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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 
 
 

 
                    PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  
 
 RELATÓRIO Nº      : 175118 
 UCI  170189       : CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO RS 
 EXERCÍCIO         : 2005 
 PROCESSO Nº       : 23103.000273/2006-03 
 UNIDADE AUDITADA  : UFPel 
 CÓDIGO            : 154047 
 CIDADE            : PELOTAS 
 UF                : RS 
 
 
                           RELATÓRIO DE AUDITORIA 
 
 
          Em   atendimento  à  determinação contida na Ordem de Serviço 
 nº  175118,  apresentamos  os  resultados  dos exames realizados sobre 
 os  atos  e  conseqüentes  fatos  de  gestão,  ocorridos   na  Unidade 
 supra-referida, no período de 01Jan2005 a 31Dez2005. 
 
 I - ESCOPO DO TRABALHO 
 
       Os trabalhos foram realizados na Sede da Unidade Jurisdicionada, 
 no  período de 20Mar2006 a 31Mar2006, em estrita observância às normas 
 de   auditoria   aplicáveis   ao  Serviço  Público  Federal.  Conforme 
 consignado   no  subitem   7.2.2.4  do  presente  Relatório,  o atraso   
 verificado no atendimento  à Solicitação de Auditoria Nº 175118/21, de  
 27/03/06, restringiu o escopo dos trabalhos. Os exames, realizados por   
 amostragem  não-probabilística  (por prova seletiva)  contemplaram  as   
 seguintes áreas: 
 
 - GESTÃO OPERACIONAL 
 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 
 - GESTÃO FINANCEIRA 
 - GESTÃO PATRIMONIAL 
 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 - GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS 
 - CONTROLES DA GESTÃO 
 
 II - RESULTADO DOS EXAMES 
 
 3 GESTÃO OPERACIONAL  
 
 3.1 SUBÁREA - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS  
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 3.1.1 ASSUNTO  - EFICÁCIA DOS RESULTADOS OPERACIONAIS  
 
 3.1.1.1 INFORMAÇÃO: (004) 
 O Gestor não  procedeu  à quantificação  numérica de cada  meta física 
 relacionada às  ações inscritas  no Plano de Ação de 2005, perdendo-se 
 o caráter  objetivo  e   inviabilizando-se  o  cálculo  percentual  de 
 execução das  mesmas individualmente,  em desacordo  com o disposto no 
 Anexo II da IN/TCU Nº 47/2004. 
 
 Acerca  do  fato,  o  Gestor  informou:  "A avaliação das atividades e 
 Projetos  será  feita  pelas  Unidades  envolvidas,  onde  se  terá  o 
 percentual de execução de cada Atividade ou Projeto." 
 
 Com  vistas  a  propiciar  o  cálculo  percentual  de metas executadas 
 individualmente, recomendamos aos Gestores estabelecerem, nos próximos 
 Planos  de  Gestão  da Instituição, metas quantificáveis para cada uma 
 das atividades desenvolvidas. 
 
 
 3.1.2 ASSUNTO  - RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL  
 
 3.1.2.1 INFORMAÇÃO: (043)  
 Verificamos  que  a  Entidade  fez constar, no Relatório de Gestão que 
 integra  o  Processo  de  Prestação de Contas Anual, os indicadores de 
 gestão  com  os  resultados  alcançados  no  exercício  de  2005, como 
 previsto  na  Decisão  TCU  nº 408/2002 - Plenário.  
 
 4 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
 4.1 SUBÁREA - ANÁLISE DA EXECUÇÃO  
 
 4.1.1 ASSUNTO  - ANÁLISE DA EXECUÇÃO  
 
 4.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (011)  
 Emissão  de  empenhos com modalidade de licitação incorreta. 
 
 Constatamos   enquadramento  indevido  de  processos  de  dispensa  de 
 licitação  no  inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93 e a conseqüente 
 emissão  de  empenhos com enquadramento incorreto do campo referente à 
 modalidade  de licitação (dispensa de licitação - inciso II), tendo em   
 vista  que os mesmos   respectivos  reforços extrapolam  o  limite  de  R$ 
8.000,00, conforme   
 demonstrado a seguir: 
 MODALIDADE        :   06   -  DISPENSA  DE  LICITAÇÃO    INCISO  :  02 
                                                      VALOR 
 NUMERO FAVORECIDO             FONTE     ND          EMPENHADO SIT REF T 
 900004  ZERO  HORA            0112000000 339039       24.311,71   X  S 
 900005  HELIO  LTDA           0112000000 339039       36.400,00   X  S 
 900006  CORREIO  DO  POVO     0112000000 339039        8.500,00   X  S 
 900009  ECAD                  0112000000 339039       12.601,48   X  S 
 900135  GILDA  MARTINS        0112000000 339036       15.200,00   X  S 
 900145  RICARDO  MOURA        0112000000 339036       15.400,00   X  S 
 900514  CRUB                  0112000000 339039       12.000,00   X  S 
 903903  G.ISAACSSON           0112525779 339033        8.060,00   X  S 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
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 A   conduta   do   gestor   responsável  contribuiu  apenas  de  forma 
 complementar para a ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 A  seguinte  evidência  demonstra  o nexo de causalidade entre conduta 
 do agente responsável e a ocorrência do fato indevido: 
 - Consultas de empenhos emitidos, extraídas do Sistema SIAFI. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 O  Gestor  concordou com o apontamento, conforme consta na resposta ao 
 Plano de Providências Nº 166590/001/2005, datada em 06/01/2006. 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Em vista do posicionamento do Gestor, mantemos a ressalva. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                        CARGO           
 301.721.600-49 FRANCISCO CARLOS GOMES LUZZARD  PRó-REITOR ADMINISTRATI 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Recomendamos ao Gestor que, por ocasião do enquadramento dos processos 
 de  dispensa  de  licitação, observe o limite previsto no inciso II do 
 art.  24 da Lei nº 8.666/93, bem como, por ocasião da emissão de notas 
 de  empenho no Sistema SIAFI, preencha adequadamente o campo referente 
 à modalidade de licitação, de forma que os registros contábeis tornem- 
 se fidedignos. 
 
 4.1.2 ASSUNTO  - EXECUÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES  
 
 4.1.2.1 CONSTATAÇÃO: (038)  
 Contratação indevida de servidor público para prestação de serviços de 
 consultoria. 
 
 Constatamos a contratação do servidor público estadual inscrito no CPF 
 sob  o nº 589.767.609-72, mediante processo nº 23110.000921/2005-43 de 
 dispensa  de  licitação, com  base  no  inciso II do art. 24 da Lei nº 
 8.666/93, para realização  de consultoria em Projeto de Reestruturação 
 Física  dos  prédios da UFPel, contrariando vedação expressa no inciso 
 VIII do art. 29 da Lei nº 10.934/2004 (Lei de Diretrizes Orçamentárias 
 para o exercício 2005) e  inobservando  o disposto no § 2º do referido 
 artigo. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta  do  gestor responsável contribuiu de forma decisiva para a 
 ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 As seguintes evidências demonstram o nexo de causalidade entre conduta 
 dos agentes responsáveis e a ocorrência do fato indevido: 
 - Registros decorrentes da análise do Processo nº 23110.000921/2005-43. 
 - Resposta à SA N.º 175118/16/2006/CGU/CRURS. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 O  Gestor  manifestou-se  nos  seguintes  termos:   "A  UFPel, naquele 
 momento,  não  tinha  a  informação  se  o Sr. (...) era 
 servidor  público,  embora  se  soubesse  que  havia  sido  Secretário 
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 Municipal  de   Finanças  na Prefeitura Municipal de Pelotas na gestão 
 que encerrara em dezembro/2004." 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 O Gestor informou desconhecimento do vínculo do Contratado,  configu- 
 rando  falha  nos  controles internos  da Entidade, razão  pela qual 
 mantemos a ressalva. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                        CARGO           
 113.076.840-68 ANTONIO CESAR GONCALVES BORGES  REITOR 
 301.721.600-49 FRANCISCO CARLOS GOMES LUZZARD  PRÓ-REITOR ADMINISTRATI 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Recomendamos  ao  Gestor que por ocasião da contratação de serviços de 
 consultoria  de  pessoa  física, verifique previamente se o contratado 
 possui  algum  vínculo  empregatício  com  a Administração Pública (em 
 qualquer  esfera),  de  forma  a  observar  as  vedações dispostas nas 
 respectivas Leis de Diretrizes Orçamentárias. 
 
 4.1.2.2 CONSTATAÇÃO: (041)  
 Existência de servidores qualificados   como  Sócios-Administradores de 
 Empresas,  em descumprimento à legislação. 
 
 Constatamos   que   os  servidores  a seguir relacionados encontram-se 
 qualificados  no   Cadastro   Nacional   de   Pessoas   Jurídicas   da 
 Secretaria   da  Receita   Federal   como   Sócios-Administradores  de 
 empresas  privadas,  em  desacordo  com  o  estabelecido  na  Lei  n.º 
 8.112/90,  em  seu  art. 117, inciso X, que veda ao servidor público a 
 participação em gerência ou administração de empresas privadas. 
  

CPF 
Jornada  

de trabalho 
Qualificação CNPJ da Empresa 

420.095.450-87 
 

DE 
Sócio Administrador 03.979.874/0001-20 

 
218.926.950-49 

 

 
40 horas 

Sócio Administrador 90.572.561/0001-58 

231.225.790-49 
 

DE Sócio Administrador 04.451.972/0001-53 

 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A   conduta   do   gestor   responsável  contribuiu  apenas  de  forma 
 complementar para a ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 A  seguinte  evidência  atesta  que  a  conduta  do agente responsável 
 contribuiu para a produção do fato indevido: 
 -  Registros  de consulta ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da 
 Secretaria da Receita Federal. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 O  Gestor  informou,  em  22/03/06,  que  na data de 06/01/05 já havia 
 concordado  com  o  apontamento  e  que  em  90 dias providenciaria um 
 sistema  de  controle para sanar a impropriedade, " (...) no entanto, 
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 devido  a  não ter sido encontrado um sistema eficiente para controle, 
 requer  dilação  de  prazo  por  mais de 60 dias para implantação, bem 
 como,  se entenderem oportuno, que nos seja sugerido por V. Sas. algum 
 sistema   eficiente   encontrado   nas  mais  diversas  auditorias  já 
 realizadas em outras instituições." 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 O  Gestor comprometeu-se com o saneamento da impropriedade por meio de 
 implantação de sistema de controle mais eficiente. No entanto, persiste 
 a impropriedade, razão pela qual mantemos a ressalva. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                        CARGO           
 259.310.750-20 MAURO JOUBERT GOULART CUNHA   DIRETOR DO DEPTO DE PESSO 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Recomendamos   ao   Gestor orientar os servidores  que  participam  de 
 empresas  privadas  como   sócios-gerentes   para   regularizarem    a 
 situação, vez que a lei veda  tal  atuação,  sob pena  de apuração  de  
 responsabilidade  mediante  instauração  de  processo   administrativo  
 disciplinar, tendo em vista  que  a  transgressão do inciso X do  art. 
 117 da Lei nº 8.112/1990 é passível de aplicação da pena de  demissão, 
 nos termos do art. 132 da citada Lei. 
 
 5 GESTÃO FINANCEIRA  
 
 5.1 SUBÁREA - RECURSOS DISPONÍVEIS  
 
 5.1.1 ASSUNTO  - SUPRIMENTO DE FUNDOS ROTATIVOS  
 
 5.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (032)  
 Concessão  de suprimento de fundos e execução  de  despesas  por  meio 
 de  suprimento  de  fundos  com  valor  superior  ao  limite fixado na 
 norma. 
 
 Verificamos   a  concessão  de  suprimento de fundos por meio de conta 
 corrente  em  valor superior ao estabelecido no art. 1º, inciso II, da 
 Portaria  nº  MF   95/2002 (R$ 4.000,00)  para o servidor de matrícula 
 SIAPE  nº 419208 e CPF nº 214.216.920-15  e, a execução de despesas em 
 valor  superior ao limite máximo disposto no art. 2º da mesma Portaria 
 (R$ 200,00) , conforme demonstrado a seguir: 
 
 a) Concessão de Suprimento de Fundos de valor superior a R$ 4.000,00. 
  

Nº do Suprimento Data de concessão Valor do Suprimento 
(R$) 

03/05 11/03/05 5.200,00 
13/05 20/04/05 5.100,00 
25/05 24/06/05 5.250,00 

 
 b) Execução de despesas de valor superior a R$ 200,00. 
  

Nº do 
Suprime

nto 

NF CNPJ Data Valor (R$) 

03/05 125 05.452.474/0001-98 18/03/05 390,00 
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Nº do 
Suprime

nto 

NF CNPJ Data Valor (R$) 

03/05 19777 93.787.596/0001-00 06/04/05 421,00 
03/05 6418 92.721.588/0001-90 07/04/05 204,00 
03/05 13174 90.942.772/0002-16 28/03/05 454,23 
03/05 1954 92.721.588/0001-90 07/04/05 310,00 
13/05 1976 92.721.588/0001-90 07/06/05 450,00 
13/05 6347 01.219.896/0001-96 16/05/05 270,00 
13/05 000137 03.811.896/0001-87 17/05/05 293,33 
13/05 024892 88.318.456/0001-45 02/06/05 454,50 
13/05 024868 90.942.772/0001-35 18/05/05 570,40 

 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta dos gestores responsáveis contribuiu de forma decisiva para 
 a ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 As seguintes evidências atestam que a conduta dos agentes responsáveis 
 contribuiu para a produção do fato indevido: 
 - Cópia  das  Solicitações  de  Concessão  de  Suprimento  de  Fundos 
 referente aos Suprimentos nº 13/05 e 25/05; 
 - Prestação de Contas de Suprimento referente ao Suprimento nº 03/05; 
 - Registros  efetuados a partir dos processos de suprimento de fundos 
 referentes aos Suprimentos nº 03/05, 13/05 e 25/05; 
 - Cópia das Notas fiscais arroladas anteriormente. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 O Gestor, em 05/04/06, informou: "Em relação aos suprimentos 03; 13; 
 25  de 2005 de Clóvis Rosler de Souza, se faz necessário o atendimento 
 do  memorando  n°  129,  de 16/08/2005 do DFC, pela PRA e PU, para que 
 possamos  identificar  a  real  necessidade  da despesa, na Unidade de 
 origem,  fato  pelo qual se possa explicar que as mesmas se deram pela 
 relevância  que tinham e por interesse maior da Administração Pública, 
 tendo  em  vista as mudanças na legislação sobre suprimento de fundos, 
 estamos   nos   adequando   para  que  tais  fatos  não  se  repitam." 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 A  manifestação  do  Gestor  não  elide  a  falha  apontada, vez que o 
 memorando citado (documento interno), ao qual não tivemos acesso, não 
 pode ir de encontro ao disposto na Portaria nº MF 95/2002. Entretanto, 
 o  Gestor  compromete-se  com  a  não  repetição  dos fatos apontados. 
 Diante  disso,  refutamos  as  justificativas e mantemos a ressalva. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                        CARGO           
 348.707.330-72 GERSON LUIZ CARDOSO DA SILVA    DIRETOR DEPTO FINANÇ E  
 301.721.600-49 FRANCISCO CARLOS GOMES LUZZARD  PRÓ-REITOR ADMINISTRATI   
 214.216.920-15 CLOVIS ROSLER DE SOUZA          CHEFE DA DIV DE SERVIÇO 
 117.054.500-91 MARIO RENATO CARDOSO AMARAL     PREFEITO DA UFPEL 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Recomendamos ao Gestor, doravante, observar  os valores  estabelecidos 
 pela  Portaria  do  MF n.º 95/02,  quais sejam,  R$ 4.000,00,  para  a 
 concessão  de suprimento  de fundos e  R$ 200,00, para  a execução  de 
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 despesas,  ou  utilizar  o cartão  de crédito  corporativo  do Governo 
 Federal,  previsto  no §1º do art. 1º e no §1º do art. 2º  desta mesma 
 Portaria,  o qual possui limites de valores de concessão e de execução 
 de despesas maiores. 
 
 5.2 SUBÁREA - RECURSOS EXIGÍVEIS  
 
 5.2.1 ASSUNTO  - RESTOS A PAGAR  
 
 5.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (017)  
 Despesas do exercício de  2005 classificadas indevidamente como Restos 
 a Pagar do exercício de 2004. 
 
 Constatamos  a  execução de despesas referentes ao exercício  de 2005, 
 classificadas  indevidamente  como  "restos  a  pagar  do exercício de 
 2004", conforme demostramos a seguir: 
 
 a)  Pagamentos de diversas faturas a favor da empresa inscrita no CNPJ 
 sob  nº 02.332.397/0019-73 (contas telefônicas), referentes a despesas 
 correntes  executadas  no  exercício (2005) com utilização de recursos 
 classificados  como  "restos  a  pagar  de 2004", vinculados à Nota de 
 Empenho 2004NE000747. 
 
Nº ID. 
CLIENTE 

Nº CELULAR VALOR DA 
FATURA (R$) 

COMPETÊNCIA ORDEM 
BANCÁRIA 

VALOR DA 
OB (R$) 

5.38230.10 053-9983-
1005 

275,96 janeiro/2005 OB 900632 5.413,29 

5.38230.10 053-9983-
6166 

179,07 janeiro/2005 OB 900632 5.413,29 

5.38230.10 053-9983-
8960 

128,87 janeiro/2005 OB 900632 5.413,29 

5.38230.10 053-9981-
6638 

104,02 fevereiro/2005 OB 900812 5.905,86 

5.38230.10 053-9911-
3263 

131,73 fevereiro/2005 OB 900812 5.905,86 

5.38230.10 053-9981-
6638 

179,44 abril/2005 OB 901643 4.759,66 

 
 b)  Pagamentos  de aluguel de imóvel em favor da proprietária inscrita 
 no  CPF  sob  nº  400878080-72  no exercício de 2005 com utilização de 
 recursos  classificados  como  "restos  a pagar", vinculados à Nota de 
 Empenho 2004NE900053. 
 

COMPETÊNCIA ORDEM BANCÁRIA VALOR DA OB 
janeiro/2005 OB 900565 R$ 10.800,43 
fevereiro/2005 OB 900755 R$ 10.231,89 

 
 c)  Pagamento  em  favor  do Hospital Espírita de Pelotas, mediante OB 
 900529,   R$   3.000,00,  suportado  pela  Nota  Fiscal  nº  0140,  de 
 03/02/2005,  referente  à  "utilização  de  espaço  físico  para aulas 
 práticas  dos  alunos  de  medicina",  sem  indicação  do  período  da 
 utilização  do espaço físico, porém, conforme informação prestada pela 
 Entidade trata-se do período de janeiro de 2005. 
  
 d)  Pagamentos  em  favor  do Hospital Espírita de Pelotas referente a 
 aluguel  de  imóvel  no decorrer do exercício de 2005, com recursos de 
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 "restos  a  pagar de 2004", vinculados à Nota de Empenho 2004NE901383, 
 conforme demonstrado a seguir: 
  

ITENS ORDEM 
BANCÁRIA 

VALOR (R$) COMPETÊNCIA 

12 OB 900292 3.000,00 Janeiro/2005 
14 OB 900750 3.000,00 Fevereiro/2005 
15 OB 900960 3.000,00 Março/2005 
16 OB 901334 3.000,00 Abril/2005 
17 OB 901821 3.000,00 Maio/2005 

 
 e)   Pagamentos   em   favor  da  empresa  inscrita  no  CNPJ  sob  nº 
 35.820.448/0001-36,  referentes à aquisição de gases medicinais para o 
 Hospital   Escola  vinculados  à  Nota  de  Empenho  2004NE902397,  R$ 
 10.851,59,  e  efetuados  por meio  da Ordem Bancária 2005OB900631, de 
 15/03/2005, no valor líquido de R$ 10.320,95. 
 

