação, aplicar as penalidades cabíveis,
nos termos do art. 7° da Lei n° 10520/2002 e art. 28 do Decreto 5.450/2005.

5.1.3.2. Constatação

Falhas na contratação da Fundação de  Apoio Universitário (FAU) com base no inciso XIII do
artigo 24 da Lei nº 8.666/93 e na Lei n° 8958/94.

Em relação  aos  Processos  nº  23110.005698/2011-79  (Contrato  nº  50/2011,  no  montante  de  R$
43.443.970,32) e nº 23110.009817/2011-62 (Contrato nº 49/2011, no montante de R$ 2.888.283,83),
que originaram a contratação da Fundação de Apoio Universitário (FAU), mediante dispensa de licitação
com base no inciso XIII do artigo 24 da Lei nº 8.666/93, identificamos as seguintes falhas:

a) Objeto genérico e de caráter continuado, com vistas ao atendimento de necessidades permanentes da
Instituição,  configurando mero repasse  de recursos financeiros para  fins de  manutenção do Hospital
Escola, conforme Contrato nº 50/2011, no montante de R$ 43.443.970,32 e Contrato nº 49/2011, no
montante de R$ 2. 888.283,83,que não encontra abrigo na legislação pertinente à relação entre IFES e
fundações de apoio (Lei nº 8.958/94 e Decreto nº 7.423/2010), na jurisprudência do TCU a respeito da
matéria  (Acórdãos  nº  27/2002,  1646/2002,  328/2005,  1516/2005,  599/2008,  714/2008,  2731/2008-
Plenário;  Acórdão 284/2008- Segunda Câmara;  Decisões nº  265/98, 321/2000, 30/2002 e  655/2002-
Plenário) e ao entendimento da Advocacia- Geral da União (AGU), externado por meio da Orientação
Normativa nº 14/2009 (publicada no D.O.U em 07/04/2009).

b) Ausência, nos autos, de justificativa do preço, prevista no inciso III do art. 26 da Lei nº 8.666/93.

c)  Ausência  de  cláusula  que  estabeleça  a  obrigatoriedade  da  Fundação  prestar  contas à  UFPel dos
recursos  recebidos,  em  desacordo  ao  disposto  no  art.  11  do  Decreto  n°  7423,  de  31/12/2010  e
jurisprudência do TCU.

Causa:

Fragilidades na contratação de Fundação de Apoio para prestação de serviços de natureza continuada.

Manifestação da Unidade Examinada:

Em resposta  à  Solicitação  de  Auditoria  nº  201203094/017,  mediante  Documento  s/n°,  emitido  pelo
Departamento de Material e Patrimônio, em 20/04/2012, o gestor informou:

a) "A base jurídica para a contração da FAU é o art. 24, inciso XIII da Lei 8.666/93, conforme consta
nos processos."

b) "Os valores repassados no contrato 50/2011 processo 005698/2011-79 são para operacionalização do
Hospital Escola. Tais recursos são enviados para que a FAU providencie aquisição de materiais e os faça
a luz da Lei 8.958/94 e Lei 8666/93. Neste tom o preço, ou melhor preço ficaria atendido nos ditames da
concorrência pública.
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Os valores repassados no Contrato 49/2011 são para operacionalização do Programa REHUF. Neste caso
consta no processo determinação expressa dos gastos através de plano de trabalho dos preços e limites
para os gastos e no objeto que devem ser utilizados."

c) "Quanto à prestação de contas, devido ser regulado na modalidade de contrato e não de convênio, se
efetiva com o aceite e ateste no documento fiscal, declarando a devida prestação do serviço, mas poderá
ser providenciada a alteração ou apostilamento ao contrato para a devida adequação da cláusula ref. a
prestação de contas."

Análise do Controle Interno:

a) A Universidade não abordou em sua manifestação o fato dos contratos possuirem objeto genérico e de
caráter  continuado,  com  vistas  ao  atendimento  de  necessidades  permanentes  da  Instituição,
configurando  mero  repasse  de  recursos  financeiros  para  fins  de  manutenção  do  Hospital  Escola,
limitando-se a informar o enquadramento legal da dispensa.

b)  Quanto  ao  Contrato  50/2011,  a  contratação  deu-se  com base  no  inciso  XIII  do  art.  24  da  Lei
8.666/93. Dessa forma a  justificativa de preço deve estar no processo de dispensa originário.  Já  em
relação ao Contrato 49/2011, o que consta é orçamento e não a justificativa de preço que demonstre a
vantajosidade da Administração em dispensar a licitação para contratar.

c) O procedimento adotado pela UFPel não atende a legislação vigente.

Recomendações:

Recomendação 1:

Não contratar ou conveniar com fundações de apoio para a execução de atividades não vinculadas à
pesquisa, ensino e  desenvolvimento institucional,  em cumprimento à  Lei nº  8.958/94, ao Decreto nº
7.423/2010 e à citada jurisprudência do TCU. Salienta-se que é vedada a transferência de recursos para
a  contratação de serviços contínuos ou de manutenção, para a  contratação de serviços destinados a
atender as necessidades permanentes da UFPel, ou ainda, para a  realização de atividades próprias e
exclusivas da Universidade, caracterizando-se, nesses casos, mera intermediação de gerenciamento de
recursos por parte das Fundações.