NOTA FISCAL DATA VALOR DA NF (R$) 
119494 25/02/2005 1.959,63 
120611 17/02/2005 2.091,60 
120710 21/02/2005 6.800,36 

 
 f)  Pagamentos  em  favor da Fundação de Apoio Universitário - Projeto 
 Restaurante  Escola,  relativamente  ao  fornecimento  de refeições no 
 decorrer do exercício de 2005, conforme relação a seguir: 
  

NOTA DE 
EMPENHO 

ORDEM 
BANCÁRIA 

VALOR 
(R$) 

NOTA FISCAL PERÍODO 

2004NE901413 
 

OB 900320 55.581,50 10822, sem data 15/12/2004 a 
21/01/2005 

2004NE901413 
 

OB 900593 7.592,00 10824, de 01/03/2005 24/01/2005 a 
15/02/2005 

2004NE901413 
 

OB 900883 4.536,50 10826, de 21/03/2005 15/02/2005 a 
13/03/2005 

2004NE901413 
 

OB 901194 10.280,70 10835, de 25/04/2005 
 

14/03/2005 a 
13/04/2005 

 
 g)  Pagamento  de  faturas  em  favor  do  Fundo  de Imprensa Nacional 
 referentes a publicações, em janeiro/2005, no D.O.U., vinculado à Nota 
 de  Empenho  2004NE903555,  R$  564,27  e  realizado por meio da Ordem 
 Bancária 2005OB900347, de 18/02/2005, no valor líquido de R$ 8.317,76: 
  
 

FATURA DATA VALOR R$ 
000740 21/01/2005 444,59 
000711 20/01/2005 119,68 

 
 h)  Pagamento   em   favor   da  empresa  inscrita  no  CNPJ  sob  nº 
 02.812.702/0002-86,  no  montante de R$ 40.000,00, mediante OB 901218, 
 de 06/05/2005, referente à nota fiscal nº 935, de 06/04/2005. 
 
 i)  Aquisição  de  combustíveis  em  2005  da empresa inscrita no CNPJ 
 sob nº 92.193.200/0001-26, conforme dados a seguir: 
 

ITEM NE NOTA 
FISCAL 

VALOR DA 
NF (R$) 

DATA DA NF ORDEM 
BANCÁRIA 
(2005) 
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6 2004NE900829 01208 2.153,54 04/03/2005 OB 900767 
6 2004NE900829 01211 1.082,82 04/03/2005 OB 900767 
7 2004NE903163 01217 4.952,33 17/03/2005 OB 900933 
7 2004NE900829 01216 1.371,47 17/03/2005 OB 900933 
8 2004NE900829 01180 9.128,53 14/01/2005 OB 900192 
10 2004NE900829 01191 648,00 25/01/2005 OB 900380 
10 2004NE900829 01192 2.664,42 25/01/2005 OB 900380 
11 2004NE900829 01200 777,60 11/02/2005 OB 900381 
11 2004NE903163 01199 4.039,70 11/02/2005 OB 900381 
28 2004NE903163 01210 5.639,85 04/03/2005 OB 900649 
29 2004NE903163 01224 4.224,98 11/04/2005 OB 901199 
30 2004NE903163 01234 11.862,94 01/06/2005 OB 901707 
31 2004NE903163 01236 16.892,86 03/06/2005 OB 901788 

 
j)   Pagamentos   em   favor  da  empresa  inscrita  no  CNPJ  sob  nº 
 94.890.704/0001-20,   relativamente   à   aquisição  de  combustíveis, 
 conforme demostramos a seguir: 
 

NE NOTA FISCAL VALOR DA NF 
(R$) 

DATA DA NF ORDEM BANCÁRIA 
(2005) 

2004NE902563 23820 159,16 15/02/2005 OB 901299 
2004NE900828 26292 58,00 11/04/2005 OB 901299 
2004NE900828 23818 16,73 31/03/2005 OB 901299 
2004NE900828 23819 404,43 31/03/2005 OB 901299 
2004NE900828 23821 464,00 15/02/2005 OB 901299 
2004NE902564 26503 232,00 04/05/2005 OB 901708 
2004NE902564 26770 311,75 01/06/2005 OB 901708 
2004NE902563 27259 114,50 15/07/2005 OB 902383 
2004NE902564 27255 239,25 15/07/2005 OB 902383 

 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A   conduta   do   gestor   responsável  contribuiu  apenas  de  forma 
 complementar para a ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 As seguintes evidências demonstram o nexo de causalidade entre conduta 
 do(s) agente(s) responsável(is) e a ocorrência do fato indevido: 

- Registros decorrentes da análise das Ordens Bancárias arroladas na   
constatação e da respectiva documentação suporte. 

 
 JUSTIFICATIVA: 
 O Gestor manifestou-se nos seguintes termos: 
 "Na  verificação  deste  item  constatamos que no pagamento feito pela 
 2005OB900632  a  favor de Tim Sul S/A, contem despesas do exercício de 
 2004,  de parte das contas seguintes telefones (53-9911-3263  53-9981- 
 4070   53-9921-7910  53-9981-9266  53-9981-9277  53-9981-9449 53-9983- 
 1005   53-9983-6166   53-9983-8970),   justificando   então   recursos 
 orçamentários deste exercício. 
 OBSERVAÇÃO: 
 Sobre  os  apontamentos  registrados pela equipe de Auditores quanto a 
 utilização  de  saldos  oriundos  de  empenhos inscritos como Restos a 
 Pagar  do  exercício  de  2004,  arrolados  nos itens: a (parte), b, c 
 (parte),  d,  e,  f  (PARTE), g ,h, i (itens: 06(parte), 07(parte), 08 
 (parte),  10(parte),  11,  28,  29,  30,  31)  tem  como justificativa 
 essencial, a insuficiência histórica de recursos orçamentários, para a 
 manutenção  das  Instituições  Federais  de  Ensino Superior, as quais 
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 mesmo com a crescente expansão de cursos e números de vagas, continuam 
 com seus valores defasados. 
 Neste  sentido,  a  Universidade  restringe anualmente a destinação de 
 recursos   que  deveriam  ser  aplicados  na  melhoria  do  ensino  de 
 graduação,   extensão   e   pós-graduação,   tais  como  laboratórios, 
 bibliotecas,   reformas  de  salas  de  aula  etc.  para  honrar  seus 
 compromissos  mensais de contratos com aluguéis, telefones, gastos com 
 veículos  e  outras  despesas  fixas  da  Instituição,  preservando  a 
 continuidade destes serviços e sobretudo a imagem da Instituição. 
 Os  orçamentos,  sistematicamente  liberados  nos últimos dias do ano, 
 referentes  a  convênios  e  emendas parlamentares, que serviriam para 
 minimizar  esta  necessidade,  comprometem o gestor, que não dispõe de 
 tempo  hábil  para  cumprir  legalmente  todos  os estágios da despesa 
 pública. 
 Deste  modo,  fica a administração universitária em situação difícil e 
 delicada,  pois   se não forem utilizados os recursos restantes do ano 
 anterior,  estes  deverão  ser devolvidos e não terão seu retorno, eis 
 que não está permitida a sua reprogramação. 
 Diante  deste  cenário,  o gestor depara-se com a   obrigação de optar 
 pelo  aproveitamento  destes  recursos  tão  valiosos  e  necessários, 
 visando   cumprir   com   parte  dos  compromissos  assumidos  perante 
 fornecedores  e comunidade universitária, não causando prejuízo para o 
 erário  público,  mas utilizando em benefício da própria Instituição." 
 Com  relação  às  Ordens  Bancárias  OB  900812  e  OB 901643 o Gestor 
 acrescentou: "Pagamento feito através da Fonte de Recursos 0100509205, 
 Convênio com Vigência até 31/07/2005, resposta também contemplada pela 
 observação do Item 01." 
 
 O  Gestor  registrou  que  os processos referentes às Ordens Bancárias 
 2005OB900320  e  2005OB901194  acompanharam  a  DILIGÊNCIA 782/CGU/RS, 
 impossibilitando  a  análise  dos mesmo para atender ao questionamento 
 dos respectivos itens. 
 
 Acerca  dos  pagamentos  à empresa inscrita no CNPJ sob nº 94.890.704/ 
 0001-20 (item j) a UFPel informou: 
 "Os  recursos  orçamentários  decorrentes  de suplemento de créditos e 
 Emendas  são  liberados  no final do exercício transpondo o mesmo como 
 Restos  a Pagar, visto que não existe tempo hábil para todo o processo 
 de empenhamento liquidação e pagamento. 
 Na  abertura  do  exercício seguinte o orçamento corrente começa a ser 
 liberado  nunca  antes  da metade da segunda quinzena de janeiro, como 
 saída  se  faz  o  uso dos empenhos do exercício anterior, cumprindo a 
 rotina  legal  do  empenhamento  antes  da  emissão  da nota fiscal de 
 serviço  ou  consumo,  tentando  ao  Máximo  não  utilizar a figura da 
 indenização   de   despesas  embora  aconteça  casos  em  que  isto  é 
 impossível. 
 Considerando a natureza da Instituição, de Ensino, Pesquisa, Graduação 
 e  Extensão,  bem  como  a  crescente  ampliação  de  seus  cursos, em 
 consonância com o Programa do Governo para o Ensino e a necessidade da 
 Sociedade,  tem  a  Universidade  aumentado  em  muito  os  gastos com 
 manutenção e   reequipamento, sem o devido acréscimo em seu Orçamento, 
 por parte do Ministério da Educação. 
 Para  não  usarmos estes créditos orçamentários como hora se apresenta 
 deveríamos   então  devolver  os  mesmos  no final do exercício quando 
 estes  chegam sem os prazos necessários para executa-los corretamente, 
 fato  este que seria injustificável perante a comunidade Universitária 
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 e  a Sociedade visto o volume de despesas que temos que atender muitos 
 deles na área da saúde, já tão comprometida. 
 Outro  aspecto   a  considerar  é que em havendo o cancelamento destes 
 créditos,  sem  a  sua reprogramação, inviabilizaria o cumprimento por 
 parte  do  Ordenador  de  Despesa  da      LRF  101/maio/2000, por que 
 certamente com os recursos insuficientes e ainda com a não execução de 
 parte  deles  a  despesa suplantaria em muito os respectivo limites já 
 que  a  manutenção  de certas atividades não permite espera ou entrave 
 burocrático  pois   trata como dissemos anteriormente com vidas. Assim 
 sendo  pelo  exposto,  foi  utilizado  saldos do exercício de 2004  em 
 despesas de 2005." 
 
 Posteriormente,  em  06/01/2006, o gestor concordou com o apontamento, 
 acrescentando  o  seguinte:  "Mas,  ratificamos  as  justificativas já 
 apresentadas,  ainda  como  exemplo,  citamos  o exercício de 2005, no 
 programa  de  governo  de expansão do ensino público de terceiro grau, 
 onde  a  União,  através  do  MEC,  firmou com a UFPel, em 28/12/2005, 
 convênio  para  instalação  da  Universidade  Federal do Pampa, com os 
 recursos sendo repassados no dia 29/12/2005. 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 A   manifestação   do   gestor  reconhece  a  impropriedade  apontada, 
 atribuindo  o  fato  a  restrições  orçamentárias e citando exemplo de 
 repasses  de  recursos  ao  término  do  exercício, ou seja, com prazo 
 exíguo para execução. 
 
 Registramos  que, de acordo com a planilha de controle disponibilizada 
 para  análise (mapa), todas as ordens de fornecimento inclusas na Nota 
 Fiscal  nº  01216 (Ordens nº 7694, 7698, 7700, 7704, 7721, 7748, 7755, 
 7766,  7767  e  7771)  são datados na 1ª quinzena de março de 2005 (no 
 período  de  03/03/2005  até 15/03/2005), portanto, não se justifica a 
 utilização de recursos de restos a pagar de 2004.  Mantemos, portanto, 
 a ressalva. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                        CARGO           
 301.721.600-49 FRANCISCO CARLOS GOMES LUZZARD  PRó-REITOR ADMINISTRATI 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Cumpre-nos  recomendar a inscrição, liquidação e pagamento de restos a 
 pagar  somente referente a despesas empenhadas mas não pagas até o dia 
 31  de  dezembro,  ou  seja,  de competência do exercício em que foram 
 inscritas,  em  observância ao art. 36 da Lei nº 4.320/64 e ao art. 67 
 do Decreto nº 93.872/86. 
 
 5.2.2 ASSUNTO  - ACRÉSCIMOS MONETÁRIOS  
 
 5.2.2.1 CONSTATAÇÃO: (022)  
 Pagamentos  de  despesas  após  as  datas  de  vencimento, acarretando 
 incidência de juros e multa. 
 
 Constatamos  casos de pagamentos de faturas após a data de vencimento, 
 acarretando  incidência  de  juros  e  multa,  conforme casos a seguir 
 descritos. 
 
 a)  Pagamento  mediante  OB  900397,  de 21/02/2005, no montante de R$ 
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 84.322,69  (valor  líquido  R$  76.354,20),  a  favor da Filial CTMR - 
 Brasil Telecom S/A, contemplando o seguinte: 
 
 a.1)  Nota  fiscal  nº  000.037.666,  de 09/12/2004, com vencimento em 
 30/12/2004,  no  valor de R$ 593,34, sendo R$ 590,25 referente a juros 
 de  mora  e multa de conta; sendo que na referida nota fiscal constava 
 ainda  o  registro  de  que: "na emissão desta conta o débito total em 
 atraso deste terminal é de R$ 775,73". 
 
 a.2) Diversas Faturas referentes ao mês de novembro/2004, pagas após o 
 vencimento, com juros de mora e multa e com débito em atraso, conforme 
 exemplificado a seguir: 
  

NF Nº Valor Vencimento Pagamento Juros Multa Débito 
em atraso 

000.037.641 242,75 30/12/2004 21/02/2005 0,70 3,23 323,68 
000.037.644 193,83 30/12/2004 21/02/2005 1,06 4,90 288,08 
000.037.592 225,64 30/12/2004 21/02/2005 1,20 5,54 590,74 

 
 b)  Pagamento mediante OB 900398, de 21/02/2005, no valor líquido de R 
 $ 66.653,37, a favor da Filial CTMR - Brasil Telecom S/A, contemplando 
 diversas  Faturas  referentes  ao  mês  de dezembro/2004, pagas após o 
 vencimento e com débito em atraso, conforme exemplificado a seguir: 
 

Nota Fiscal Valor (R$) Vencimento Pagamento Débito em atraso 
000.037.472 260,89 30/01/2005 21/02/2005 130,23 
000.037.602 88,58 30/01/2005 21/02/2005 95,29 
000.037,583 144,54 30/01/2005 21/02/2005 98,03 

 
 c)  Pagamento mediante OB 900666, de 18/03/2005, no valor líquido de R 
 $  19.973,65,  a  favor  de  Brasil  Telecom S/A, contemplando faturas 
 relativas  a  janeiro/2005,  após  o vencimento, com débito em atraso, 
 conforme exemplificado a seguir: 
 
Nota Fiscal Valor Vencimento Pagamento Débito em  

atraso 
Observações 

000.037.142 219,67 28/02/2005 18/03/2005 664,31 -x- 
000.037.259 86,57 28/02/2005 18/03/2005 495,21 -x- 
000.037.255 251,10 28/02/2005 18/03/2005 280,98 juros de mora de 

contas anteriores 
e multa de conta 
no valor de R$ 
219,20. 

 
 d)  Pagamento  de multa e juros no valor de R$ 186,22 a favor do INSS, 
 referente  à  nota  fiscal nº 006769, de 01/02/2005 paga mediante , OB 
 900677,  de  18/03/2005,  no valor líquido de R$ 26.256,77, a favor de 
 Santos & Alves Ltda. 
 
 e)  Pagamento  de  juros/multa  no valor de R$ 139,77, referente à GPS 
 INSS   (2005GP900020,   de   25/02/2005,  2005NE900312)  vinculada  ao 
 pagamento  efetuado  mediante  OB  900461,  a favor da empresa Protege 
 Serviços de Vigilância Ltda. 
 
 f) Pagamento de juros/multa no valor de R$ 52,73, referente à GPS INSS 
 (2005GP900022,  de  25/02/2005,  2005NE900312), vinculada ao pagamento 
 efetuado  mediante  OB  900464, a favor da empresa Protege Serviços de 
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 Vigilância Ltda. 
 
 g) Pagamento de diversas faturas após o vencimento, com juros de mora, 
 multa  e atualização monetária e com débito em atraso (saldo devedor), 
 mediante OB 900615, de 14/03/2005, no valor líquido de R$ 58.140,75, a 
 favor da CEEE, conforme exemplificado a seguir: 
 
Fatura Nº Valor R$ Vencimento Pagamento Multa 

/Juros 
Saldo 

devedor 
Atualiz. 
monetária 

661393517
6/27591 

1.768,04 10/02/05 14/03/05 31,25 1.101,12 2,06 

661208002
4/92675 

68.213,49 03/02/05 14/03/05 2.494,68 106.178,74 1.208,09 

 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A   conduta   do   gestor   responsável  contribuiu  apenas  de  forma 
 complementar para a ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 As seguintes evidências demonstram o nexo de causalidade entre conduta 
 do agente responsável e a ocorrência do fato indevido: 

- Registros decorrentes da análise das Ordens Bancárias arroladas na  
constatação e da respectiva documentação suporte. 

 
 JUSTIFICATIVA: 
 Em   sua   manifestação,   a   Universidade  apresentou  as  seguintes 
 considerações: 
 
 ITEM - a/b/c. 
   "Os Itens que questionam sobre pagamento de juros e multas ou outras 
 despesas,  esta  relacionando  ao  sistema  de comunicação com Empresa 
 Operadora  do  Serviço,  que  pela chegada do documento na instituição 
 impossibilitam a operação de pagamento sem atraso fato estes que estão 
 sendo  tratados cfe. Documentos em anexo do Departamento de Material e 
 Patrimônio." 
 
 ITEM - d. 
 "O pagamento da nota fiscal com atraso se justifica, visto que á época 
 do  vencimento do recolhimento do Tributo (02/03/05) não havia recurso 
 financeiro para quitar o debito. 
 Cabe informar que a Instituição esta fazendo reiterados esforços junto 
 a  Setorial Financeiro/MEC, e Órgãos Concedentes de Convênios para que 
 na  data  da  liquidação  da  despesa  seja  feito o envio do recurso, 
 evitando com isso incidência de pagamento de juros. 
 Em anexo documentos sobre o assunto. 
 Item   já   respondido   da   Diligencia   782/CGU/RS   Itens   15/16" 
 
 ITEM - e. 
   "O  pagamento  da  nota  fiscal com atraso se justifica, visto que á 
 época  do  vencimento  do recolhimento do Tributo (02/03/05) não havia 
 recurso financeiro para quitar o debito. 
 Cabe informar que a Instituição esta fazendo reiterados esforços junto 
 a  Setorial Financeiro/MEC, e Órgãos Concedentes de Convênios para que 
 na  data  da  liquidação  da  despesa  seja  feito o envio do recurso, 
 evitando com isso incidência de pagamento de juros. 
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 OBSERVAÇÃO: 
 Item já respondido da Diligencia 782/CGU/RS Itens 15/16 
 Em anexo documentos sobre o assunto." 
 
 ITEM - f. 
 O  pagamento da nota fiscal com atraso se justifica, visto que á época 
 do  vencimento do recolhimento do Tributo (02/02/05) não havia recurso 
 financeiro para quitar o debito. 
 Cabe informar que a Instituição esta fazendo reiterados esforços junto 
 a  Setorial Financeiro/MEC, e Órgãos Concedentes de Convênios para que 
 na  data  da  liquidação  da  despesa  seja  feito o envio do recurso, 
 evitando com isso incidência de pagamento de juros. 
 
 OBSERVAÇÃO: 
 Item já respondido da Diligência 782/CGU/RS Itens 15/16 
 Em anexo documentos sobre o assunto. 
 
 ITEM - g. 
   "Os  Processos referentes a 2005OB901258 e 2005OB900615 acompanhou a 
 DILIGÊNCIA  782/CGU/RS,  impossibilitando  a  analise  do  mesmo  para 
 atender este item." 
 
 Posteriormente,  em  06/01/2006, o gestor concordou com o apontamento, 
 acrescentando  o  seguinte:  "Já  foi providenciado às operadoras e/ou 
 concessionárias  que passem a emitir as contas agrupadas em data única 
 de vencimento." 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Quanto à causa dos atrasos nos pagamentos o Gestor informa basicamente 
 duas  motivações:  atraso  no  recebimento  dos documentos de cobrança 
 oriundos da empresa operadora do serviço de telefonia e ainda, para os 
 demais  casos,  a  falta  de  recursos  financeiros  para quitação dos 
 débitos na data apropriada. Mantemos, portanto, a ressalva. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                         CARGO           
 113.076.840-68 ANTONIO CESAR GONCALVES BORGES  REITOR 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Recomendamos  à  entidade a adoção de medidas operacionais corretivas, 
 em conjunto com a empresa operadora do serviço de telefonia, de forma 
 a que se viabilize o pagamento das faturas em prazo hábil. Quanto aos 
 atrasos decorrentes da falta de recursos, recomendamos a formalização  
 da justificativa, com a devida documentação comprobatória  nos  autos 
 dos respectivos processo de pagamento. 
 
 
 5.3 SUBÁREA - RECURSOS DE PROJETOS  
 
 5.3.1 ASSUNTO  - ANÁLISE DE GASTOS  
 
 5.3.1.1 CONSTATAÇÃO: (016)  
 Pagamentos a fornecedores sem comprovação de regularidade fiscal. 
 
 Constatamos  a  liberação  de  pagamentos  aos  fornecedores  a seguir 
 relacionados sem a devida consulta ao Sistema SICAF,em desconformidade     
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 com o disposto no item 8.8 da IN/MARE nº 05/95: 
 

Ordem  
Bancária 

Data Valor 
(R$) 

Empresa Notas Fiscais 

OB 900698 22/03/2005 18.221,79 Comercial RTK Ltda 2001, 2210 e 2394 
OB 900826 01/04/2005 61.185,00 Metalúrgica Tec-Inox 

Ltda 
182 

OB 900485 03/03/2005 187.467,80 Fundação Delfim Mendes 
Silveira 

Recibo s/nº, de 
17/02/2005 

OB 900487 03/03/2005 179.675,30 Fundação Delfim Mendes 
Silveira 

Recibo s/nº, de 
17/02/2005 

OB 901517 24/05/2005 187.467,80 Fundação Delfim Mendes 
Silveira 

Recibo s/nº, de 
16/05/2005 

OB 901518 24/05/2005 179.675,30 Fundação Delfim Mendes 
Silveira 

Recibo s/nº, de 
16/05/2005 

OB 901218 06/05/2005 40.000,00 Flowmec Equipamentos e 
Sistemas Ltda 

NF 935 

OB 900258 04/02/2005 19.331,42 Dental Kaminski Ltda  
OB 901258 06/05/2005 182.032,57 Rogério Terra Peres ME NF nº 502 
OB 900262 04/02/2005 32.445,00 ST Comércio de 

Material de 
Informática Ltda 

NF nº 1551 

 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta  do  gestor responsável contribuiu de forma decisiva para a 
 ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 As seguintes evidências demonstram o nexo de causalidade entre conduta 
 do agente responsável e a ocorrência do fato indevido: 

- Registros decorrentes da análise do processos de pagamentos mencio- 
nados na presente constatação 

 
 JUSTIFICATIVA: 
 Em sua manifestação o Gestor pronunciou-se nos seguintes termos: 
 "Conforme já questionado em Diligencias anteriores sobre a ausência de 
 consulta no SICAF na hora do pagamento, o qual informamos que é rotina 
 observar   este   procedimento   entre   os  departamentos  envolvidos 
 (Departamento de Finanças e Contabilidade e Departamento de Material e 
 Patrimônio),  constatou-se  que  determinados processos eram recebidos 
 por Unidades da Instituição que não dispunham de acesso ao Sicaf e que 
 esta consulta então estava ficando restrita ao serviços cujo atesto do 
 mesmo era feito pelo Departamento de Material e Patrimônio. 
 Constatado  este  fato,  buscamos  averiguar  na  data dos respectivos 
 pagamentos  a  situação  fiscal  dos  Fornecedores  nesta  situação, e 
 incluímos então no processo as certidões negativas possíveis. 
 Os procedimentos acima descritos não isenta a Instituição em atender a 
 IN 05/95 MARE e incluir no processo a pesquisa do SICAF. 
 Baseando   nisto   elaboramos  Mem.  ao  Departamento  de  Material  e 
 Patrimônio  especificando  que a partir de 07/10/2005 nenhum documento 
 de pagamento será recebido no Departamento de Finanças e Contabilidade 
 sem que acompanhe consulta SICAF. (Documento anexo)." 
 
 Adicionalmente  para  cada fornecedor citado a entidade informou que a 
 situação   está   configurada,  exemplificando  com  Ordens  bancárias 
 recentemente emitidas cujos fornecedores encontram-se com regularidade 
 fiscal   na   data  dos  pagamentos  e  disponibilizando  documentação 
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 comprobatória. 
 
 
 
 O   Gestor   acrescentou   ainda   que:  "Os  Processos  referentes  a 
 2005OB901258  e  2005OB900615  acompanharam  a  DILIGENCIA 782/CGU/RS, 
 impossibilitando  a  analise  dos  mesmos  para  atender  este  item." 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 O  Gestor  teceu comentário acerca de restrição operacional interna da 
 Universidade,  ou  seja, algumas Unidades não possuem acesso ao SICAF, 
 comprometendo-se  a sanar a impropriedade apontada. Diante do exposto, 
 mantemos a ressalva. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                        CARGO           
 348.707.330-72 GERSON LUIZ CARDOSO DA SILVA    DIRETOR  DEP. FINANÇAS  
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Recomendamos  ao Gestor que coloque em prática a solução mencionada em 
 sua  resposta, de forma que os processos de pagamento sejam instruídos 
 com  as  respectivas  consultas  no  Sistema  SICAF, em atendimento ao 
 disposto  no  subitem 8.8 da IN/MARE nº 05/95. 
 
 6 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  
 
 6.1 SUBÁREA - MOVIMENTAÇÃO  
 
 6.1.1 ASSUNTO  - QUANTITATIVO DE PESSOAL  
 
 6.1.1.1 INFORMAÇÃO: (056)  
 Demonstramos  a  seguir o resumo da composição da força de trabalho da 
 Universidade  (posição  em  31/12/2004  e  31/12/2005), conforme dados 
 disponibilizados pela UFPel: 
 
         31/12/2004  31/12/2005 
 Técnico-Administrativos: 
 Servidores ativos (exceto docentes)   1215   1221 
 
 Docentes: 
 Prof Ens I e II Graus/classe C   4   3 
 Prof Ens I e II Graus/classe D   5   6 
 Prof Ens I e II Graus/classe E   57   57 
 Prof Subst/Ens I e II Graus/classe C  16   14 
 Prof Subst/Ens I e II Graus/classe E  1   4 
 Professor Adjunto     431   458 
 Professor Assistente     160   135 
 Professor Auxiliar     23   18 
 Professor Substituto/Adjunto   9   9 
 Professor Substituto/Assistente   49   62 
 Professor Substituto/Auxiliar   188   167 
 Professor Titular     33   38 
 Professor Visitante/Titular   1   0 
 
 Total Docentes      977   971 
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 6.2 SUBÁREA - REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS  
 
 6.2.1 ASSUNTO  - ADICIONAIS  
 
 6.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (009)  
 Pagamento   de   adicional   de insalubridade amparado em documentação 
 desatualizada. 
 
 Constatamos  que  a  documentação  suporte  referente  ao pagamento de 
 Adicional   de   Insalubridade  a  servidores  da  UFPEL,  encontra-se 
 desatualizada,   inviabilizando   a  verificação  da  legalidade   dos 
 valores   efetivamente   pagos   a   cada  servidor e o cumprimento ao 
 disposto  na  Orientação  Normativa  MP  n.º  04/05  e  no Decreto n.º 
 97.458/89.Cumpre registrar que o valor dispendido à conta de Adicional 
 de Insalubridade no exercício sob exame é R$ 1.997.101,22.. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta  do  gestor  responsável  contribuiu de forma decisiva para 
 ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 As  seguintes  evidências  atestam que a conduta do agente responsável 
 contribuiu para a produção do fato indevido: 
 - Ofícios Of/CE/01/2005, de 25/04/05; Of/CE/03/2005, de 30/06/05; 
 Of/CE/02/2005; Of/CE/04/2005, de 21/07/05; Of/CE/05/2005, de 30/12/05. 
 - Resposta à Solicitação Prévia de Auditoria nº 
 175118/01/2006/CGU/CGURS. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 O  Gestor  informou,  em  22/03/06:  "Desde  o ano passado, através de 
 Comissão  constituída  exclusivamente  para  esse  fim, conforme cópia 
 juntada  da  Portaria  nº  322,  de  11 de março de 2005, a UFPel está 
 verificando em  todas as suas Unidades, as condições de insalubridade/   
 periculosidade de seus servidores. Por oportuno, informamos que  foram   
 revisados  os  adicionais  concedidos  aos   servidores  lotados   nas    
 seguintes Unidades: Hospital-Escola,  Faculdade de Medicina, Faculdade 
 de Odontologia e Instituto de Biologia,  conforme comprovam documentos   
 juntados." 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 O  Gestor  informou  a atualização de laudos de avaliação ambiental de 
 algumas   Unidades,   porém   não  disponibilizou  os  mesmos;  apenas 
 disponibilizou   ofícios   encaminhando   os   laudos   técnicos  para 
 homologação  ao  Reitor  da  UFPEL.  Diante  do  exposto,  mantemos  a 
 ressalva. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                        CARGO           
 259.310.750-20 MAURO JOUBERT GOULART CUNHA     DIRETOR DO DEPTO DE PES 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Recomendamos   ao   Gestor  providenciar  a  revisão  da  documentação 
 suporte   de  concessão  de  adicional  de insalubridade, qual seja os 
 laudos  de avaliação ambiental das Unidades da UFPEL que ainda possuem 
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 documentação  desatualizada,  com  vistas  a  atender  aos disposto na 
 Orientação  Normativa  MP  n.º  04/05  e  no Decreto n.º  97.458/89. 
 
 6.2.1.2 CONSTATAÇÃO: (031)  
 Pagamento   indevido   de  adicional  de  insalubridade  a  servidores 
 afastados. 
 
 Constatamos   o  pagamento da rubrica 00053 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 
 aos   servidores   a   seguir  relacionados,  enquanto  os  mesmos  se 
 encontravam  afastados  para  capacitação, em desacordo com o art. 3º, 
 inciso  II,  do  Decreto n.º 97.458/89, com o §2º do art. 68 da Lei nº 
 8.112/90  e com o consignado na determinação do item 9.5.12 do Acórdão 
 TCU nº 2.126/2005 - Primeira Câmara: 
  

Matrícula 
SIAPE 

Motivo do 
Afasta- 
mento 

Data 
Início 

Data 
Término 

% Adic. 
Insalub. 

Valor pago até dez/2005 
(a partir do início do 
afastam.) (R$) 

1240776 Doutorado 18/04/05 31/07/07 10 240,00 (mai a dez/05) 
0421126 Doutorado 27/07/05 29/02/08 20 793,25 (ago a dez/05) 
0421726 Pós-

Doutorado 
01/08/05 31/07/06 10 589,75 (ago a dez/05) 

1065649 Mestrado 01/08/05 31/07/07 10 239,55 (ago a dez/05) 
Total     1.862,55 

 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A conduta do gestor responsável (omissão) contribuiu de forma decisiva 
 para a ocorrência. 
 
 CAUSA: 
 As  seguintes  evidências  atestam que a conduta do agente responsável 
 contribuiu para a produção do fato indevido: 
 - Resposta à SA N.º 175118/01/2006/CGU/CRURS,  de 22/03/06; 
 - Resposta à SA N.º 175118/19/2006/CGU/CRURS,  de 28/03/06. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 O  Gestor  informou,  em 22/03/06: "Mensalmente fazemos uma comparação 
 entre  os  servidores  afastados  para pós-graduação e os que percebem 
 adicional   de  insalubridade/periculosidade.  Caso  detectado  alguma 
 irregularidade, suspendemos o pagamento do referido adicional. 
 No  caso  dos  afastamentos  para  licença-prêmio  e  capacitação  não 
 estávamos adotando a prática da conferência mensal, o que passaremos a 
 fazer  a  partir  de  agora.  Para  corrigir  os  equívocos  apurados, 
 realizamos  um  levantamento  de  todos  os  servidores  que estiveram 
 afastados  em  2005 em virtude de tais licenças, quais sejam, prêmio e 
 capacitação,  e  detectamos  casos  de  servidores  que  perceberam os 
 referidos adicionais indevidamente. Como providência, procederemos aos 
 descontos  dos valores recebidos indevidamente, alicerçados no art. 46 
 da  Lei  nº  8.112/90,  a  partir  da  próxima  folha  de  pagamento." 
 
 O Gestor também informou, em 28/03/06: 
 "(...)   JOSE LUIZ POZO RAYMUNDO e MAURO SILVEIRA GARCIA - Mesmo com a 
 comparação  mensal  que  realizamos entre os servidores afastados para 
 capacitação,  e   os   que   percebem   adicional   de  insalubridade/ 
 periculosidade,   os  nomes  destes  servidores  só  foi detectado  no 
 mês  de  janeiro de 2006,  quando,  de  pronto,  sustamos  o pagamento    
 indevido,  conforme  comprovam  as cópias dos contracheques juntados.    
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 Estamos  providenciando,  alicerçado  no  art. 46 da Lei nº 8.112/90,  
 a   restituição   dos   valores  percebidos  indevidamente  por  ambos 
 servidores.  Objetivando  evitar  que este tipo de problema se repita, 
 vamos aprimorar ainda mais a comparação mensal acima citada. 
 (...)   PAULO   RENATO   VIÉGAS  DAMÉ  e  LAURA  BEATRIZ  OLIVEIRA  DE 
 OLIVEIRA  -  Mesmo  com  a  comparação  mensal que realizamos entre os 
 servidores  afastados para capacitação, e os que percebem adicional de 
 insalubridade/periculosidade,  os  nomes  destes  servidores  não  foi 
 detectado.  De pronto, vamos sustar, na folha de pagamento de abril de 
 2006  o pagamento do adicional acima citado percebido indevidamente e, 
 alicerçado no art. 46 da Lei nº 8.112/90, vamos adotar providências no 
 sentido  da  restituição dos valores. Objetivando evitar que este tipo 
 de  problema  se  repita,  vamos  aprimorar  a comparação mensal acima 
 citada." 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 O  Gestor,  conforme  sua  manifestação,  não  detectou  os valores de 
 adicional  de  insalubridade  pagos indevidamente, mas compromete-se a 
 suspender  os  pagamentos  e  providenciar  a restituição dos valores, 
 motivo pelo qual mantemos a ressalva. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                        CARGO           
 259.310.750-20 MAURO JOUBERT GOULART CUNHA     DIRETOR DO DEPTO DE PES 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Recomendamos  ao  Gestor  adotar  procedimentos  a  fim  de garantir a 
 suspensão imediata do pagamento de adicional de insalubridade quando o 
 servidor  inicie seu afastamento e atender ao disposto no inciso II do 
 art.  3º  do  Decreto  n.º  97.458/89  e ao consignado na determinação 
 contida  no  item  9.5.12  do  Acórdão  TCU  nº  2.126/2005, qual seja 
 observar  ao  disposto  no  §  2º  do  art.  68  da  Lei  nº 8.112/90, 
 suspendendo   o   pagamento   dos   adicionais   de  insalubridade  ou 
 periculosidade  aos  servidores afastados do local de trabalho que deu 
 origem  às  referidas  vantagens,  providenciando  o ressarcimento das 
 importâncias  pagas  indevidamente  aos  servidores  em  licença  para 
 capacitação,  em  gozo  de  licença-prêmio por assiduidade e afastados 
 para   realização   de  aperfeiçoamento  em  instituição  nacional  ou 
 estrangeira . 
 
 6.2.1.3 CONSTATAÇÃO: (049)  
 Inexistência de exames médicos semestrais em servidores que operam com 
 raio X.  
 
 Verificamos  o  descumprimento  da  determinação  do  TCU constante no 
 subitem  9.5.14 do Acórdão nº 2.126/2005 - Primeira Câmara, qual seja, 
 que o Gestor cumpra o disposto no parágrafo único do art. 72 da Lei nº 
 8.112/90,  submetendo  os  servidores  que  operam com Raio X a exames 
 semestrais.  Os  exames  médicos  foram  realizados até março de 2005, 
 porém não foram analisados. Desde então, não foram mais realizados. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta  do  gestor  responsável  contribuiu de forma decisiva para 
 ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
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 A  seguinte  evidência  atesta  que  a  conduta  do agente responsável 
 contribuiu para a produção do fato indevido: 
 - Resposta  à  Solicitação  Prévia  de  Auditoria  nº  175118/01,  de 
 22/03/06. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 O  Gestor informou, em 22/03/06: "Este item merece atenção especial. O 
 processo  nº  23110.000074/2004-36, que tramita desde janeiro de 2004, 
 hoje  com carga para a Faculdade de Medicina, trata deste assunto. Nos 
 meses  de  março  e  novembro  de  2004  os  exames  foram realizados, 
 inclusive  constam  deste processo, mas estão sem análise por parte de 
 médico  do  trabalho  (que é o motivo do processo). No ano de 2005, os 
 exames  foram  feitos  no  mês de março, permanecendo sem análise pelo 
 mesmo  motivo.  Neste  mês  de  novembro/2005,  mês  do vencimento dos 
 exames,  sugerimos,  para  cumprir  o  disposto  no  art. 72 da Lei nº 
 8.112/90,   que  essa  PRA  solicite,  excepcionalmente,  para  que  a 
 Faculdade  de  Medicina  solicite os exames necessários dos servidores 
 que operam com Raio X até que se defina quem será o médico responsável 
 pela  solicitação  e  análise dos exames dos servidores que operam com 
 Raio X (fato gerador do processo acima citado)." 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 O  Gestor informa que não submeteu os servidores que operam com Raio X 
 a  exames  médicos  desde  março  de  2005. Além disso, informa que os 
 exames  que  foram  efetuados  não  foram  analisados.  Diante  disso, 
 mantemos a ressalva. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                        CARGO           
 259.310.750-20 MAURO JOUBERT GOULART CUNHA     DIRETOR DO DEPTO DE PES 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Recomendamos  ao Gestor  submeter os servidores que  operam com Raio X 
 a  exames  médicos a cada 6 meses, como previsto no parágrafo único do 
 art.  72 da Lei nº 8.112/90 e determinado no subitem 9.5.14 do Acórdão 
 TCU nº 2.126/2005 - Primeira Câmara. 
 
 6.2.2 ASSUNTO  - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E PECUNIÁRIOS  
 
 6.2.2.1 CONSTATAÇÃO: (007)  
 Pagamento  a  maior  de  auxílio-alimentação, em desconformidade com o 
 Decreto nº 3.887/01. 
 
 Constatamos   o   pagamento   a   maior  de  auxílio-alimentação  para 
 servidores, em desacordo com o Decreto nº 3.887/01, conforme a seguir: 
 
 - Matrícula SIAPE nº 1487869, pagamento a maior de auxílio-alimentação 
 de  março  a junho/2005 no valor de R$ 252,00, sendo que em julho/2005 
 foi devolvido o valor de R$ 84,00. Destacamos que o servidor ingressou 
 na UFPEL em 01/03/2005; 
 
 - Matrícula SIAPE nº 1481441, pagamento a maior de auxílio-alimentação 
 de  janeiro  a  julho/2005  no  valor  de  R$  252,00,  sendo  que  em 
 agosto/2005  foi  devolvido  o valor de R$ 88,20. Cabe salientar que o 
 servidor ingressou na UFPEL em 03/01/2005. 
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 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta  do  gestor  responsável  contribuiu de forma decisiva para 
 ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 A  seguinte  evidência  atesta  que  a  conduta  do agente responsável 
 contribuiu para a produção do fato indevido: 
 - Resposta à Diligência Nº 000621/2005/CGURS/CGU/PR. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 O Gestor informou o seguinte com relação ao assunto: 
 "Informamos  que já havíamos detectado este equívoco e providenciado a 
 correção para os servidores (...)  Patrícia Peter dos Santos (1487869) 
 (...)  na  folha  de pagamento de julho de 2005 (...) e Ivana Patrícia 
 Iahnke  Steim  (1481441)  implantamos  o desconto a partir da folha de 
 pagamento de agosto de 2005." 
 Em  06/01/06,  o  Gestor  informou: "Já foram restituídos os valores." 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Apesar de  o  Gestor  afirmar  que  o  ressarcimento  foi efetuado, em  
 consulta ao SIAPE constatamos que há valores  pendentes de restituição 
 ao Erário.  Verificamos  que estes servidores  não  possuem  folha  de 
 pagamento após agosto de 2005. Mantemos, portanto, a ressalva. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                        CARGO           
 259.310.750-20 MAURO JOUBERT GOULART CUNHA     DIRETOR DE DEPTO DE PES 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Recomendamos  ao  Gestor  providenciar  a  restituição  ao  Erário dos 
 valores  pagos  indevidamente, considerando os pagamentos realizados a 
 maior  aos  servidores  mencionados  neste  item,  bem  como eventuais 
 discrepâncias   identificadas  para  pagamentos  realizados  a  outros 
 servidores, com vistas a atender ao disposto no Decreto nº 3.887/2001. 
 
 6.2.2.2 CONSTATAÇÃO: (036)  
 Pagamento de valor incorreto de auxílio-transporte. 
 
 Verificamos  o  pagamento  de valor incorreto de auxílio-transporte ao 
 professor  de matrícula SIAPE nº 0357084 em desconformidade com o art. 
 1º  da  MP  n.º   2.165-36/01  e  o art. 1º do Decreto n.º 2.880/98. O 
 itinerário  descrito  no  seu  requerimento  para  concessão  de  vale 
 transporte, de 26/04/05 é apresentado a seguir: 
 
 -  Inter-urbano: Porto Alegre/Pelotas e vice-versa - 5 viagens mensais 
 ida e volta pelo Expresso Embaixador 
 
 -  Urbano  -  20 passagens Benjamin/Coohabpel pelo Expresso Santa Rosa 
 
 O  referido  professor,  conforme  o  Of.  nº  15/2006,  de  29/03/06, 
 desempenha  suas  atividades  na Entidade uma vez por semana e recebeu 
 R$   354,05  por  mês  para o itinerário que consta no requerimento de 
 auxílio-transporte,   totalizando  um  pagamento  de  R$  4.248,60  no 
 exercício de 2005. 
 
 Verificamos também que no requerimento de concessão deste servidor não 
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 constam os dias e horários em que ele trabalha na Entidade. 
 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta  do  gestor  responsável  contribuiu de forma decisiva para 
 ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 As  seguintes  evidências  atestam que a conduta do agente responsável 
 contribuiu para a produção do fato indevido: 
 -  Requerimento  para  concessão de auxílio-transporte do professor de 
 matrícula SIAPE nº  0357084; 
 -  Of.  nº  15/2005,  de  29/03/06, emitido pelo Departamento de Artes 
 Visuais/Instituto de Artes e Design. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 O Gestor informou, em 05/04/06: "Analisando o itinerário (PELxPOAxPEL) 
 de   Cláudio   Fischer,   constatamos   que   o   auxílio   transporte 
 intermunicipal  está  correto,  ou seja, este servidor percebe valores 
 equivalentes  a  10 viagens (ida e volta) mensais, conforme informação 
 constante  no  Ofício  nº  15/2006,  oriundo  do Departamento de Artes 
 Visuais, cópia juntada. 
 Quanto ao itinerário urbano, estávamos pagando de forma equivocada. 
 Detectamos  a  incorreção  e  já  corrigimos a situação nesta folha de 
 pagamento  de  abril,  ou  seja,  o  servidor  passará  a  perceber 20 
 passagens  mensais  (rodoviária  x  centro  x  centro x unidade) ida e 
 volta, 10 vezes mensais." 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 O  Gestor  verificou  que estava pagando o valor incorreto de auxílio- 
 transporte  e  comprometeu-se a corrigir a falha apontada. Verificamos 
 que  o  mesmo  corrigiu o valor pago na folha de pagamento de abril de 
 2006,  sem,  no  entanto,  ressarcir  os  valores pagos indevidamente, 
 motivo pelo qual mantemos a ressalva. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                        CARGO           
 259.310.750-20 MAURO JOUBERT GOULART CUNHA     DIRETOR DO DEPTO DE PES 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Recomendamos  ao Gestor,  fazer constar em todos os requerimentos para 
 concessão  de  auxílio-transporte os dias e horários que os servidores 
 trabalham  na Entidade com vistas ao cálculo das despesas efetivamente 
 realizadas  com  o deslocamento entre as suas residências e o local de 
 trabalho,  em  observância  à  MP  n.º   2.165-36/01  e ao Decreto n.º 
 2.880/98.  Em relação ao caso apontado, recomendamos também a apuração 
 de responsabilidades, se for o caso,  e  ressarcimento  da  parcela de   
 valores pagos indevidamente. 
 