Recomendação 2:

Nos processos de dispensa de licitação com base no inciso XIII do art. 24 da Lei 8.666/93, faça constar,
nos autos, a justificativa do preço, nos termos do inciso III do parágrafo único do art. 26 da referida Lei.

Recomendação 3:

Incorporar aos contratos firmados com base na Lei n° 8.958/94 a previsão de prestação de contas por
parte das fundações de apoio, nos termos do art. 11 do Decreto n° 7.423, de 31 de dezembro de 2010.

5.1.3.3. Constatação

Contratação de Fundação de apoio, por dispensa de licitação, cujo Diretor Presidente é servidor
ativo da Universidade apoiada, que é vedado pelo disposto no inciso III do artigo 9º da Lei nº
8.666/93.

68 de 69



Em relação aos Processos nº  23110.005698/2011-79  e  nº  23110.009817/2011-62  que  originaram os
Contratos  nº  50/2011,  no  montante  de  R$  43.443.970,32,  e  nº  49/2011,  no  montante  de  R$
2.888.283,83, respectivamente, com base no inciso XIII do art. 24 da Lei n° 8.666/93, constatamos que
a  Fundação  de  Apoio  Universitária  -  FAU (entidade  contratada),  possui  como  Diretor  Presidente,
servidor público ativo da UFPel, inscrito no CPF sob n° 057.488.440-87, o que é vedado pelo disposto
no inciso III do artigo 9º da Lei nº 8.666/93.

Causa:

Fragilidade na contratação de Fundação de Apoio, mediante dispensa de licitação (inciso XIII do art. 24
da Lei n° 8.666/93).

Manifestação da Unidade Examinada:

Não  houve  manifestação  da  Universidade  acerca  do  questionamento  formulado  mediante  item 19
Solicitação de Auditoria nº 201203094/017, e, posteriormente reiterado mediante item 01 da Solicitação
de Auditoria n° 201203094/022, de 20/04/2012.

Análise do Controle Interno:

Registramos que em ambos casos houve inobservância ao inciso III do artigo 9º  da Lei nº 8.666/93,
porém, não houve argumentação da Universidade acerca do fato.

Recomendações:

Recomendação 1:

Abster-se de contratar fundação de apoio, por dispensa de licitação, cujo Diretor Presidente é servidor
ativo da própria  Universidade,  considerando a  vedação disposta  no inciso III do artigo 9º  da Lei nº
8.666/93.
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Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno 

 

Certificado: 201203094 

Unidade Auditada: Universidade Federal de Pelotas 

Exercício: 2011 

Processo: 23110.000834/2012-15 

Município/UF: Pelotas/RS 

Foram examinados os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, especialmente 
aqueles listados no art.10 da IN TCU nº 63/2010, praticados no período de 01 de janeiro de 2011 a 
31 de dezembro de 2011. 

Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no 
Relatório de Auditoria Anual de Contas constante deste processo, em atendimento à legislação 
federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações 
de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada. 

Em função dos exames aplicados sobre os escopos selecionados, consubstanciados no 
Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201203094, proponho que o encaminhamento das contas 
dos agentes listados no art. 10 da IN TCU nº 63 seja como indicado a seguir, em função da 
existência de nexo de causalidade entre os atos de gestão de cada agente e as constatações correlatas 
discriminadas no Relatório de Auditoria. 

 

1. Regular com ressalvas a gestão do seguinte responsável 

 

1.1 - CPF ***.076.840-** 

Cargo: Reitor no período de 01/01/2011 a 31/12/2011. 

Referência: Relatório de Auditoria nº 201203094, item 1.2.2.1 dos Achados de Auditoria: “Não 
disponibilização de documentos ou informações necessárias para análise no decorrer dos trabalhos 
de auditoria em campo”. 

Fundamentação: Compete ao Reitor da Universidade providenciar e/ou exigir o atendimento das 
Solicitações de Auditoria nos respectivos prazos, haja vista que as solicitações são a ele 
endereçadas. O caso configura omissão no dever de prestar contas e infração à norma legal de 
natureza contábil, especificamente, inobservância ao artigo 26 da Lei n° 10.180/2001. 

 

Referência: Relatório de Auditoria nº 201203094, item 3.1.7.3 dos Achados de Auditoria: “Gestão 
inadequada de convênios”. 

Fundamentação: Em suma, foram identificados 73 convênios que ainda não tiveram manifestação 
de aprovação (ou desaprovação) da autoridade concedente, no montante de R$ 81.550.201,76. A 
autoridade competente do concedente (Reitor) é responsável pelo pronunciamento final acerca das 

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 



contas apresentadas (de aprovação ou de rejeição), o que não tem sido realizado. Além disso, é 
responsável pela estruturação da Coordenadoria de Convênios que deveria emitir os pareceres 
prévios, a qual se encontra diretamente ligada ao Gabinete do Reitor. O fato relatado constitui 
infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial, ou seja, constitui inobservância ao § 7º do artigo 10 do Decreto n° 6.170, de 25 de 
julho de 2007, bem como, infração ao artigo 31 da Instrução Normativa STN n° 01, de 15 de janeiro 
de 1997 ou artigo 60 da Portaria Interministerial MP/MF/MCT Nº 127, de 29 de maio de 2008 ou 
ainda ao artigo 76 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU Nº 507, de 24 de novembro de 2011, 
conforme aplicação a cada caso, decorrente da data de firmatura de cada instrumento avençado. Por 
fim, registre-se que a omissão do pronunciamento e/ou análise das contas configura potencial dano 
ao Erário. 