 6.2.2.3 CONSTATAÇÃO: (037)  
 Pagamento  de mais de um auxílio-alimentação a servidores que acumulam 
 cargos. 
 
 Constatamos que os servidores a seguir relacionados perceberam mais de 
 um  auxílio-alimentação, em desacordo com o Parágrafo Único do art. 3º 
 do  Decreto  nº  3.887/2001,  o qual dispõe que o servidor que acumule 
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 cargos  na  forma  da  Constituição  fará  jus  a  um  único  auxílio- 
 alimentação, mediante opção: 
  
 
Matrícula 
SIAPE 

Vínculo 01 Vínculo 02 
 

Órgão 
Valor mensal pago em 

2005 (R$) 
 

Órgão 
Valor mensal pago 

em 2005 (R$) 
0357084 26278 63,00 (até dez) 26244 126,00 

 
0407871 26278 63,00 (até out) 26273 126,00 
0553463  

26278 
63,00 (jan a agosto) 

126,00 (a partir de set) 
 

25000 
 

63,00 (até nov) 
1363555 26278 63,00 

 
57202 126,00 (a partir 

de jul) 
1301223 26278 126,00 57202 126,00 (a partir 

de jul) 

 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta  do  gestor  responsável  contribuiu de forma decisiva para 
 ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 As  seguintes  evidências  atestam que a conduta do agente responsável 
 contribuiu para a produção do fato indevido: 
 - Resposta à SA Nº 175118/31/2006/CGU/CRURS, de 05/04/06. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 O Gestor informou, em 05/04/06: 
 "CLAUDIO  FISCHER  -  não  percebe  Auxílio-Alimentação desde o mês de 
 dezembro de 2005. 
 JUAN MANUEL BERASAIN MOREIRA - não percebe Auxílio-Alimentação desde o 
 mês de novembro de 2005. 
 CLAUDIO  LUIS  LOPES  FERNANDES  DE  BARROS  - muito embora tenha sido 
 solicitado, conforme cópia juntada do Memorando nº 86/05/SCL/DP/PR, em 
 11 de outubro de 2005, que preenchesse o Termo de Opção, informando em 
 qual  cargo/Instituição preferiria perceber o Auxílio-Alimentação, não 
 obtivemos  resposta  até  a  presente  data. Para sanar esta situação, 
 vamos  reiterar,  com  prazo  até  o  final  do  mês,  que  a  Unidade 
 providencie o envio do Termo de Opção para que este Departamento adote 
 as medidas necessárias. 
 EDGAR  FISS  -  Não  havíamos  detectado  esta falha, vamos encaminhar 
 brevemente  Termo  de Opção para recebimento do Auxílio-Alimentação ou 
 por esta Instituição ou junto ao INSS. 
 LUANA  COUTINHO  DE  OLIVEIRA  -  Optou,  conforme cópia do respectivo 
 Termo,  em  24  de  março de 2006, por perceber o Auxílio-Alimentação, 
 através  do  INSS.  Este  Auxílio  vai  ser  retirado  de sua folha de 
 pagamento neste mês de abril." 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Embora  o  Gestor  tenha  regularizado  a  situação dos servidores, ou 
 esteja   providenciando   a  sua  regularização,  verificamos  que  os 
 servidores  receberam  auxílio-alimentação  em mais de uma Entidade em 
 2005,  em  desacordo  com  o  art.  3º  do Decreto nº 3.887/2001, como 
 demonstrado a seguir: 
 - matrícula SIAPE nº 0357084 - durante todo o exercício de 2005; 
 - matrícula SIAPE nº 0407871 - janeiro a outubro de 2005; 
 - matrícula SIAPE nº 0553463 - durante todo o exercício de 2005; 
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 - matrícula SIAPE nº 1363555 - durante todo o exercício de 2005; 
 - matrícula SIAPE nº 1301223 - durante todo o exercício de 2005. 
 Diante do exposto, mantemos a ressalva. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                        CARGO           
 259.310.750-20 MAURO JOUBERT GOULART CUNHA     DIRETOR DO DEPTO DE PES 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Recomendamos  ao  Gestor  o  encaminhamento  dos  termos de opção para 
 recebimento de auxílio-alimentação  aos servidores que acumulam cargos 
 em   mais  de  uma  Entidade  e  o  ressarcimento  dos  valores  pagos 
 indevidamente,  com vistas a cumprir ao disposto no art. 3º do Decreto 
 nº  3.887/2001. Recomendamos também que o Gestor aprimore os controles 
 relativos  a  acumulação de  cargos de seus servidores fazendo com que 
 os  mesmos  optem  por  um  único auxílio-alimentação  para  evitar  o 
 pagamento em duplicidade, por mais de uma Entidade. 
 
 6.3 SUBÁREA - INDENIZAÇÕES  
 
 6.3.1 ASSUNTO  - DIÁRIAS  
 
 6.3.1.1 CONSTATAÇÃO: (035)  
 Pagamento  concomitante  de  diárias  e  de  despesas com hospedagem e 
 alimentação. 
 
 Constatamos  o  pagamento  concomitante  de  diárias e de despesas com 
 hospedagem e alimentação (no Curi Palace Hotel - CNPJ 87.392.320/0001- 
 12) a servidores públicos federais, conforme casos elecados a seguir: 
 
 a)  FAVORECIDO  :  108.634.510-04  -  SERGIO  RIBEIRO TEIXEIRA (UFRGS) 
 Ordem Bancária das Diárias: 
 UG       GESTAO    NUMERO  TIPO  DATA  VALOR  LISTA 
 154047      15264      902982    13     13Set05     240,51      000465 
 Dados extraídos da Fatura do Curi Palace Hotel: 
 Período   de   Permanência   no   Hotel:   11/09/2005   a   14/09/2005 
 Valor  Total das despesas do servidor (Cfe. fatura): R$ 198,00, pagos 
 mediante Ordem Bancária 2005OB904175. 
 
 b)  FAVORECIDO  :  171.271.570-49    - SILVIO LUIZ SOUZA CUNHA (UFRGS) 
 Ordem Bancária das Diárias: 
 UG     GESTAO    NUMERO  TIPO     DATA           V  A  L  O  R   LISTA 
 154047   15264   903004  11    15Set05       240,51 
 Dados extraídos da Fatura do Curi Palace Hotel: 
 Período   de   Permanência   no   Hotel:   11/09/2005   a   14/09/2005 
 Valor  Total das despesas do servidor (Cfe. fatura): R$ 200,80, pagos 
 mediante Ordem Bancária 2005OB904175. 
 
 c)  FAVORECIDO  :  460.908.780-49      -  JOAO PAULO LUKASZCZYK (UFSM) 
 Ordem Bancária das Diárias: 
   UG     GESTAO    NUMERO  TIPO     DATA          V  A  L  O R   LISTA 
 154047     15264     902937    13     09Set05        240,51     000459 
 Dados da extraídos da Fatura do Curi Palace Hotel: 
 Período   de   Permanência   no   Hotel:   13/09/2005   a   15/09/2005 
 Valor  Total das despesas do servidor (Cfe. fatura): R$ 142,50, pagos 
 mediante Ordem Bancária 2005OB904175. 
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 d)  FAVORECIDO : 262594510-91  - CARLA MARIA DAL SASSO FREITAS (UFRGS) 
 Ordem Bancária das Diárias: 
 UG     GESTAO    NUMERO  TIPO     DATA           V  A  L  O  R   LISTA 
 154047     15264     902986    13     14Set05       440,94      000467 
 Dados da extraídos da Fatura do Curi Palace Hotel: 
 Período   de   Permanência   no   Hotel:   18/09/2005   a   22/09/2005 
 Valor  Total das despesas da servidora (Cfe. fatura): R$ 293,80, pagos 
 mediante Ordem Bancária 2005OB904175. 
 
 e)  FAVORECIDO  :  137.230.656-00 - OTILIE MACEDO PINHEIRO (Ministério 
 das Cidades) 
 Ordem Bancária das Diárias: 
 UG     GESTAO    NUMERO  TIPO     DATA                      V  A L O R 
 560010    00001    901986   11     08Nov05                      234,30 
 Dados da extraídos da Fatura do Curi Palace Hotel: 
 Período   de   Permanência   no   Hotel:   06/11/2004   a   06/11/2004 
 Valor  Total  das despesas da servidora (Cfe. fatura): R$ 63,20, pagos 
 mediante Ordem Bancária 2005OB900214 (Restos a Pagar 2004/2005). 
 
 Registramos  que  tal  situação  já  foi  objeto  de  ressalva no item 
 8.3.1.1,  do  Relatório  de  Auditoria de Avaliação de Gestão CGURS nº 
 140164,  referente  ao  exercício  de 2003, configurando, dessa forma, 
 reincidência na impropriedade. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta do gestor responsável contribuiu consideravelmente, mas não 
 foi a conduta principal para a ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 As seguintes evidências demonstram o nexo de causalidade entre conduta 
 do(s) agente(s) responsável(is) e a ocorrência do fato indevido: 
 -  Documentação  suporte  da emissão das seguintes Ordens Bancárias em 
 favor  do  Hotel  Curi  (Solicitação  de  Hospedagem  e Alimentação nº 
 28/2004, 01/2005, 03/2005 e 05/05). 
 -  Ordens  Bancárias emitidas no Sistema SIAFI em favor dos servidores 
 arrolados na constatação. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Acerca   do   assunto,  o  Gestor  informou:  "Uma  vez  constatada  a 
 duplicidade  do  pagamento foi enviado documento às Unidades de origem 
 da  despesa  para  que  estas  contatem  os  beneficiários e que estes 
 recolham os respectivos valores. 
 Cabe  informar,  que  em  reunião  com  o  Departamento  de Material e 
 Patrimônio,  foi  implementada  uma rotina de cruzamento de dados para 
 que  os  colaboradores  eventuais  não percebam diárias e pagamento de 
 hospedagem  concomitantemente,  e que os mesmos declarem em formulário 
 próprio  que  não  receberam  diárias em suas unidades de origem, caso 
 que, se ocorreu, não há possibilidade de detectarmos via sistema pelos 
 perfis  de  senha SIAFI dos nossos Executores, restrito apenas a nossa 
 UG. 
 Em anexo documentação comprobatória" 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 O  Gestor  reconheceu  a  impropriedade  e  comprometeu-se  a tomar as 



26 

 providências  cabíveis  com  vistas  a  evitar reincidência. Diante do  
 exposto, mantemos a ressalva. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                        CARGO           
 113.076.840-68 ANTONIO CESAR GONCALVES BORGES  REITOR 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Recomendamos  ao  Gestor  a  revisão da rotina operacional relativa ao 
 pagamento  de despesas com hospedagem, bem como relativa à concessão e 
 pagamento  de  diárias, de forma que se abstenha de efetuar pagamentos 
 concomitantes  a título de hospedagem e de diárias, tendo em vista que 
 as  diárias  destinam-se  a  indenizar,  também,  parcelas de despesas 
 extraordinárias  com  pousada,  conforme  dispõe o artigo 58 da Lei nº 
 8.112/90. 
 
 Recomendamos,  ainda, nos casos específicos citados, a restituição dos 
 valores ao Erário. 
 
 6.3.1.2 CONSTATAÇÃO: (045)  
 Pagamentos indevidos de diárias para o exterior a servidores. 
 
 Constatamos  o  pagamento de diárias, a seguir elencadas, a servidores 
 autorizados para afastamento do país, com ônus limitado (de acordo com 
 as  suas  respectivas  Portarias de autorização de afastamento), sendo 
 que  para  tais  casos  o  servidor  tem  direito de perceber apenas o 
 vencimento ou salário e demais vantagens do cargo ou emprego. 
 

OB Data Emissão CPF Portaria nº 
(Protocolo da 

PCD) 

Valor 

901125 27-04-2005 187.539.140-15 475   (216) 1.594,79 

903133 27-09-2005 605.478.800-06 1.001 (864) 3.824,55 

902905 06-09-2005 392.989.060-72 922 (768) 2.552,29 

901126 27-04-2005 620.904.700-97 496 (215) 4.528,43 

 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta dos gestores responsáveis contribuiu de forma decisiva para 
 a ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 As seguintes evidências demonstram o nexo de causalidade entre conduta 
 dos agentes responsáveis e a ocorrência do fato indevido: 
 - Portarias nºs 475, 496, 922 e 1001. 
 - Propostas de Concessão de Diárias nº 215, 216, 768 e 864. 
 - Documentação suporte da emissão das seguintes Ordens Bancárias: 
 901125, 903133, 902905 e 901126. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Em resposta à SA nº 175118/18, o Gestor informou: 
 "Os  processos  de  afastamento  dos  professores Eliane Grala Pereira 
 Alves,  Heden  Luiz  Marques  Moreira  e  Isabel  Porto Nogueira foram 
 encaminhados  com  a  observação  de ônus limitado, conforme portarias 
 expedidas.  Simultaneamente  as  unidades  de  lotação  dos  referidos 
 professores  apresentaram  ao Departamento de Finanças e Contabilidade 
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 da Ufpel proposta de concessão de diárias a fim de custear as despesas 
 com   tais  viagens.  Salientamos  que  estão  sendo  encaminhadas  as 
 orientações  aos proponentes das referidas diárias para que apresentem 
 justificativas  e,  se  caso for, providenciem a devolução das mesmas, 
 conforme  memorando nº 8 do departamento de Finanças e Contabilidade." 
 
 Já em relação à Ordem Bancária nº 901125, a Universidade informou: 
 "Conforme  processo  anexo  o  afastamento para o exterior do servidor 
 Elaine Silva da Silva não registra a modalidade de ônus correspondente,    
 porém,  a  atividade  que  desenvolveu  (condução  de passageiros   -    
 motorista)  caracteriza-se  por  ônus  inerente.  Por equívoco constou 
 na portaria o termo ônus limitado, portanto, estamos providenciando  a   
 retificação  da  mesma  e conseqüente publicação no Diário Oficial da  
 União." 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 O  Gestor  comprometeu-se  a  efetuar  os  ajustes  necessários, porém 
 mantemos a ressalva. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                        CARGO           
 301.721.600-49 FRANCISCO CARLOS GOMES LUZZARD  PRÓ-REITOR ADMINISTRAT 
 348.707.330-72 GERSON LUIZ CARDOSO DA SILVA    DIRETOR DFC 
 113.076.840-68 ANTONIO CESAR GONCALVES BORGES  REITOR 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Recomendamos aos Gestores a revisão de sua rotina operacional relativa 
 à  autorização  de  afastamento  de servidores ao exterior, bem como à 
 concessão  e pagamento de diárias, de forma a não efetuar pagamentos a   
 título  de  diárias  a  servidores  afastados  com ônus limitado. 
 
 Recomendamos,  ainda,  a  retificação  da Portaria da servidora CPF nº 
 187.539.140-15  ,  enquanto  para os demais casos, recomendamos que os 
 Gestores promovam a restituição dos valores ao Erário. 
 
 6.4 SUBÁREA - SEGURIDADE SOCIAL  
 
 6.4.1 ASSUNTO  - APOSENTADORIAS  
 
 6.4.1.1 CONSTATAÇÃO: (051)  
 Descumprimento  do  prazo  legal  para  encaminhamento de processos de 
 admissão  e  de  concessões  de  aposentadoria  e  pensão para o órgão 
 setorial de controle interno. 
 
 Constatamos  o  descumprimento  do  prazo  legal,  de  60  dias,  para 
 encaminhamento   de   processos   de   admissão   e  de  concessão  de 
 aposentadoria  e  pensão  para  o  órgão setorial de controle interno, 
 caracterizando o descumprimento do artigo 8º da IN/TCU Nº 44/2002. Tal 
 fato  também constitui reincidência do subitem 8.4.1.1 do Relatório nº 
 160726,  referente  à  Avaliação  da Gestão 2004. A título de exemplo, 
 citamos: 
  

Ato SIAPE DOU DATA OFÍCIO Nº OFÍCIO 
Aposentadoria 420623 16/02/2005 16/05/2005 64 
Aposentadoria 420856 25/02/2005 16/05/2005 64 

Pensão 4610881 26/04/2005 13/07/2005 86 
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Pensão 4567960 13/04/2005 não 
encaminhado 

- 

 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta  do  gestor  responsável  contribuiu de forma decisiva para 
 ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 As  seguintes  evidências  atestam que a conduta do agente responsável 
 contribuiu para a produção do fato indevido: 
 - Resposta à Diligência nº 000621/2005/CGURS/CGU/PR. 
 - Resposta à SA Nº 175118/11/2006/CGU/CRURS. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 O Gestor informou o seguinte com relação ao assunto: 
 "Sabedores  de  que  em  breve  haverá uma nova versão para o programa 
 SISAC,  e  com  receio  de  perda  dos  dados  já  existentes, como já 
 aconteceu  em  outra  oportunidade,  optamos por, temporariamente, não 
 enviar  os  atos  de admissão e desligamentos relativos ao ano de 2005 
 até  que  ocorra  a  implantação  da  citada nova versão. Durante esta 
 interrupção, de janeiro último para cá, designamos uma servidora para, 
 exclusivamente,   preencher   e  encaminhar  os  referidos  atos  cujo 
 encaminhamento  para  a  CGU  estava  atrasado  há  vários  anos. Como 
 comprovação  de que estamos atualizando o passado, juntamos cópias dos 
 Ofícios  de encaminhamentos nº 008 e 009 de janeiro, 015, 019 e 024 de 
 fevereiro,  033  de  março,  044  de abril, 054 e 070 de maio e 073 de 
 julho,  todos deste ano. Nossa programação é que até o final deste mês 
 os Atos de Admissões e Desligamentos do ano de 2005 sejam encaminhados 
 para  a  CGURS,  sem  prejuízo  do  encaminhamento  dos  Atos dos anos 
 anteriores." 
 
 Quanto aos atos de admissões, o Gestor informou, em 08/08/2005, que: 
 "Nossa  programação é que até o final deste mês os Atos de Admissões e 
 Desligamentos  do  ano  de  2005  sejam encaminhados para a CGURS, sem 
 prejuízo do encaminhamento dos Atos dos anos anteriores". 
 
 Em  29/03/06,  o  Gestor  informou: "Todos os atos de aposentadorias e 
 pensões  do  ano  de  2005  foram  registrados no SISAC e os processos 
 encaminhados  para  análise,  exceto  a  aposentadoria  de  Claudiomar 
 Pereira  da  Cunha  e  a  pensão de Maria Regina da Silva Caldela, por 
 motivo  de,  respectivamente,  dificuldade no cálculo da média por ser 
 uma  aposentadoria  por  invalidez  proporcional  e por ser uma pensão 
 concedida   judicialmente.   Estamos  trabalhando  nestes  dois  casos 
 objetivando,    o   quanto   antes,   superar   estas   dificuldades." 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 O Gestor informou que encaminhou os atos de admissão e de concessão de 
 pensão  e aposentadoria em prazo superior ao estabelecido no artigo 8º 
 da  IN/TCU  Nº 44/2002 devido a uma nova versão do SISAC e que há dois 
 atos,   um   de   pensão   e   outro  de  aposentadoria  pendentes  de 
 encaminhamento  ao  órgão  setorial  de  controle  interno.  Diante do 
 exposto, mantemos a ressalva. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                        CARGO           
 259.310.750-20 MAURO JOUBERT GOULART CUNHA     DIRETOR DO DEPTO DE PES 
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 RECOMENDAÇÃO: 
 Recomendamos   que,  doravante,  o  Gestor  proceda  o  encaminhamento 
 tempestivo  dos  atos de concessão de aposentadoria e pensão, bem como 
 de admissão, em observância ao art. 8º da IN TCU n.º 44/02, que dispõe 
 que  o  "órgão  de  pessoal  deverá  cadastrar no Sisac as informações 
 pertinentes   aos  atos  de  admissão,  concessão  e  desligamento,  e 
 encaminhar  os  respectivos  processos ao órgão de controle interno no 
 prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data: 
 I  -  de  sua  publicação  ou,  em  sendo esta dispensada, a partir da 
 assinatura do ato; 
 II  -  do  efetivo  exercício do interessado, nos casos de admissão de 
 pessoal; 
 III - da data do apostilamento, no caso de alteração." 
 
 Segundo  o § 2° do art. 8º da IN TCU n.º 44/02, o descumprimento deste 
 prazo  sujeitará  o  responsável  às  sanções  previstas  na  Lei  n.º 
 8.443/92. 
 
 6.5 SUBÁREA - REGIME DISCIPLINAR  
 
 6.5.1 ASSUNTO  - PROCESSOS DE SINDICÂNCIAS  
 
 6.5.1.1 CONSTATAÇÃO: (058)  
 Morosidade  na  condução  de  sindicâncias e processos administrativos 
 disciplinares. 
 
 Constatamos  uma  demanda  reprimida  de  mais  de  100  processos  de 
 sindicâncias  ou processos administrativos disciplinares em andamento, 
 instaurados  a  partir do exercício de 2000, ou seja, com extrapolação 
 de   prazos   para   a  sua  condução,  configurando  inobservância  à 
 determinação  constante  no  subitem  9.5  do  Acórdão  nº 2126/2005 - 
 Primeira Câmara - Ata 32/2005 (Dou 21/09/2005), bem como  reincidência 
 a  ressalvas  constantes  em  Relatórios  de  Auditoria  de  Gestão do 
 Controle Interno, desde o exercício de 2001. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta  do  gestor responsável contribuiu de forma decisiva para a 
 ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 As seguintes evidências demonstram o nexo de causalidade entre conduta 
 do agente responsável e a ocorrência do fato indevido: 
 - Relação  de  processos disponibilizada em resposta à Solicitação de 
 Auditoria  nº 175118/11, mediante Memorando Nº 001/06, CPPAD/UFPel, de 
 20/03/2006. 
 - Memorando Nº 002/06, CPPAD/UFPel, de 20/03/2006. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Questionamos  a  Universidade  acerca  das  providências  adotadas  em 
 relação   às   recomendações   vinculadas  à  Constatação  nº  8.5.1.1 
 (Morosidade  para a instalação de Comissões de Sindicância), constante 
 no  Relatório  de  Auditoria  de  Gestão CGURS nº 154047 (Prestação de 
 Contas - Exercício 2004), 
 
 Em sua manifestação, o gestor informou: "Conforme Memorando Nº 002/06, 
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 CPPAD/UFPel." 
 
 Transcrevemos  a seguir o conteúdo do referido Memorando, datado em 20 
 de março de 2006: 
 "Atendendo   o   despacho   da   Vossa   Senhoria,   vimos  encaminhar 
 manifestação,  referente  às informações solicitadas previamente pelos 
 auditores  quanto  à constatação elencada no item 8.5.1.1 do documento 
 dirigido  ao  Magnífico Reitor, relativo ao Controle da Gestão, datado 
 de  14  de março de 2006, trazendo esclarecimentos pertinentes a nossa 
 área de competência. 
 Mister  se  faz primeiramente mencionar que assumimos a Coordenação da 
 CPPAD,  por  Portaria do Magnífico Reitor, efetivamente em dezembro de 
 2005,  quando  foram  passados  os  processos  que estavam em poder do 
 anterior  Coordenador,  os quais estão relacionados anexo. Também fora 
 deixada  uma  lista com oito processos que permaneceram com o anterior 
 Coordenador,  considerando que ele estava designado como Presidente de 
 Comissões. Encontra-se em conclusão um trabalho de busca, pesquisa com 
 relação  aos  processos  em  andamento  que  estavam  ou  estão  sob a 
 responsabilidade  de  servidores  (Presidentes  de  Comissões)  ou  em 
 trâmites processantes. 
 Considerando  os  problemas constatados desde então está sendo mantida 
 uma  tratativa  constante  com a administração superior para organizar 
 uma  equipe  e  assim  assumir, da forma regulamentada e permanente os 
 trabalhos  sindicantes  e dos processos administrativos disciplinares, 
 não  apenas  com uma servidora ocupando a Coordenação da Comissão, sem 
 mais   auxílio   de   servidores  e  estagiários,  sem  assessoria  ou 
 assistência  de  profissionais na área, exceto uma pequena colaboração 
 esporádica de uma advogada contratada. 
 O  diagnóstico  das circunstâncias atuais está em conclusão e a partir 
 desse  resultado  então,  vislumbrando a real situação, principalmente 
 levantando  o  número  de  processos que estavam ou estão em poder dos 
 Presidentes  das Comissões anteriormente constituídas, possibilitará a 
 cobrança dos processos com prazo ultrapassado; sugestões de alterações 
 na  Portaria  que  regulamenta a Comissão Permanente dos Procedimentos 
 Administrativos  Disciplinares  (em  estudo);  elaboração do Regimento 
 Interno  (hoje  apenas  esboçado);  melhor  utilizando  do programa de 
 acompanhamento  dos  processos,  que foi desenvolvido com os dados que 
 são  importantes para mostrar o desenrolar dos processos, juntando uma 
 gama   de   informações   importantes   para   registrar  os  trâmites 
 processuais;  compor uma página, um portal na internet para contribuir 
 com  os  membros  das  Comissões  (já  pensada  e organizada, faltando 
 disponibilizá-la); planejamento e elaboração de Projeto de Capacitação 
 dos  membros  de  forma  on  line  (já estando em estudo com mais duas 
 Instituições  Federais  -  UFPR  e UFGO), assim como, buscando em loco 
 modelos  de  Comissão atualmente estruturadas e que possam ser exemplo 
 para nossa atuação enquanto Comissão (visita a UFPR, Curitiba). 
 As  reuniões  da  Coordenação  com os atuais membros e Presidentes das 
 Comissões  estão  tornando-se cotidianas, solicitações de informações, 
 explicações são freqüentes e, está sendo oportunizado um pequeno apoio 
 aos  servidores  que  atuam  nos  processos  e que solicitam, frente à 
 disponibilidade  da  Coordenadora,  já  que  uma equipe ainda não está 
 disponibilizada, apenas requerida. 
 Demonstramos  preocupação  na  indicação  dos  membros  que compõem as 
 Comissões  e  que  além  dos  pré-requisitos  mínimos,  também haja um 
 suporte  para que o trabalho processante seja apoiado de forma efetiva 
 e  que  dê  suporte  às  necessidades  apresentadas e requeridos pelos 
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 integrantes  das  equipes,  proporcionando um trabalho sério e no qual 
 acredito  estar  colaborando  com  responsabilidade  e competência, se 
 assim for oportunizado pela administração." 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Em  que  pesem  as  considerações  externadas  pelo  gestores,  restou 
 caracterizada  a  impropriedade  no  período  objeto dos exames, com o 
 agravante de que a mesma tem sido objeto de ressalva de auditoria pelo 
 Controle Interno desde o exercício de 2001. 
 
 Ademais,  registramos  que a atual Coordenadora somente foi nomeada em 
 22  de  novembro de 2005, ou seja, ao término do exercício objetos dos 
 exames,   sendo   que   ainda   encontra-se  pendente  o  trabalho  de 
 levantamento  dos  processos  em andamento, razão pela qual mantemos a 
 ressalva. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                        CARGO           
 113.076.840-68 ANTONIO CESAR GONCALVES BORGES  REITOR 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Recomendamos ao gestor que, doravante, para as situações previstas no  
 art. 143 da Lei  n.º 8.112/1990, a apuração ocorra  de forma imediata, 
 conforme dispõe o mesmo diploma legal, e, ainda, que  haja observância 
 aos prazos  estabelecidos  na  lei  e responsabilização  de  quem  der  
 causa à prescrição, conforme preceitua o art. 169, § 2o da  legislação 
 em   comento.   Recomendamos,   também,  adoção   de    medidas   para  
 regularizar  as  pendências,  observando-se   os prazos prescricionais 
 previstos  no  artigo  142  da  Lei nº 8.112/90, bem como o prazo para 
 conclusão  de sindicâncias previsto no parágrafo único do art. 145 e o 
 prazo  estabelecido  no  artigo  152  da  Lei  nº 8112/90, referente à 
 conclusão de processos disciplinares,  sem  prejuízo  da  apuração  de   
 responsabilidade prevista no art. 169, § 2o, nos casos de prescrição. 
 
 7 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS  
 
 7.1 SUBÁREA - PROCESSOS LICITATÓRIOS  
 
 7.1.1 ASSUNTO  - FORMALIZAÇÃO LEGAL  
 
 7.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (039)  
 Impropriedades  em  processo de Dispensa de Licitação para contratação 
 de serviços de consultoria. 
 
 A  partir da análise do Processo  nº 23110.000921/2005-43 (dispensa de 
 licitação   destinada  à  contratação  de  serviços  de  consultoria), 
 no montante de R$ 3.700,00, identificamos as seguintes impropriedades: 
 
 a)  Realização  de  despesas sem a prévia emissão de empenho, tendo em 
 vista  que  o  empenho nº 2005NE900411 é de 14 Mar2005, enquanto o RPA 
 constante no Processo ,às fls. 03 é datado em 28/02/2005. 
 
 b)  Abertura  de  Processo  de contratação nº 23110.000921/2005-43 (em 
 02/03/2005), ou seja, após a execução dos serviços. 
 
 c)    Inexistência   de   03   cotações/orçamentos,   demonstrando   a 
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 compatibilidade  do  preço  com  os valores praticados no mercado, bem 
 como o critério utilizado para a escolha do prestador do serviço. 
 
 d)   Descrição   incompleta  do  objeto  a  ser  contratado,  faltando 
 informações  básicas,  tais  como:  Área  da  consultoria (Engenharia, 
 arquitetura,  administração, etc...), descrição detalhada dos serviços 
 e prazo para execução dos mesmos. 
 
 e) Falta de informação do período de execução dos serviços. 
 
ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta  do  gestor responsável contribuiu de forma decisiva para a 
 ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 As seguintes evidências demonstram o nexo de causalidade entre conduta 
 do agente responsável e a ocorrência do fato indevido: 
 - Registros decorrentes da análise do Processo nº 23110.000921/2005-43. 
 - Resposta à SA nº 175118/16. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Em  relação  aos itens elencados, o gestor manifestou-se nos seguintes 
 termos: 
 
 "a)O  Departamento  de  Material  e  Patrimônio quanto as solicitações 
 para  contratação de prestação de serviço, por pessoa física, adotou o 
 seguinte  procedimento:  junto  ao  pedido,  deverá  ser encaminhado a 
 inscrição  no  PIS/PASEP,  a  certidão  negativa  de  débito  junto  a 
 Prefeitura  Federal  e  um  RPA,  a  ser  preenchido pelo prestador do 
 serviço quando o trabalho solicitado estiver concluído e atestado pelo 
 solicitando. 
 
 Às  folhas 08, do processo n° 23110.000921/2005-43, no dia 09/03/2005, 
 o Chefe da Divisão de Material solicita novo RPA e que seja preenchido 
 conforme modelo encaminhado, conforme cópia da folha 08, em anexo. 
 
 Às fls. 09 é juntado o novo RPA. 
 
 b)O  processo,  desta  forma,  não  foi  aberto  após  a  execução dos 
 serviços. 
 
c) A justificativa para contratação do profissional se deve em 
função do mesmo ter exercido o cargo de Secretário de Finanças do 
Município de Pelotas na gestão que encerrou em 2004, tendo 
conhecimento de todo o cadastro imobiliário da cidade de Pelotas. 
 
d)  O serviço solicitado referiu-se a consultoria, na escolha de 
imóveis disponíveis para aquisição por parte da UFPel para ampliação 
de sua área física, dos estudos realizados a Instituição se definiu 
pela aquisição do antigo Frigorífico Anglo. 
 
e) O período efetivo do trabalho se deu na segunda quinzena de março 
de 2005.” 

 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Itens  "a"  e  "b")   Tendo em vista a manifestação da UFPel de que os 
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 serviços  foram  prestados  na  segunda  quinzena de março de 2005, as 
 impropriedades  citadas  nesses  itens  (realização  de despesas sem a 
 prévia  emissão de empenho  e abertura do processo após a execução dos 
 serviços)   não   se   configuraram,   razão  pela  qual  acatamos  as 
 justificativas da Universidade. 
 
 Item  c)  A  UFPel  limitou-se  a informar o critério utilizado para a 
 contratação,   não  se  manifestando  acerca  da  inexistência  de  03 
 orçamentos. 
 
 Item  d)  A  UFPel  descreveu os serviços prestados, cujas informações 
 deveriam constar no processo que originou tal contratação. 
 
 Item e) A informação de que os serviços de consultoria foram prestados 
 na segunda quinzena de março de 2005 configuram contratação totalmente 
 irregular, pois conforme consulta ao Sistema SIAPE, no decorrer do mês 
 de  março de 2005 o contratado já figurava nos quadros da Universidade 
 com  cargo em comissão na condição de "Requisitado de Outros Órgãos", 
 percebendo  na  Folha  de  Abril o montante de   R$ 2.002,33, conforme 
 dados a seguir: 
 

    ÓRGAO SOLICITADO: 26278 - FUFPEL 
    MATRICULA:  1489064                   IDENTIFICACAO  UNICA : 014890641 
    SIT.FUNC.: REQ.DE OUTROS ORGAOS              NASCIMENTO: 25JUN1966 
    FUNCAO    :  CD  0004          CARGO :          0   DEPENDENTE: IR: 00 

  MES/ANO SOLICITADO: ABR2005 
      ---------------------------------------------------------------------------- 
       R/D    RUBRICA                               SEQ.   MES/ANO  PRAZO  VALOR 
             PARAMETROS                             ASS.    PERC.   FRACAO  
      ---------------------------------------------------------------------------- 
       R   00522 CARGO DE DIRECAO - CD           0             2.002,32 
       R   00522  CARGO  DE  DIRECAO  -  CD         6    MAR2005   001   2.002,33 
     D   98006 PREV.SOC.(LEI 8647/93)       0     275,95 
      D   99001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE   0     560,04 
       BRUTO: 4.004,65   DESCONTO: 835,99      LIQUIDO: 3.168,66 

 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                        CARGO           
 113.076.840-68 ANTONIO CESAR GONCALVES BORGES  REITOR 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Em  relação  ao  item "c", recomendamos ao Gestor que faça constar nos 
 processos  de  dispensa de licitação, com base no inciso II do art. 24 
 da lei nº 8.666/93, pelos menos 3 cotações/orçamentos. 
 
 Em  relação  ao  item "d", recomendamos ao Gestor que faça constar nos 
 processos   de   aquisição  e  de  contratação  todas  as  informações 
 pertinentes. 
 
 Em   relação   ao  item  "e",  recomendamos  ao  Gestor  que  apure  a 
 responsabilidade e promova a restituição dos recursos ao Erário, tendo 
 em  vista  que  o  consultor, na segunda quinzena de março, já ocupava 
 Cargo de Direção (CD) na UFPel. 
 
 7.1.2 ASSUNTO  - PARCELAMENTO DO OBJETO  
 
 7.1.2.1 CONSTATAÇÃO: (013)  
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 Fracionamento de despesa implicando a não realização de procedimento 
 licitatório. 
 
 
 Constatamos o fracionamento  de  despesas,  em relação às dispensas de 
 licitação  efetuadas  com  base  no  artigo  24, Inciso II, da Lei n.º 
 8666/93,  cujo  limite é de até R$ 8.000,00, destinadas à aquisição de 
 piso vinílico para o biotério, conforme dados a seguir: 
 
 a) Processo: 23110.004562/2005-01 
 Objeto: 130 m2 de piso em manta Pavifloor Eclipse Pur, Holly 401, 2mm, 
 destinados ao biotério. 
 CNPJ da Empresa: 00.418.173/0001-24 
 Nota de Empenho: 2005NE901945, de 22Jul05 
 Valor: R$ 7.969,00 
 
 b) Processo: 23110.004563/2005-48 
 Objeto:   Mão-de-obra   referente   ao  serviço  de  regularização  do 
 contrapiso  do  biotério,  com duas (02) demão e colocação do piso com 
 rodapé e soldas no respectivo prédio. 
 CNPJ da Empresa: 00.418.173/0001-24 
 Nota de Empenho: 2005NE901946, de 22Jul05 
 Valor: R$ 7.445,00 
 Conforme  podemos observar, o valor total do piso com colocação foi de 
 R$ 15.414,00 (quinze mil quatrocentos e quatorze reais). 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta  do  gestor responsável contribuiu de forma decisiva para a 
 ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 As seguintes evidências demonstram o nexo de causalidade entre conduta 
 do agente responsável e a ocorrência do fato indevido: 
 - Registros decorrentes da análise dos Processos: 23110.004562/2005 - 
 01 e 23110.004563/2005-48 e cópia parcial dos mesmos. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 O  Gestor  informou:  "Foi  determinado  ao Departamento de Material e 
 Patrimônio  exercer  maior  controle  sobre  os  processos  de compra, 
 inclusive  com a adoção de pregões com registros de preços, sempre que 
 possível." 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 O gestor comprometeu-se a efetuar maior controle sobre os processos de 
 compras  com vistas a evitar a ocorrência do fato impróprio. Diante do 
 exposto, mantemos a ressalva. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                        CARGO           
 301.721.600-49 FRANCISCO CARLOS GOMES LUZZARD  PRÓ-REITOR ADMINISTRATI 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Recomendamos  ao  Gestor que realize o enquadramento de suas compras e 
 contratações  de   acordo  com  os  limites estabelecidos no artigo 23 
 da Lei nº 8.666/93 para cada modalidade licitatória. 
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 7.1.3 ASSUNTO  - LIMITES À COMPETITIVIDADE  
 7.1.3.1 CONSTATAÇÃO: (034) 
 Restrição ao caráter competitivo em processos licitatórios. 
 
 
 Verificamos  que  o  subitem  2.1  constante  nos  Convites  a  seguir 
 relacionados,  dispõe  que  "será  considerada  habilitada  a  empresa 
 que  se  encontrar cadastrada no SICAF  (...)", restringindo o caráter 
 competitivo  do  processo  licitatório,  o  que  vai  de  encontro  ao 
 disposto  no  art.   3º,   §  1º,  I,  da  Lei n.º 8.666/93, vez que a 
 habilitação  com  relação  à regularidade fiscal também pode ser feita 
 com a apresentação da documentação prevista no art. 29 da mesma Lei. 
  

N.º Processo  Convite Objeto 
23110.003435/2005-87 CV 025/05 Aquisição de materiais de informática e 

de expediente 
23110.003374/2005-58 CV 021/05 Aquisição de equipamentos agrícolas 
23110.003434/2005-32 CV 024/05 Aquisição de materiais de laboratório 
23110.001609/2005-77 CV 008/05 Aquisição de material de informática e 

de expediente 
23110.003431/2005-07 CV 032/05 Aquisição de materiais elétricos e 

outros 

 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta  do  gestor  responsável  contribuiu de forma decisiva para 
 ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 As seguintes evidências atestam que a conduta dos agentes responsáveis 
 contribuiu para a produção do fato indevido: 
 - Convites 025/05, 021/05, 008/05, 024/05 e 032/05. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 O  Gestor  informou,  em 05/04/06: "A CPL baseia-se no que determina o 
 art. 27 da Lei n° 8.666/93 e IN n° 005/95 - MARE, e sendo que todos os 
 nosso editais são amplamente divulgados para diversas empresas, via e- 
 mail e disponibilizado no site da UFPel e COMPRASNET." 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 A  constatação  não  trata da utilização do SICAF, prevista no § 3º do 
 art.  32  da  Lei nº  8.666/93 e na IN MARE-GM nº 5/95, como  elemento 
 que  frustre  o  caráter  competitivo da licitação e, sim, do fato dos 
 Convites  não  fazerem  a   previsão  da  apresentação  dos documentos 
 relacionados  no  art.  29  da  Lei  nº  8.666/93  nos casos em que as 
 empresas  não estejam cadastradas e  habilitadas no SICAF, motivo pelo 
 qual mantemos a ressalva. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                        CARGO           
 174.415.600-04 ELIO SILVA CUNHA                DIRETOR D.M.P 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Recomendamos  a inclusão nos Convites da previsão para participação de 
 interessados  cadastrados  no SICAF, com a possibilidade de suprimento 
 da  documentação   necessária,  prevista no art 29 da Lei nº 8.666/93, 
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 para  habilitação  e   cadastramento  pela   Administração,  conforme 
 preceitua o art. 3º, § 1º, I, da Lei n.º 8.666/93. 
 7.2 SUBÁREA - CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS  
 
 7.2.1 ASSUNTO  - FORMALIZAÇÃO LEGAL  
 
 7.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (040)  
 Contratação  irregular  de  Fundação  de  Apoio  sem prévio registro e 
 credenciamento junto ao MEC e ao MCT. 
 
 Constatamos   a   contratação   da   Fundação   Simon   Bolívar  (CNPJ 
 01.523.915/0001-44)  mediante dispensa de licitação com base no inciso 
 XIII  do artigo 24 da Lei nº 8.666/93 (Contratos nº 18/2005, 26/2005 e 
 38/2005) sem o prévio registro e credenciamento junto ao Ministério da 
 Educação  (MEC)  e  ao  Ministério  da Ciência e Tecnologia (MCT), em 
 desacordo ao disposto no inciso III do artigo 2º da Lei nº 8.958/94. 
 Conseqüentemente,   os   Contratos  nº  18/2005,  no  montante  de  R$ 
 13.776.042,72  (conforme 6º Termo Aditivo), nº 26/2005, no montante de 
 R$  56.658,00  e  nº  38/2005, no montante de R$ 19.100,00, configuram 
 contratações irregulares. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta  do  gestor responsável contribuiu de forma decisiva para a 
 ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 As seguintes evidências demonstram o nexo de causalidade entre conduta 
 do agente responsável e a ocorrência do fato indevido: 
 -  Contrato  nº 18/2005, de 16/08/2005 (e respectivos Termos Aditivos) 
 no montante de R$ 13.776.042,72. 
 - Contrato nº 26/2005, de 20/10/2005, no montante de R$ 56.658,00. 
 - Contrato nº 38/2005, de 04/12/2005, no montante de R$ 19.100,00. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Em sua manifestação, o Gestor limitou-se a informar: "a) A dispensa de 
 licitação  se  deu  para  a  contratação  da  Fundação  Simon Bolívar, 
 fundação  de  direito  privado,  de  apoio  às  atividades  de ensino, 
 pesquisa  e  extensão  da  UFPel,  conforme  prevê  o  seu  estatuto." 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 O  fato  da  fundação  prever em seu estatuto o apoio às atividades de 
 ensino,  pesquisa  e  extensão  da UFPel não autoriza a Universidade a 
 efetuar a referida contratação, sem que a Fundação efetue o registro e 
 credenciamento  junto  ao Ministério da Educação (MEC) e ao Ministério 
 de  Ciências  e  Tecnologia  (MCT),  ou seja, cumpra os pré-requisitos 
 previstos no inciso  III  do  artigo 2º da Lei nº 8.958/94.  Mantemos,  
 portanto, a ressalva. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                        CARGO           
 113.076.840-68 ANTONIO CESAR GONCALVES BORGES  REITOR 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Recomendamos ao Gestor, nos casos de dispensa de licitação em favor de 
 Fundações  de  Apoio,  observar  ao  disposto  no  artigo 2º da Lei nº 
 8.958/94.  Para  os  caso  em  tela,  recomendamos   a  rescisão  dos   
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 contratos  firmados  em  desacordo  com  a  norma  vigente e a devida  
 apuração de responsabilidades. 
 