 

 

Esclareço que os demais agentes listados no art. 10 da IN TCU nº 63, constantes das 
folhas 05 a 08 do processo, que não foram explicitamente mencionados neste certificado têm, por 
parte deste órgão de controle interno, encaminhamento proposto pela regularidade da gestão, tendo 
em vista a não identificação de nexo de causalidade entre os fatos apontados e a conduta dos 
referidos agentes. 

 

Porto Alegre (RS), 04 de julho de 2012. 

 

 

 

__________________________________________________ 

CLÁUDIO MOACIR MARQUES CORRÊA 

Chefe da Controladoria Regional da União no Rio Grande do Sul 

Substituto 

 



Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno 

 

Certificado: 201203094 

Unidade Auditada: Universidade Federal de Pelotas 

Exercício: 2011 

Processo: 23110.000834/2012-15 

Município/UF: Pelotas/RS 

Foram examinados os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, especialmente 
aqueles listados no art.10 da IN TCU nº 63/2010, praticados no período de 01 de janeiro de 2011 a 
31 de dezembro de 2011. 

Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no 
Relatório de Auditoria Anual de Contas constante deste processo, em atendimento à legislação 
federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações 
de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada. 

Em função dos exames aplicados sobre os escopos selecionados, consubstanciados no 
Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201203094, proponho que o encaminhamento das contas 
dos agentes listados no art. 10 da IN TCU nº 63 seja como indicado a seguir, em função da 
existência de nexo de causalidade entre os atos de gestão de cada agente e as constatações correlatas 
discriminadas no Relatório de Auditoria. 

 

1. Regular com ressalvas a gestão do seguinte responsável 

 

1.1 - CPF ***.076.840-** 

Cargo: Reitor no período de 01/01/2011 a 31/12/2011. 

Referência: Relatório de Auditoria nº 201203094, item 1.2.2.1 dos Achados de Auditoria: “Não 
disponibilização de documentos ou informações necessárias para análise no decorrer dos trabalhos 
de auditoria em campo”. 

Fundamentação: Compete ao Reitor da Universidade providenciar e/ou exigir o atendimento das 
Solicitações de Auditoria nos respectivos prazos, haja vista que as solicitações são a ele 
endereçadas. O caso configura omissão no dever de prestar contas e infração à norma legal de 
natureza contábil, especificamente, inobservância ao artigo 26 da Lei n° 10.180/2001. 

 

Referência: Relatório de Auditoria nº 201203094, item 3.1.7.3 dos Achados de Auditoria: “Gestão 
inadequada de convênios”. 

Fundamentação: Em suma, foram identificados 73 convênios que ainda não tiveram manifestação 
de aprovação (ou desaprovação) da autoridade concedente, no montante de R$ 81.550.201,76. A 
autoridade competente do concedente (Reitor) é responsável pelo pronunciamento final acerca das 

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 



contas apresentadas (de aprovação ou de rejeição), o que não tem sido realizado. Além disso, é 
responsável pela estruturação da Coordenadoria de Convênios que deveria emitir os pareceres 
prévios, a qual se encontra diretamente ligada ao Gabinete do Reitor. O fato relatado constitui 
infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial, ou seja, constitui inobservância ao § 7º do artigo 10 do Decreto n° 6.170, de 25 de 
julho de 2007, bem como, infração ao artigo 31 da Instrução Normativa STN n° 01, de 15 de janeiro 
de 1997 ou artigo 60 da Portaria Interministerial MP/MF/MCT Nº 127, de 29 de maio de 2008 ou 
ainda ao artigo 76 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU Nº 507, de 24 de novembro de 2011, 
conforme aplicação a cada caso, decorrente da data de firmatura de cada instrumento avençado. Por 
fim, registre-se que a omissão do pronunciamento e/ou análise das contas configura potencial dano 
ao Erário. 

 

 

Esclareço que os demais agentes listados no art. 10 da IN TCU nº 63, constantes das 
folhas 05 a 08 do processo, que não foram explicitamente mencionados neste certificado têm, por 
parte deste órgão de controle interno, encaminhamento proposto pela regularidade da gestão, tendo 
em vista a não identificação de nexo de causalidade entre os fatos apontados e a conduta dos 
referidos agentes. 

 

Porto Alegre (RS), 04 de julho de 2012. 

 

 

 

__________________________________________________ 

CLÁUDIO MOACIR MARQUES CORRÊA 

Chefe da Controladoria Regional da União no Rio Grande do Sul 

Substituto 

 