 7.2.1.2 CONSTATAÇÃO: (042)  
 Falhas na formalização de Contratos firmados pela UFPel com a Fundação 
 Simon Bolívar. 
 
 Verificamos  que  os  Contratos  nº  18/2005,  nº 26/2005 e nº 38/2005 
 firmados   com  a  Fundação  Simon  Bolívar,  não  possuem   cláusulas 
 exigindo: 
 
 a)   abertura   de   conta   bancária  específica  para  cada  um  dos 
 eventos; 
 
 b)   documentos   que   comporão  a  prestação  de  contas,  entre  os 
 quais  Plano  de Aplicação dos Recursos, Relatório de Execução Físico- 
 financeira,   Demonstrativo   de   Receitas  e  Despesas,  Relação  de 
 pagamentos,  Relação  de  bens  Adquiridos, produzidos ou Construídos, 
 cópia  do  termo  de  Aceitação  Definitiva  da obra, se for o caso, e 
 Extrato  da Conta bancária com a respectiva conciliação, nos termos da 
 Decisão TCU nº 1140/2002-Plenário e Acórdão nº 1253/2004-Plenário. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta  do  gestor responsável contribuiu de forma decisiva para a 
 ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 As seguintes evidências demonstram o nexo de causalidade entre conduta 
 do agente responsável e a ocorrência do fato indevido: 
 - Contrato  nº 18/2005, de 16/08/2005(e respectivos Termos Aditivos) 
 no montante de R$ 13.776.042,72 
 - Contrato nº 26/2005, de 20/10/2005, no montante de R$ 56.658,00. 
 - Contrato nº 38/2005, de 04/12/2005, no montante de R$ 19.100,00. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Em  sua  manifestação  o  gestor  informou: "A PRA está encaminhando a 
 Procuradoria  Jurídica,  responsável  pela  elaboração  dos contratos, 
 determinação  para  inclusão  de  tais  cláusulas,  a  fim  de  que os 
 contratos se adequem aos termos da Decisão do TCU." 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 A Universidade comprometeu-se a incluir nos próximos termos firmados 
 as referidas cláusulas, porém, mantemos a ressalva  vez  que  restou 
 configurada  a impropriedade no período objeto dos exames. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                        CARGO           
 113.076.840-68 ANTONIO CESAR GONCALVES BORGES  REITOR 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Recomendamos  aos  Gestores  a  inclusão  das  referidas cláusulas nos 
 próximos  termos  de Contrato e/ou Convênios firmados com Fundações de 
 Apoio,  em  consonância  com  a  jurisprudência emanada do Tribunal de 
 Contas  da  União  (Decisão  TCU  nº  1140/2002-Plenário  e Acórdão nº 
 1253/2004 - Plenário).  Para os contratos  vigentes,  recomendamos  a 
 firmatura de termos aditivos com vistas à adequação à jurisprudência. 
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 7.2.2 ASSUNTO  - CONTRATOS SEM LICITAÇÃO  
 
 7.2.2.1 CONSTATAÇÃO: (014)  
 Enquadramento indevido no inciso VIII do art. 24 da Lei nº 8.666/93,  
 implicando a não realização de procedimento licitatório. 
 
 Constatamos enquadramento indevido do Processo nº 23110.001406/2005-81 
 no  inciso VIII do art. 24 da Lei nº 8.666/93(dispensa de licitação) , 
 destinado  à aquisição de estações de trabalho fornecidas pela empresa 
 cadastrada  no  CNPJ  sob  nº  42.318.949/0011-56,  no  montante de R$  
 84.669,00. 
 
 O  referido  inciso  estabelece:  "art. 24 - É dispensável a licitação 
 (...) 
 VIII  -  para  a  aquisição,  por  pessoa  jurídica de direito público 
 interno,  de  bens  produzidos  ou  serviços  prestados  por  órgão ou 
 entidade  que  integre a Administração Pública e que tenha sido criado 
 para  este fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde 
 que  o  preço  contratado seja compatível com o praticado no mercado." 
 (grifo nosso) 
 
 Constatamos  que  o  referido  processo  destina-se ao fornecimento de 
 estações  de  trabalho, porém as mesmas não são produzidas pela citada 
 empresa,   conforme  exemplificado  pela  descrição  dos  equipamentos 
 constante às fls. 19. Foram adquiridos os seguintes itens: 20 Estações 
 de  trabalho  Intel  Celeron;  20 Monitores 15" LG 500G; 20 Windows XP 
 PRO, CD e Manuais; 20 Estabilizadores TS Shara; 20 Impressoras Epson; 
 01 Impressora HP Laser Jet e 01 Notebook Celeron. 
 
 Portanto,  tal  objeto  não  satisfaz  a  condição constante no inciso 
 VIII, qual seja, que os bens sejam produzidos pela entidade integrante 
 da Administração Pública. 
 
 Adicionalmente,   verificamos   a   falta  de  comprovação  formal  de 
 compatibilidade dos preços propostos com os praticados no mercado, com 
 vistas a atender ao disposto no art. 43, inciso IV da Lei nº 8.666/93. 
 Consta  no  processo apenas despacho exarado pelo Diretor do Centro de 
 Informática  nos  seguintes  termos:  "Considerando as características 
 técnicas  dos  equipamentos apresentados neste processo, avaliamos que 
 os  preços  propostos  são  compatíveis com os praticados no mercado." 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta  do  gestor responsável contribuiu de forma decisiva para a 
 ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 As seguintes evidências demonstram o nexo de causalidade entre conduta 
 do agente responsável e a ocorrência do fato indevido: 
 - Cópia das fls. 09 a 20 do Processo nº 23110.001406/2005-81. 
 - Nota de Empenho nº 2005NE901085, de 09Mai05. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 O  Gestor informou: "A dispensa de licitação foi efetivada com base no 
 parecer  da  procuradoria  Jurídica,  no  entanto,  foi determinado ao 
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 Departamento  de Material e Patrimônio exercer maior controle sobre os 
 processos  de  compra, inclusive com a adoção de pregões com registros 
 de preços, sempre que possível." 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 A  argumentação  de que a dispensa foi baseada no parecer jurídico não 
 elide  a  impropriedade,  vez  que  o  mesmo  não pode sobrepor-se aos 
 ditames da Lei nº 8.666/93, razão pela qual mantemos a ressalva. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                        CARGO           
 301.721.600-49 FRANCISCO CARLOS GOMES LUZZARD  PRÓ-REITOR ADMINISTRATI 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Recomendamos  ao  Gestor  observar  todas  as  condições estabelecidas 
 no  inciso  VIII  do  art.  24  da  Lei nº 8.666/93 e, ainda,comprovar 
 formalmente  nos  autos  a compatibilidade dos preços propostos com os 
 praticados  no  mercado,  de  forma  a  viabilizar  a  verificação  do 
 cumprimento  do  disposto  no art. 43, inciso IV, do dispositivo legal 
 referido. 
 
 7.2.2.2 CONSTATAÇÃO: (046)  
 Contratação  de  Fundação  de Apoio para intermediação na aquisição de 
 bens e de material de consumo. 
 
 Constatamos a dispensa de licitação com base no inciso XIII do art. 24 
 da  Lei nº 8666/93, em favor da Fundação Simon Bolívar, para aquisição 
 de  bens  móveis e de material de consumo, conforme consta no Plano de 
 Aplicação (fls. 25, 26 e 27 do referido processo nº 23110.006182/2005- 
 01),  ou seja, para intermediação de compras e realização de atividade 
 inerente   à   Universidade,   com  a  conseqüente  fuga  ao  processo 
 licitatório. 
 
 Tal  dispensa originou o Contrato nº 26/2005, firmado entre a UFPel e 
 a Fundação Simon Bolívar, em 20/10/2005, no montante de R$ 56.568,00, 
 vinculado ao Projeto Residência Multidisciplinar Saúde da Família. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta  do  gestor responsável contribuiu de forma decisiva para a 
 ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 As seguintes evidências demonstram o nexo de causalidade entre conduta 
 dos agentes responsáveis e a ocorrência do fato indevido: 
 -  Plano  de  aplicação  (fls.  25,  26  e  27 do referido processo nº 
 23110.006182/2005-01). 
 -  Contrato  nº  26/2005  firmado  entre  a  UFPel  e a Fundação Simon 
 Bolívar,  em  20/10/2005,  no  montante  de R$ 56.568,00, vinculado ao 
 Projeto Residência Multidisciplinar Saúde da Família. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Acerca  do assunto, o Gestor informou: "A dispensa de licitação se deu 
 para  a  contratação  da  Fundação  Simon Bolívar, fundação de direito 
 privado,  de  apoio  às  atividades  de ensino, pesquisa e extensão da 
 UFPel, conforme prevê o seu estatuto." 
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 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 O  apoio  às  atividades  de ensino, pesquisa e extensão da UFPel, não 
 pode  ser  entendido  e estendido à execução de atividades inerentes à 
 estrutura  da  Universidade,  tais como, realização de compras de bens 
 móveis  e  de material  de  consumo,  vez  que tais atividades não  se  
 caracterizam   como   de   pesquisa,    ensino    ou   desenvolvimento 
 institucional, como requerido por este permissivo legal, resultando na 
 contratação  de  serviços  sem a realização do necessário procedimento 
 licitatório,  em  afronta ao disposto no art. 37, caput  e inciso XXI, 
 da CF, art. 24, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/93, Lei nº 8.958/94 e na 
 jurisprudência dominante do TCU. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                        CARGO           
 113.076.840-68 ANTONIO CESAR GONCALVES BORGES  REITOR 
 301.721.600-49 FRANCISCO CARLOS GOMES LUZZARD  PRÓ-REITOR ADMINISTRAT 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Recomendamos  ao  Gestor  atender  ao  disposto  no  art. 37, caput e 
 inciso  XXI, da CF, art. 24, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/93, na Lei 
 8.958/94 na jurisprudência dominante da Corte de Contas (Acórdão TCU  
 nº 063/1999 - Plenário; nº 540/2004 - Primeira Câmara; nº 1021/2003 - 
 Primeira  Câmara e Decisão Plenário nº 293/95 e nº 321/2000), ou seja, 
 não  dispensar  licitações  em  favor  de fundação de apoio, quando o   
 objeto  seja  a   realização de compras de bens móveis e de  material 
 de consumo. 
 
 7.2.2.3 CONSTATAÇÃO: (054)  
 Contratação  indireta de pessoal, por intermédio de Fundação de Apoio, 
 para a realização de atividades de manutenção da Instituição. 
 
 Em  relação  ao  Contrato nº 18/2005, de 16/08/2005, no montante de R$ 
 13.776.042,72  (conforme Sexto Termo Aditivo), vinculado ao Programa 
 Interdisciplinar de Serviços Técnicos e de Apoio (PISTA),  constatamos 
 a  contratação  indireta  de  pessoal por intermédio da Fundação Simon 
 Bolívar  para  a realização de atividades continuadas/permanentes e de 
 manutenção  da  instituição,  em  desacordo  com  a  jurisprudência do 
 Tribunal de Contas da União (Decisão nº 268/2001-1ª Câmara, Decisão nº 
 472/1999-Plenário,  Decisão  nº 655/2002-Plenário, Acórdão 1516/2005 - 
 Plenário, e outros). 
 
 Verificamos a contratação de 73 agentes de portaria, 121 auxiliares de 
 serviços  gerais, 86 auxiliares de registros acadêmicos, 09 auxiliares 
 de  bioterismo, 07 técnicos em informática e 29 outros cargos/funções, 
 perfazendo um quantitativo total de 325 contratados. 
 
 De  acordo  com  o  entendimento  do  Tribunal  de Contas da União,  a 
 manutenção e o desenvolvimento institucional não devem ser confundidos 
 e, nesse sentido, não cabe a contratação para atividades de manutenção 
 da  instituição,  a  exemplo  de  serviços  de  limpeza,  vigilância e 
 conservação predial. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta  do  gestor responsável contribuiu de forma decisiva para a 
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 ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 As seguintes evidências demonstram o nexo de causalidade entre conduta 
 do agente responsável e a ocorrência do fato indevido: 
 -  Contrato nº 18/2005, de 16/08/2005 (e respectivos Termos Aditivos). 
 - Relação Nominal do Pessoal contratado pelo PISTA. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Acerca do Projeto PISTA, o gestor teceu as seguintes considerações: 
 
 "A  contratação  da  Fundação Simon Bolívar para atender o Programa de 
 Serviços  Técnicos e de Apoio está fundamentada no fato deste PROGRAMA 
 ser composto de um conjunto de projetos diretamente relacionados com o 
 ensino  de  graduação e pós-graduação, com a pesquisa e com a extensão 
 universitária.  Assim,  no  âmbito do Programa o serviço de manutenção 
 predial e de prevenção às Patologias Prediais está a critério do Curso 
 de graduação em Arquitetura e Urbanismo, existindo projetos da unidade 
 desenvolvidos diretamente junto aos Campi da UFPEL no Capão do Leão em 
 Pelotas.  Nestas atividades, partindo do exemplo citado, os docentes e 
 discentes   da  Faculdade  de  Arquitetura  orientam  e  coordenam  as 
 atividades  desenvolvidas  por  pessoal contratado através do PROGRAMA 
 pela  Fundação  Simon  Bolívar.  Este  pessoal contratado, salvo casos 
 específicos   deve,   por   critério   desenvolvido   pelo   Colegiado 
 Administrativo do PISTA, apresentar o seguinte PERFIL: 
 
 1)Ser  cidadão  brasileiro  com dificuldade de acesso ao mundo Laboral 
 seja   pela  ausência  de  qualificação  técnica  ou  de  experiências 
 profissionais  prévias  ou  ainda pertencer às minorias historicamente 
 excluídas na sociedade brasileira; 
 
 2)Pertencer  a  grupos  específicos  com  dificuldades  de  acesso  ao 
 trabalho  remunerado  por ser Portador de Síndromes (como por exemplo, 
 SIDA)  ou  deficiências  que  restrinjam  sua  capacidade de ação, ex- 
 apenados  ou  cumprindo  pena  em  regime  especial  e  drogaditos  em 
 recuperação, entre outros; 
 
 3)Demonstrar  através  de  avaliação  curricular,  prova de habilidade 
 específica  e  entrevista realizada por membros designados pelo Comitê 
 Gestor  do  Programa  capacidade mínima para desempenhar as atividades 
 pertencentes  à  função que irá desempenhar, visando sua formação para 
 dar  prosseguimento  às  suas  atividades  após a qualificação fora do 
 Programa. 
 
 Nos  casos  onde  sejam  exigidas  qualificações  prévias  mínimas, os 
 encarregados   pelos   projetos   de   ensino,  pesquisa,  extensão  e 
 administração,  indicarão  o  perfil dos candidatos e poderão realizar 
 seleção   prévia  indicando  nomes  a  Fundação  para  exercer  aquela 
 atividade.  Os critérios utilizados para a indicação serão emitidos de 
 forma  sigilosa  para  a  avaliação do Comitê Gestor e a Fundação será 
 notificada  destes nomes referidos para ocupar a função determinada em 
 razão das suas peculiaridades. 
 
 O  Programa PISTA está enquadrado na Filosofia do Programa FEDERAL meu 
 PRIMEIRO  EMPREGO  seguindo  muitas  das  suas  diretrizes e observa a 
 Legislação  vigente,  em  específico ao Acórdão1516/2005 - Plenário do 
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 Tribunal de Contas da União pois: 
 
 1)A  Instituição  contratada  tem a finalidade de dar apoio a projetos 
 de  pesquisa,  ensino  e  extensão e de desenvolvimento institucional, 
 científico  e  tecnológico,  características  exigidas  pelo  PROGRAMA 
 PISTA; 
 
 2)O   contrato   celebrado   e   todos   seus   termos  aditivos  esta 
 diretamente relacionado à pesquisa, ensino, extensão e desenvolvimento 
 Institucional, pois: 
 
 a)Melhora  as  condições  de  permanência  dos discentes da UFPEL, uma 
 vez  que,  as  infraestruturas  e  os  ambientes  em  geral  podem ser 
 apresentados  limpos,  higienizados, ventilados e com condições ideais 
 supervisionadas  por  docentes  e  acadêmicos  das  áreas  diretamente 
 implicadas   com  conforto  ambiental (ex.: Arquitetura e Urbanismo) e 
 organização  de  Recursos  Humanos  (ex.  Cursos  de  Administração  e 
 Economia), enquanto que, permite a formação de recursos humanos para a 
 sociedade em geral, qualificando mão-de-obra com dificuldade de acesso 
 ao trabalho; 
 
 b)Oportuniza   um   espaço  para  a  execução  prática  de  atividades 
 desenvolvidas  em  sala de aula facilitando a realização de estágios e 
 pré-estágios  exigidos  nos  Cursos  de  Graduação  e Pós-Graduação da 
 UFPEL.  Consiste o PROGRAMA num laboratório permanente de qualificação 
 discente e aprimoramento das atividades didático-pedagógicas; 
 
 c)Atende  a  demanda  de  atividades  de extensão, pois os contratados 
 recebem  além da formação específica proveniente de projetos de ensino 
 de  graduação e pós-graduação, também participam de cursos de extensão 
 universitária  para  a  sua  qualificação  como,  por  exemplo,  Curso 
 preparatório  para  prevenção  de  acidentes  de  trabalho e manejo de 
 produtos   químicos   nas  atividades  de  higienização  de  ambientes 
 laboratoriais, já ministrado a todos recursos humanos contratados para 
 atender a demanda do Programa; 
 
 d)cria  espaços  para  a  elaboração  e  implantação  de  projetos  de 
 pesquisa  executados  em  laboratórios  da  instituição  com  recursos 
 próprios,  em especial no caso da pesquisa básica e no apoio aos aulas 
 práticas,  como  por exemplo, o caso de técnicos superiores atuando na 
 área  de  química  e  de  histologia, citologia e embriologia. Além de 
 permitir o desenvolvimento de projetos de pesquisa locais por docentes 
 e   abrir   espaços  para  a  iniciação  científica  pelos  discentes, 
 oportuniza  estágio  de  qualificação  ao  contratado,  melhorando sua 
 capacidade  técnica  e  ampliando  suas  capacidades  para  uma melhor 
 habilitação ao mercado laboral; 
 
 e)Favorece   a  aplicação  de  modelos  administrativos  desejados  na 
 Instituição, uma vez que, o Comitê gestor fiscaliza o PROGRAMA através 
 de cada um dos coordenadores de projetos e, assim, gera uma implicação 
 maior da comunidade na realização das atividades atendidas pelo PISTA, 
 oportuniza  uma  melhor  integração  com  a  comunidade  e  não gera o 
 distanciamento  ocasionado  pela  contratação de serviços de terceiros 
 onde  não  há  a oportunidade de implementar todas as ações de ensino, 
 pesquisa,  extensão e administração já citadas por não tratar-se de um 
 PROGRAMA   voltado  ao  tripé  ensino-pesquisa  e  extensão,  como  as 
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 experiências anteriores demonstraram. 
 
 Neste contexto cabe ressaltar que o PISTA é uma construção coletiva de 
 todas  as  Unidades  da  UFPEL  aprovado  nos  seus Conselhos pela sua 
 natureza  diretamente  ligada  ao  ensino,  à  pesquisa  e  à extensão 
 atendendo  as  Diretrizes  Curriculares dos Cursos de Graduação e Pós- 
 Graduação   da   UFPEL,  os  princípios  Constitucionais  da  educação 
 brasileira e estando em consonância com as políticas educacionais e de 
 inclusão social do Governo Federal, em especial, àquelas adotadas pelo 
 Ministério da Educação. 
 
 3)A  fundação  Simon  Bolívar  desempenha  o  papel de escritório onde 
 são  viabilizadas  as  ações  previstas  nos  projetos apresentados ao 
 Programa,  implicando na seleção e recrutamento de pessoal, segundo os 
 critérios  estabelecidos  pelo Comitê Gestor e a posterior inserção no 
 mercado laboral dos recursos humanos recrutados e qualificados através 
 de  um  banco  de  currículos.  A Fundação atua como um escritório que 
 viabiliza  todos  os projetos previstos no PISTA desde sua implantação 
 até a disseminação dos seus resultados na formação de Recursos Humanos 
 ou   na  área  de  produção,  como  por  exemplo,  a  distribuição  de 
 dominosanitários  produzidos pela Fábrica-Escola criada e desenvolvida 
 pelo e para o Programa; 
 
 4)O  contrato  desenvolvido  pela  Fundação  é  de caráter renovável e 
 não  caracteriza a contratação de atividades continuadas, pois, embora 
 a maioria das atividades seja de caráter permanente, os projetos desde 
 a  limpeza e manutenção predial até o serviço de registros acadêmicos, 
 têm  duração  bianual  e  são renovados anualmente, sendo que, onde os 
 recursos  humanos  já  estão qualificados, há uma renovação no pessoal 
 contratado,  seguindo  as  especificações  técnicas  de cada atividade 
 previstas nos seus respectivos projetos e aprovadas pelo Comitê Gestor 
 do  Programa  e  nos  Conselhos  da  UFPEL.  A  permanência do pessoal 
 contratado  está  condicionada ao seu desempenho, a sua qualificação e 
 formação  educacional,  sempre atendendo ao objetivo maior do PROGRAMA 
 que é a formação de recursos humanos da UFPEL e da Comunidade suprindo 
 as necessidades do objeto do contrato e seus Termos Aditivos; 
 
 5)A   avaliação  anual  do  PROGRAMA,  também  incluída  na  Avaliação 
 Institucional   realizada   pela   Comissão  Permanente  de  Avaliação 
 (CPA/UFPEL)  garante  que  os produtos em ensino, pesquisa, extensão e 
 administração   sejam   mensuráveis,  seja  pelo  número  de  estágios 
 oportunizados,  seja pelo fato de atender os objetivos de cada projeto 
 proposto  ou ainda pela própria avaliação permanente desenvolvida pelo 
 Comitê  Gestor.  Nesta avaliação, a maioria dos objetivos é mensurável 
 sendo possível além da avaliação quantitativa à qualitativa; 
 
 O   PISTA  tornou  as  atividades  de  manutenção  da  Instituição  um 
 laboratório de ensino, pesquisa, extensão e administração, convertendo 
 seu  ônus  em  ações para a produção tecnológica, formação de recursos 
 humanos  e  desenvolvimento Institucional, sendo uma inovação pioneira 
 neste  sentido  e atuando como uma ação afirmativa de inclusão social, 
 papel fundamental das instituições de educação." 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Conforme  já  mencionado,  não cabe a contratação de Fundação de Apoio 
 para atividades de manutenção da Instituição, a exemplo de serviços de 



44 

 limpeza, vigilância e conservação predial. Na prática, o Projeto PISTA 
 configura  contratação de pessoal por intermédio de Fundação de Apoio, 
 para  a realização de atividades continuadas de serviços de manutenção 
 da Instituição. Logo, a situação constitui infração ao art. 37, inciso 
 II,  da  Constituição Federal. Salientamos que tal procedimento poderá 
 vir  a ocasionar demandas judiciais trabalhistas, além de movimentar a 
 máquina administrativa em defesa da Universidade. 
 
 O  fato de o  Projeto  ser de duração bianual e renovado anualmente não 
 descaracteriza a contratação de atividades continuadas, pois mesmo após 
 o  término  do  Projeto   haverá necessidade de contratação  de empresa 
 terceirizada para suprir a demanda que é contínua e permanente. 
 
 Outro  agravante  para  o  caso em tela é o fato de a Fundação Simon 
 Bolivar não  possuir  prévio  credenciamento  junto  ao MEC e ao MCT,   
 conforme consignado no subitem 7.2.1.1 do presente Relatório. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                        CARGO           
 113.076.840-68 ANTONIO CESAR GONCALVES BORGES  REITOR 
 301.721.600-49 FRANCISCO CARLOS GOMES LUZZARD  PRÓ-REITOR ADMINISTRAT 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Diante do exposto, recomendamos  ao  Gestor  a  rescisão do  referido 
 Contrato ................ e  que, doravante, não  se utilize  de realizar 
 dispensa de licitação 
 em  favor de Fundação de  Apoio para a contratação de  atividades  de 
 manutenção  da  instituição,  a  exemplo  de  serviços   de  limpeza, 
 vigilância  e   conservação  predial,   observando   às   disposições 
 das Leis nº 8.666/93, nº 8.958/94 e jurisprudências do TCU (Decisão nº 
 268/2001-1ª Câmara, Decisão nº 472/1999-Plenário, Decisão nº 655/2002- 
 Plenário, Acórdão 1516/2005 - Plenário). 
 
 7.2.2.4 INFORMAÇÃO: (057)  
 De  acordo  com  a  documentação  disponibilizada  pela  Universidade, 
 constatamos  que atuam no Hospital Escola 360 funcionários contratados 
 por   intermédio   da   Fundação  de  Apoio  Universitário  (FAU).  Em 
 20/01/2005, a Universidade firmou Convênio de Cooperação e Integração, 
 com   a   Fundação   de  Apoio  Universitário,  com  a  finalidade  de 
 "Desenvolvimento das Atividades de Ensino, Pesquisa e Assistenciais do 
 Hospital  Escola  para  o  ano  de  2005  e  2006",  no montante de R$ 
 19.000.000,00,  o  qual foi aditado  em 20/01/2006 , no montante de R$ 
 22.500.000,00. 
 
 Em  razão  de   que  a  documentação  requisitada  por  intermédio  da 
 Solicitação  de  Auditoria  nº  175118/21, de 27/03/2006, com prazo de 
 atendimento  para o dia seguinte (28/03/2006) foi disponibilizada após 
 o  término  dos  trabalhos  de  campo  (05/04/2006),  não foi possível 
 realizarmos   exames   acerca  de  tais  contratações,  bem  como  nos 
 respectivos relatórios mensais da gerência dos recursos vinculados  ao 
 aludido Convênio.  
 
 7.2.3 ASSUNTO  - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS  
 
 7.2.3.1 CONSTATAÇÃO: (055)  
 Prorrogação   de   contratos  com  extrapolação  do  valor  limite  da 
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 modalidade licitatória sob a qual se realizou o certame. 
 
 Constatamos  prorrogações do Contrato nº 29/02, firmados com a empresa 
 inscrita no CNPJ sob o nº 00.976.595/0001-15, que geraram extrapolação 
 dos  valores  limites  das  modalidades de licitação mediante a qual a 
 referida empresa foi contratada (Tomada de Preços - até R$ 650.000,00, 
 estabelecido  na  alínea  "b"  do  inciso  II  do  art.  23  da Lei nº 
 8.666/93),  tendo  em  vista  que  os  gastos  respaldados no referido 
 Contrato até 30/06/2005 são superiores a R$ 1.000.000,00. 
 
 Verificamos  a  prorrogação  do  referido  Contrato por mais 12 meses, 
 mediante  Primeiro Termo Aditivo, de 1º/03/2004, sendo que o Ofício da 
 Prefeitura  Universitária  nº  007/2004,  de  06/02/2004, solicitava a 
 prorrogação do mesmo por um período máximo de 60 dias, conforme consta 
 às fls. 02 do Processo nº 23110.000736/2004-78. 
 
 Além  disso,  constatamos  a  prorrogação  mediante  a formalização do 
 Terceiro   Termo   Aditivo,   de  25/02/2005,  sendo  que  o  Contrato 
 encontrava-se  prorrogado  desde 1º/03/2004 aguardando a realização de 
 novo procedimento licitatório. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta dos gestores responsáveis contribuiu de forma decisiva para 
 ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 As seguintes evidências demonstram o nexo de causalidade entre conduta 
 do agente responsável e a ocorrência do fato indevido: 
 - Contrato nº 29/02 (e respectivos Termos Aditivos). 
 - Ofício da Prefeitura Universitária nº 007/2004, de 06/02/2004. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Os  gestores  informaram, com relação à extrapolação do valor limite à 
 formalização  do  Primeiro Termo Aditivo, o seguinte: "Entendemos, por 
 se  tratar de atos executados por administradores da gestão anterior a 
 nossa, que teve início em janeiro de 2005, que os quesitos deverão ser 
 justificados   pelo   ordenador   de   despesa,  da  época  do  evento 
 administrativo, que autorizou tais prorrogações." 
 
 Com  relação  à  prorrogação  referente  ao Terceiro Termo Aditivo, os 
 gestores   informaram:   "Tal  situação  se  deu  em  função  da  nova 
 administração que tomou posse em 12/01/2005, em que todos os contratos 
 estavam  sendo  analisados, o que redundou em rescisões, aditamentos e 
 novos processos licitatórios, conforme o caso, demandando com isto que 
 alguns  contratos,  até  que  fossem  licitados,  a fim de não haverem 
 interrupção   na  sua  continuidade,  fossem  prorrogados  pelo  tempo 
 estritamente   necessário   a   realização  de  certame  licitatório." 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 A  impropriedade  restou configurada. A modalidade de licitação deriva 
 da possibilidade de prorrogação, ou seja, para o caso em tela, deveria 
 ter sido adotada a modalidade adequada ao valor de sessenta meses. 
 
 Porém,  ressaltamos  que  isso  não  significa  afirmar que o valor do 
 contrato,  pactuado  por  doze  meses, deva ser fixado de acordo com o 
 montante  dos  sessenta meses. São duas questões distintas. O valor do 
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 contrato  é  aquele  correspondente  aos  doze  meses  enquanto  que a 
 modalidade de licitação deriva da possibilidade de prorrogação. 
 
 Ademais,  há que se destacar a jurisprudência do TCU, emanada mediante 
 Acórdão  nº 1.705/2003 - Plenário (DOU 21/11/2003) no qual fez constar 
 a seguinte recomendação: 
 "9.5.14 - abstenha-se de realizar sucessivas prorrogações de contratos 
 quando  a extensão da vigência contratual faça extrapolar a modalidade 
 licitatória sob a qual se realizou o certame." Dessa forma, mantemos a 
ressalva. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                        CARGO           
 301.721.600-49 FRANCISCO CARLOS GOMES LUZZARD  PRó-REITOR ADMINISTRAT 
 113.076.840-68 ANTONIO CESAR GONCALVES BORGES  REITOR 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Diante  do  exposto, recomendamos  ao  gestor  adotar a sistemática de 
 enquadramento   da  modalidade  licitatória  considerando-se  o  valor 
 correspondente  ao  prazo  total  possível de vigência do contrato, em 
 consonância  com  o  artigo  23  da  Lei  nº 8.666/93 e Acórdão TCU nº 
 1.705/2003  -  Plenário  (DOU  21/11/2003)  , ou ainda, prorrogar seus 
 contratos até o limite da modalidade licitada. 
 
 7.3 SUBÁREA - CONVÊNIOS DE OBRAS E SERVIÇOS  
 
 
 7.3.1 ASSUNTO  - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 
 7.3.1.1 CONSTATAÇÃO: (050)  
 Inexigência  de  Relatórios  periódicos  e  de Prestações de Contas de 
 recursos repassados à Fundação Simon Bolívar. 
 
 Verificamos  que  não  foram  entregues  tempestivamente pela Fundação 
 Simon  Bolivar  os  relatórios  trimestrais  da aplicação dos recursos 
 recebidos  pela  Fundação  Simon  Bolívar  por  força  do  Contrato nº 
 18/2005(PROJETO  PISTA),  de  16/08/2005,  nos termos da alínea "c" do 
 inciso  II  do  referido  Contrato, tendo em vista que os mesmos foram 
 enviados pela Fundação Simon Bolívar, em 27 de março de 2006, conforme 
 Ofício   nº  024/2006,  ou  seja,  somente  a  partir  da  emissão  de 
 Solicitação de Auditoria por esta equipe. 
 
 De  igual  forma, não foram entregues tempestivamente as Prestações de 
 Contas  referentes  aos seguintes  repasses  de  recursos  da  UFPel à 
 Fundação Simon Bolivar: 
 
 a) Contrato nº 38/2005, de 14/12/2005 
 Valor: R$ 19.100,00 
 Processo: 23110.007715/2005-64 
 Objeto:  I  Simpósio  Sul-Riograndense  de  Professores  de Ciências e 
 Matemática 
 Prazo para Prestação de Contas: 15/01/2006 
 Data da entrega: 27 de março de 2006, conforme Ofício nº 022/2006. 
 
 b) Contrato nº 26/2005, de 20/10/2005 
 Valor: R$ 56.658,00 
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 Processo: nº 23110.006182/2005-01 
 Objeto:   Projeto   Residência   Multidisciplinar   Saúde  da  Família 
 Prazo para Prestação de Contas: 15/02/2006 
 Data da entrega: 27 de março de 2006, conforme Ofício nº 023/2006. 
 
 Já  em  relação  ao  Contrato nº 25/2005, firmado em 20/10/2005, com a 
 Fundação  Delfim  Mendes Silveira, no montante de R$ 29.505,00, para a 
 execução  parcial  do  Projeto  "Museu  Etnográfico da Colônia Maciel" 
 (Convênio  UFPel  SEDAC  nº  09/04), não foram entregues os relatórios 
 mensais  previstos  na  alínea "d" da Cláusula Terceira e a respectiva 
 prestação de contas pela Fundação Delfim Silveira. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta dos gestores responsáveis contribuiu de forma decisiva para 
 a ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 As seguintes evidências demonstram o nexo de causalidade entre conduta 
 dos agentes responsáveis e a ocorrência do fato indevido: 
 - Contrato nº 18/2005, de 16/08/2005. 
 - Contrato nº 38/2005, de 14/12/2005. 
 - Contrato nº 26/2005, de 20/10/2005. 
 -  Ofício  Fundação Simon Bolívar nº 022/2006, 023/2006 e 024/2006, de 
 27 de março de 2006. 
 - Contrato nº 25/2005, de 20/10/2005. 
 - Memorando DFC nº 013/2006, de 30/03/2006. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 O Gestor informou: "A solicitação do primeiro relatório trimestral foi 
 feita  pela  presidência  do  Comitê  Gestor  na  data de 29/11/2005 e 
 23/03/2006,   conforme  documentos  em  anexo.  Por  outro  lado  cabe 
 ressaltar que: 
 
 1)O  corpo  docente  da UFPEL esteve em greve até o mês de dezembro de 
 2005, restando as atividades do Comitê Gestor restritas ao atendimento 
 dos projetos em execução pelo PISTA; 
 
 2)O  repasse  dos  recursos  esteve  acompanhado da folha de pagamento 
 apresentada como comprovante dos gastos em pessoal; 
 
 3)A  Fundação  por  determinação do Comitê Gestor teve que adaptar seu 
 sistema  de  controle  de  folha de pagamento às exigências requeridas 
 pelo  projeto de controle de recursos humanos propostos pelos docentes 
 do  Curso  de  Administração  da  UFPEL,  o  que  exigiu um tempo para 
 adaptação daquele órgão; 
 
 Os  fatores  acima  citados ocasionaram este atraso, mas, é necessário 
 ressaltar  que  o  Comitê  Gestor  através  da  sua Presidência sempre 
 acompanhou  a  destinação  e  a fiscalização dos recursos repassados a 
 Fundação   Simon   Bolívar.   Este   fato   pode   ser  assumido  pela 
 responsabilidade  deste  Comitê que, agindo de forma séria e dentro da 
 legalidade,  enviou  junto à prestação de contas citada o Ofício que a 
 encaminhava,  sem  omitir  desta Auditoria esta realidade e mantendo a 
 transparência  exigida  pela  administração  dos  recursos  públicos." 
 Quanto  ao  Contrato  nº  38/2005,  o  Gestor informou: "Idem resposta 
 f" 
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 Quanto  ao  Contrato  nº  26/2005 (Projeto Residência Multidisciplinar 
 Saúde   da  Família),  o  Gestor  informou:  "A  Fiscal  do  contrato, 
 Professora  Emília  da  Silva,  Diretora  da Faculdade de Enfermagem e 
 Obstetrícia,  informou  que  por  ainda existirem saldos disponíveis o 
 projeto encontra-se em fase de execução. 
 
 Da mesma forma, através da PRA, será implantado sistema mais rígido de 
 controle, conforme respondido no item "d"." 
 
 Acerca  dos  recursos  repassados à Fundação Delfim Silveira, o Gestor 
 disponibilizou  cópia  do  Memorando  DFC  nº 013/2006, de 30/03/2006, 
 solicitando  ao  Coordenador  do  Projeto  a cobrança junto à referida 
 Fundação dos relatórios mensais e da prestação de contas. 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Primeiramente,  registramos  que o fato motivador da cobrança do envio 
 de  tais  documentos (relatórios periódicos e prestações de contas) da 
 UFPel  para  as  respectivaS  Fundações  de  Apoio  foi  a  emissão de 
 Solicitações de Auditoria por esta equipe. 
 
 Adicionalmente,  registramos  que as prestações de contas apresentadas 
 pela  Fundação  Simon  Bolivar  carecem  dos documentos mencionados no 
 subitem  7.2.1.2,  especialmente Relação de Pagamentos, inviabilizando 
 a análise acerca da aplicação dos recursos repassados. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                        CARGO           
 113.076.840-68 ANTONIO CESAR GONCALVES BORGES  REITOR 
 301.721.600-49 FRANCISCO CARLOS GOMES LUZZARD  PRÓ-REITOR ADMINISTRAT 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Recomendamos  ao  Gestor  fazer cumprir as cláusulas avençadas em seus 
 Contratos  firmados,  em  especial  aquelas  que prevêem as prestações 
 de  contas  de recursos repassados a Fundações de Apoio. Recomendamos, 
 ainda,  para  os  casos  em  que  não  lograr  êxito  na  cobrança das 
 respectivas  prestações  de  contas, a instauração de Tomada de Contas 
 Especial. 
 
 7.4 SUBÁREA - REGISTRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SIASG  
 
 7.4.1 ASSUNTO  - CADASTRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS NO SIASG  
 
 7.4.1.1 CONSTATAÇÃO: (052)  
 Falta  de  registros  concernentes  à  execução  físico-financeira  de 
 contratos no SIASG. 
 
 Não identificamos os registros referentes à execução físico-financeira 
 dos contratos firmados pela UFPel, no Sistema SIASG. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta  do  gestor  responsável  contribuiu de forma decisiva para 
 ocorrência do  fato. 
 
 CAUSA: 
 As seguintes evidências demonstram o nexo de causalidade entre conduta 
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 do agente responsável e a ocorrência do fato indevido: 
 - Resposta à SA 175118/06. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 O Gestor informou: 
 "SIASG 
 Não  lançamos  no  sistema  SIASG  os cronogramas Físico e Financeiro, 
 referente  aos  contratos  inseridos  no sistema por esta Instituição, 
 pelos seguintes motivos: 
 >Falta de treinamento e informações operacionais; 
 >Conforme  informações  obtidas junto a ANDIFES, havia sido programado 
 pelo Ministério do Planejamento, treinamento para o mês de setembro de 
 2005, o qual não ocorreu até a presente data." 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 A informação do  gestor  quanto  à falta de treinamento não serve como 
 embasamento  legal  para  justificar  falta  de  lançamento  dos dados 
 referentes  ao  cronograma  físico-financeiro dos contratos no Sistema 
 SIASG, razão pela qual mantemos a ressalva. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                        CARGO           
 301.721.600-49 FRANCISCO CARLOS GOMES LUZZARD  PRó REITOR ADMINISTRAT 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Recomendamos  ao  Gestor  proceder  aos  lançamentos no sistema SIASG, 
 referentes   à  execução  físico-financeira  dos  contratos  firmados, 
 conforme dispõe o artigo 19 da Lei nº 10.934/2004. 
 
 8 CONTROLES DA GESTÃO  
 
 8.1 SUBÁREA - CONTROLES EXTERNOS  
 
 8.1.1 ASSUNTO  - Atuação do TCU/SECEX no EXERCÍCIO  
 
 8.1.1.1 INFORMAÇÃO: (048) 
 Constatamos  o  não atendimento às determinações transcritas a seguir, 
 efetuadas pelo TCU no Acórdão n.º 2.126/2005 - Primeira Câmara: 
 
 9.5.8. proceda à revisão dos pagamentos efetuados a título de vantagem 
 do  art.  192, inciso II, da Lei 8.112/90 e do art. 184, inciso II, da 
 Lei  1.711/52  em  todas  as  aposentadorias e pensões concedidas pela 
 Universidade. 
 
 Justificativa  do  Gestor: "Ainda neste exercício vamos analisar todos 
 os processos de aposentadorias concedidos com base no art. 192, inciso 
 II, até 15/10/1996, quando foi revogado, e aqueles com base no art. 
 184,  inciso  II  da Lei nº 1.711/52. Caso sejam detectados equívocos, 
 procederemos as devidas correções." 
 
 9.5.12.  observe  o  disposto  no  § 2º do art. 68 da Lei nº 8.112/90, 
 suspendendo   o   pagamento   dos   adicionais   de  insalubridade  ou 
 periculosidade  aos  servidores afastados do local de trabalho que deu 
 origem  às  referidas  vantagens,  providenciando  o ressarcimento das 
 importâncias  pagas  indevidamente  aos  servidores  em  licença  para 
 capacitação,  em  gozo  de  licença-prêmio por assiduidade e afastados 
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 para   realização   de  aperfeiçoamento  em  instituição  nacional  ou 
 estrangeira. 
 Analisado no subitem 6.2.1.2 (031) 
 
 9.5.14.  cumpra  o  disposto  no parágrafo único do art. 72 da Lei n.º 
 8.112/90,  submetendo  os  servidores  que  operam com Raio X a exames 
 semestrais. 
 Analisado no subitem 6.2.1.3 (049) 
 
 9.5.16.  revise  a  concessão  dos  quintos  ou décimos concedidos aos 
 servidores  a  seguir  relacionados, transformados em vantagem pessoal 
 pelo  art.  15  da  Lei  n.º  9.527/97,  procedendo  ao  desconto  das 
 importâncias  pagas  indevidamente,  nos  termos do art. 46 da Lei n.º 
 8.112/90:  Renato Oswaldo Fleischmann - por ter recebido, até junho de 
 2002,  8/10  do  CD 3, quando seriam devidos 8/10 do CD 4; Sérgio Luiz 
 dos  Santos Nascimento - por ter recebido, até dezembro de 2001, 10/10 
 de  CD  3,  quando seriam devidos 2/10 de CD 4 e 8/10 de CD 3; e Ceres 
 Maria  Torres  Bonato  -  por  ter  recebido,  durante alguns meses do 
 exercício de 2001, 10/10 de CD 3, quando seriam devidos 4/10 de CD 4 e 
 6/10 de CD 3. 
 
 Justificativa do Gestor: "Atualmente estes servidores estão percebendo 
 as seguintes parcelas de décimos: 
 Renato Oswaldo Fleischmann: 6/10 CD-4 e 2/10 CD-3. 
 Sergio Luiz dos Santos Nascimento: 10/10 CD-3. 
 Ceres Maria Torres Bonato: 4/10 CD-4 e 6/10 CD-3. 
 No  ano  de  1993,  quando  a  UFPel iniciou a incorporar parcelas  de 
 quintos,  estes  servidores  percebiam  a  nível  de  FC  e  CD. Com a 
 implantação  da PIF, que não permite parcelas de FC, a situação passou 
 a ser a acima referida." 
 
 Análise  da  Justificativa:  O  Gestor não se manifestou acerca de ter 
 efetuado  a revisão da concessão dos quintos ou décimos aos servidores 
 e  tampouco  informou  ou comprovou desconto de das importâncias pagas 
 indevidamente. 
 
 9.5.18.  suste o pagamento das parcelas a título de URP, no percentual 
 de  26,05%, e do denominado Plano Collor, no percentual de 84,32%, aos 
 servidores  ativos,  aposentados  ou pensionistas, atentando-se para o 
 fato  de que os pagamentos de antecipações feitas com base em sentença 
 judicial   somente   podem   perdurar  até  a  data-base  subseqüente, 
 observando  que, quando houver sentença judicial dispondo em desacordo 
 com este entendimento, devem ser adotados os seguintes procedimentos: 
 
 9.5.18.1.  quando a sentença não tiver transitado em julgado, interpor 
 os  recursos  processuais  cabíveis  para buscar que seja respeitado o 
 entendimento do TCU; e 
 
 9.5.18.2.  quando  a  sentença  houver transitado em julgado, à luz do 
 disposto  no  parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil, 
 seja  estudada  a  plausibilidade  de  serem  interpostos  embargos  à 
 execução,  até  com  intuito  de  esclarecer  o  alcance  temporal das 
 referidas  decisões em relação às diversas datas-base, sem prejuízo da 
 busca  de outras alternativas jurídicas para a impugnação (ou cessação 
 de  efeitos)  das  referidas decisões judiciais, a exemplo do previsto 
 nos  arts.  471,  inciso I, e 485 do CPC e nas Súmulas nºs 97 e 170 do 
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 Superior Tribunal de Justiça. 
 Justificativa  do  Gestor: "Detectamos que a servidora NOELI CONCEIÇÃO 
 SILVA  MARTINS  -  0421583  -  percebe o % de 84,32, mas, por cautela, 
 antes de sustar o pagamento do referido percentual, objetivando evitar 
 problemas  futuramente,  estamos consultando a Procuradoria Jurídica a 
 fim  de  que  se  manifeste quanto ao aspecto jurídico. Como subsídio, 
 estamos  encaminhando  para  a  PJ  cópia do Acórdão nº 2126/2005 - 1ª 
 Câmara e cópia do contracheque da referida servidora. 
 Detectamos  que  o  servidor  OSANTOS  RODRIGUES  BARBOSA  - 0420041 - 
 percebe  o  percentual  de  26,05, mas, por cautela, antes de sustar o 
 pagamento   do   referido  percentual,  objetivando  evitar  problemas 
 futuramente,  estamos consultando a Procuradoria Jurídica a fim de que 
 se  manifeste  quanto  ao  aspecto  jurídico.  Como  subsídio, estamos 
 encaminhando  para  a  PJ  cópia do Acórdão nº 2126/2005 - 1ª Câmara e 
 cópia do contracheque do referido servidor." 
 
 Análise  das Justificativas: De acordo com as justificativas do Gestor, 
 ainda não foram adotadas os procedimentos determinados pelo TCU. 
 
 9.5.19.  suspenda  os  pagamentos  efetuados  a  título  de hora extra 
 incorporada,   mesmo   que   concedidos  com  fundamento  em  sentença 
 transitada  em  julgado,  que teve seu efeito exaurido em face da nova 
 relação  jurídica  estabelecida  a  partir  da Lei nº 8.112/90, por se 
 constituir  em  vantagem  incompatível  com  o Regime Jurídico por ela 
 instituído;  todavia, caso se constate redução salarial após o advento 
 da  Lei  n°  8.112/90, o enquadramento do servidor deverá se dar em um 
 nível  acima  da  categoria  funcional,  buscando-se  manter  a  mesma 
 remuneração;  e,  caso  ainda se constate perda salarial no nível mais 
 elevado  da  categoria funcional, a diferença deverá ser convertida em 
 vantagem  pessoal  nominalmente identificada (VPNI), a ser absorvida à 
 medida  que  houver  aumento real ou específico concedido à categoria, 
 observando  que, quando houver sentença judicial dispondo em desacordo 
 com este entendimento, devem ser adotados os procedimentos mencionados 
 no item anterior. 
 
 Justificativas  do Gestor: "Detectamos que o servidor MILTON XAVIER DA 
 SILVA - 0420487 - percebe pagamento a título de hora extra com decisão 
 transitada  em  julgado.  Por  cautela,  antes  de  sustar  o referido 
 pagamento,   objetivando   evitar   problemas   futuramente,   estamos 
 consultando  a  Procuradoria Jurídica a fim de que se manifeste quanto 
 ao  aspecto  jurídico.  Como  subsídio, estamos encaminhando para a PJ 
 cópia  do  Acórdão nº 2126/2005 - 1ª Câmara e cópia do contracheque do 
 referido servidor." 
 
 Análise  das  Justificativas: O Gestor informou que ainda não sustou o 
 referido pagamento como determinado pelo TCU. 
 
 9.5.20.  providencie  o  ressarcimento,  nos  termos do art. 46 da Lei 
 8.112/90,  dos  valores  pagos  em  duplicidade  ao  servidor  Osantos 
 Rodrigues Barboza , em desacordo com a sentença judicial, nas rubricas 
 5103 e 5104 (atualmente na rubrica 16171), relativos à URP. 
 
 Justificativas   do   Gestor:   "Estamos  aguardando  manifestação  da 
 Procuradoria  Jurídica (vide informação acima - 9.5.18). Alertamos que 
 os  valores  não  são duplos, pois os planos são diferentes (Bresser e 
 Verão), conforme documentos juntados." 
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 Análise  das  Justificativas: O Gestor informou que ainda não sustou o 
 referido pagamento como determinado pelo TCU. 
 
 9.5.26.  adote  providências  objetivando  a  melhoria  do processo de 
 planejamento   de  compras,  de  forma  a  ser  utilizada  a  adequada 
 modalidade licitatória, evitando-se o fracionamento de despesas. 
 
 Analisado no subitem 7.1.2.1 (013) 
 
 9.5.28.  providencie,  nos  moldes  previstos  pelo  art.  46  da  Lei 
 8.112/90,  o  ressarcimento  de  todas  as parcelas pagas a servidores 
 ativos  ou inativos a título de quintos ou décimos ou vantagem pessoal 
 do  art.  15  da  Lei 9.527/97, calculadas sobre o Adicional de Gestão 
 Educacional. 
 
 Justificativas  do Gestor: "De acordo com o Ofício Circular SRH/MP, de 
 18  de outubro de 2001, que visa uniformizar os procedimentos da VPNI, 
 de  que  trata  o  art. 62-A, acrescido a Lei nº 8.112/90, pela Medida 
 Provisória  nº 2.225/2001, foi disponibilizado no SIAPE o Módulo PIF - 
 Parcela  Incorporada  de  Função.  A  partir de então, o próprio SIAPE 
 calcula,  de  forma automática, o valor da parcela a ser incorporada." 
 
 Análise das Justificativas: O Gestor não informou se os ressarcimentos 
 foram efetuados e tampouco os comprovou. 
 
 9.5.32.    observe,   na   condução   de   processos   administrativos 
 disciplinares, o prazo previsto no art. 152 da Lei 8.112/90. 
 
 Analisado no subitem 6.5.1.1 (058) 
 
 Além  disso,  constatamos  que  as  determinações transcritas a seguir 
 foram parcialmente atendidas: 
 
 9.5.6.  registre  os  atos  de  aposentadoria  e  pensão no Sistema de 
 Apreciação  e  Registro  dos  Atos  de Admissões e Concessões - SISAC, 
 remetendo  os  respectivos processos para o órgão de controle interno, 
 nos termos do disposto no art. 2º da IN/TCU n.º 44/2002; 
 
 Analisado no subitem 6.4.1.1 (051) 
 
 9.5.7.  deixe  de incluir, no cálculo das pensões, cujos instituidores 
 estavam  em  atividade na data do óbito, o valor percebido a título de 
 adicional  de  insalubridade  ou  periculosidade,  por se constituírem 
 vantagens de caráter transitório, nos termos do § 2o do art. 68 da Lei 
 n.º  8.112/90,  bem  como  proceda  à  correção dos atos de pensão que 
 contemplaram indevidamente a percepção das vantagens aqui referidas; 
 
 Justificativa  Gestor:  "Excluímos,  na  folha  de pagamento do mês de 
 fevereiro  de  2006,  os adicionais de insalubridade e periculosidade, 
 dos  contracheques dos instituidores de pensão, cujo efeito financeiro 
 se  dará  no  contracheque  das  pensionistas  que estavam percebendo, 
 indevidamente,  o referido adicional, conforme comprovantes juntados." 
 
 Análise  da  Justificativa: Verificamos que o instituidor de pensão de 
 matrícula SIAPE nº 0420674 teve o adicional de periculosidade excluído 
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 somente na folha de pagamento de fevereiro de 2006, tendo esta rubrica 
 retornado a ser paga nos meses seguintes. 
 
 9.5.11.  verifique anualmente, mediante perícias, as condições para as 
 concessões  dos  adicionais  de  periculosidade  e  insalubridade, nos 
 termos do item 3 da Instrução Normativa/Seplan n.º 02/89. 
 
 Analisado no subitem 6.2.1.2 (031) 
 
 9.5.13. cumpra o disposto no art. 6º do Decreto nº 97.458/89, exigindo 
 a apresentação de portaria de localização e laudo pericial válido para 
 a   manutenção   do   pagamento   do  adicional  de  insalubridade  ou 
 periculosidade a servidores com exercício provisório em outros órgãos. 
 
 Justificativa  do  Gestor:  "Existem  duas  servidoras  com  exercício 
 provisório  em  outros  órgãos,  a  saber:  SILVIA CHWARTZMANN HALPERN 
 (Assistente  Social  na UFRGS) e JANICE DE MORAES BLOIS (Professora do 
 Departamento de Enfermagem na UFSM). Ambas possuem o laudo pericial, o 
 da  primeira  está  atualizado,  mas o da segunda constatamos que está 
 desatualizado.   Para   equacionar   esta  questão,  vamos  solicitar, 
 imediatamente,  que  a  UFSM apresente Laudo Pericial atualizado desta 
 Professora. Juntamos comprovantes." 
 
 9.5.29.  cumpra  o  disposto  nos  artigos 60 e 63 da Lei nº 4.320/64, 
 deixando de realizar despesas sem empenho prévio e observando as fases 
 da liquidação da despesa, bem como siga os procedimentos estabelecidos 
 nessa lei para o processamento de restos a pagar. 
 
 Justificativa  do  Gestor: "Na estrutura do Departamento de Finanças e 
 Contabilidade,  na  Divisão Financeira, existe a Seção Orçamentária de 
 Liquidação  da Despesa, responsável pela análise de todo o processo de 
 Empenho,  Liquidação e Pagamento, na qual é obedecida rigorosamente as 
 etapas  da  execução de despesa segundo os ditames da Lei nº 4.320/64, 
 evitando ao máximo a figura da indenização de gastos e a otimização do 
 processo e controle da inscrição em Restos a Pagar." 
 
 Análise  das Justificativas: O Gestor atendeu a determinação do TCU no 
 que  se  refere  a  deixar de realizar despesas sem empenho prévio e a   
 observar  as fases de liquidação da despesa. No entanto, não atendeu a 
 determinação no que se refere ao processamento de restos a pagar, como 
 analisado no subitem 5.2.1.1 (017). 
 
 Nas   demais  determinações não  verificamos reincidência por força da 
 amostra elencada. 
 
 8.1.2 ASSUNTO  - Atuação das Unidades da CGU - NO EXERCÍCIO  
 
 8.1.2.1 INFORMAÇÃO: (002)  
 Constatamos  que  não  houve atendimento às recomendações relacionadas 
 aos   pontos   citados   a  seguir,  emitidas  por  meio  do Relatório 
 de Auditoria nº 160726, relativo à avaliação da gestão 2004: 
 
 6.1.1.1  Pagamento   de   juros   e   multas  decorrentes do atraso no 
 pagamento  de  obrigações  no  exercício. (vide subitem 5.2.2.1 - 022) 
 
 7.1.1.5  Morosidade para a instalação de Comissões de Sindicância. 
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 (vide subitem 6.5.1.1 - 058) 
 
 8.4.1.1  Registro  de  processos  de pensão no SISAC incompleto. (vide 
 subitem 6.4.1.1 - 051 do presente Relatório) 
 
 8.5.1.1 Morosidade para a instalação de Comissões de Sindicância.(vide 
 subitem 6.5.1.1 - 058) 
 
 9.1.2.1  Aquisição   de  materiais de mesma natureza, em modalidade de 
 licitação  inadequada,  caracterizando fracionamento de despesas.(vide 
 subitem 7.1.2.1 - 013) 
 
 Nas  demais constatações  não  verificamos reincidência por  força da 
 amostra  selecionada. 
 
 8.2 SUBÁREA - CONTROLES INTERNOS  
 
 8.2.1 ASSUNTO  - ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA  
 
 8.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (023)  
 Inexistência de auditoria interna. 
 
 Verificamos  que  a  Universidade  não  possui  unidade  de  auditoria 
 interna,  ou  ainda,  servidor  designado  para  o  desempenho  de tal 
 atividade,  nos  termos  do  artigo  14  do  Decreto Nº 3.591, de 6 de 
 setembro  2000,  que transcrevemos a seguir: "Art. 14. As entidades da 
 Administração  Pública Federal indireta deverão organizar a respectiva 
 unidade  de  auditoria  interna,  com o suporte necessário de recursos 
 humanos  e  materiais,  com  o  objetivo  de  fortalecer  a  gestão  e 
 racionalizar  as  ações  de  controle."  (Redação dada pelo Decreto nº 
 4.440, de 25.10.2002) 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A   conduta   do   gestor   responsável  contribuiu  apenas  de  forma 
 complementar para a ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 As seguintes evidências demonstram o nexo de causalidade entre conduta 
 do agente responsável e a ocorrência do fato indevido: 
 -  Processo  de  Prestação de Contas nº 23110.000477/2006-47 (fls. 50) 
 -   Resposta   da   Universidade   à   SA  N.º  175118/01  (item  "c") 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Acerca  do  fato o gestor informou: "No ano de 2005, a UFPel dispôs de 
 dois  servidores  aposentados  designados  na  Auditoria  Interna,  no 
 entanto,  por  determinação  contida neste Acórdão (nº 2.126/2005), os 
 mesmos foram demitidos, não concluindo os trabalhos." 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Continua sem solução a estruturação de unidade de auditoria interna na 
 UFPel,  tendo  em  vista  que  a  nomeação de servidores aposentados é 
 imprópria. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                        CARGO           
 113.076.840-68 ANTONIO CESAR GONCALVES BORGES  REITOR 
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 RECOMENDAÇÃO: 
 Recomendamos ao gestor a estruturação de unidade de auditoria interna, 
 em cumprimento ao que estabelece o artigo 14 do Decreto nº 3.591/2000,  
 com conseqüente nomeação de servidor desimpedido para exercer o cargo 
 de auditor interno e submissão do ato à Controladoria-Geral da União, 
 conforme previsão contida no mesmo diploma legal. 
 
 8.2.2 ASSUNTO  - AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS  
 
 8.2.2.1 INFORMAÇÃO: (047)  
 A) FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
 O  Processo nº 23110.000477/2006-47, relativo à Prestação de Contas do 
 exercício  2005,  está constituído das peças básicas a que se refere o 
 art. 14 da IN TCU nº 47/2004, 
 
 Porém, constatamos as seguintes impropriedades: 
 
 a)  Ausência  de  informações  relativas  ao  endereço residencial dos 
 agentes públicos a seguir elencados, constantes no rol de responsáveis 
 (fls. 02 a 09 do Processo nº 23110.000477/2006-47), em desacordo com o 
 disposto  no  inciso  V  do  artigo  13  da Instrução Normativa TCU nº 
 47/2004: 
 
 CPF:  165.361.850-72,  301.721.600-49, 348.707.330-72, 572.556.010-49, 
 259.310.750-20,    167.132.730-68,   066.788.660-53,   572.154.640-91, 
 403.751.290-49, 174.415.600-04 e 301.532.470-53 
 
 b)   Ausência,  no  Relatório  de  Gestão  constante  do  Processo  nº 
 23110.000477/2006-47   das   informações   relacionadas  nos  subitens 
 "4.2.3.a)"  e  "4.2.3.b)" do ANEXO I da Norma de Execução CGU nº 1, de 
 05/01/2006  aprovada  pela Portaria nº 3, de 05/01/2006, onde consta o 
 seguinte: 
 
 "4.2.3) Relatório de Gestão 
 (...) 
 Além  das informações relacionadas no Anexo X da DN/TCU nº 71/2005, as 
 unidades  que  não  possuem auditoria interna deverão fazer constar no 
 Relatório de Gestão informações relativas: 
 
 a)   ao   cumprimento   das  determinações  e  recomendações  exaradas 
 pelo  TCU  e  pelos  órgãos  do  Sistema  de Controle Interno do poder 
 Executivo Federal, detalhando: 
 
 i)no  caso  de  determinações  e recomendações emanadas do TCU: número 
 do  acórdão,  descrição da determinação ou recomendação e providências 
 adotadas pela Unidade; 
 
 ii)no  caso  de  recomendações  oriundas  da  CGU  ou das Setoriais de 
 Controle  Interno  do  poder  Executivo  Federal: número do relatório, 
 descrição da recomendação e providências adotadas. 
 
 b)  à  apuração  de denúncias recebidas, detalhando, para cada caso, o 
 número  do  processo,  o  fato denunciado e as providências adotadas." 
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 B)REPRESENTATIVIDADE  DA  DESPESA  (Decisão  Normativa/TCU nº 71/2005) 
 
 O presente processo está organizado de forma não simplificada, pois  a 
 Entidade  geriu,  no  exercício sob exame, volume de recursos superior 
 a   R$  100.000.000,00  (cem  milhões  de  reais),  consoante previsão 
 do  art. 7º da IN TCU nº 47/2004 e Decisão Normativa TCU nº 71/2005. 
 A  Entidade  realizou,  em  2005,  despesas  no  valor  nominal  de R$ 
 222.363.464,09 (Duzentos e vinte e dois milhões,  trezentos e sessenta 
 e três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e nove centavos) na 
 Gestão   15264   -   Universidade   Federal   de   Pelotas,   conforme 
 demonstrado a  seguir: 
 
 - Despesa  autorizada:   R$  241.350.858,98 
 - Despesa  realizada:  R$  222.363.464,09 
 - Crédito não  utilizado: R$   18.987.121,89 
 
 Dentre as despesas relevantes executadas pela  Entidade, destacamos os 
 dispêndios   efetuados  com pessoal, ativo e  inativo, da  ordem de R$ 
 150.959.383,00  (cento  e cinqüenta  milhões, novecentos  e  cinqüenta 
 e  nove  mil,  trezentos  e  oitenta  e  três reais), correspondente a 
 aproximadamente 67,89%  da despesa  do  exercício. 
 
 8.2.3 ASSUNTO  - AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS  
 
 8.2.3.1 INFORMAÇÃO: (033)  
 Os  controles  internos  da  Entidade  objeto dos exames, nas áreas de 
 gestão  utilizadas  como  pontos  de  controle,  consoante análise por 
 seleção  de  itens  sobre  os  elementos  fornecidos  no  decorrer dos 
 trabalhos   e  demonstrados  em  subitens  próprios  deste  Relatório, 
 apresentam-se: 
 
 Nos Controles da Gestão: Adequados, porém aprimoráveis. 
 Na Gestão Orçamentária: Adequados, porém aprimoráveis. 
 Na Gestão Financeira: Adequados, porém aprimoráveis. 
 Na Gestão Patrimonial: Adequados. 
 Na Gestão de Recursos Humanos: Adequados, com fraquezas. 
 Na  Gestão  de  Suprimento  de  Bens  e  de Serviços: Adequados com   
 fraquezas. 
 Na Gestão Operacional: Adequados, porém aprimoráveis. 
 
 III - CONCLUSÃO 
 
        Em face dos exames realizados, bem como da avaliação da gestão 
 efetuada, no período a que se refere o presente processo, constatamos 
 o seguinte: 
 
 4.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (011)  
 Emissão  de  empenhos com modalidade de licitação incorreta. 
 
 4.1.2.1 CONSTATAÇÃO: (038)  
 Contratação indevida de servidor público para prestação de serviços de 
 consultoria. 
 
 4.1.2.2 CONSTATAÇÃO: (041)  
 Existência de servidores qualificados   como  Sócios-Administradores de 
 Empresas,  em descumprimento à legislação. 
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 5.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (032)  
 Concessão  de suprimento de fundos e execução  de  despesas  por  meio 
 de  suprimento  de  fundos  com  valor  superior  ao  limite fixado na 
 norma. 
 
 5.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (017)  
 Despesas do exercício de  2005 classificadas indevidamente como Restos 
 a Pagar do exercício de 2004. 
 
 5.2.2.1 CONSTATAÇÃO: (022)  
 Pagamentos  de  despesas  após  as  datas  de  vencimento, acarretando 
 incidência de juros e multa. 
 
 5.3.1.1 CONSTATAÇÃO: (016)  
 Pagamentos a fornecedores sem comprovação de regularidade fiscal. 
 
 6.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (009)  
 Pagamento   de   adicional   de insalubridade amparado em documentação 
 desatualizada. 
 
 6.2.1.2 CONSTATAÇÃO: (031)  
 Pagamento   indevido   de  adicional  de  insalubridade  a  servidores 
 afastados. 
 
 6.2.1.3 CONSTATAÇÃO: (049)  
 Inexistência de exames médicos semestrais em servidores que operam com 
 raio X.  
 
 6.2.2.1 CONSTATAÇÃO: (007)  
 Pagamento  a  maior  de  auxílio-alimentação, em desconformidade com o 
 Decreto nº 3.887/01. 
 
 6.2.2.2 CONSTATAÇÃO: (036)  
 Pagamento de valor incorreto de auxílio-transporte. 
 
 6.2.2.3 CONSTATAÇÃO: (037)  
 Pagamento  de mais de um auxílio-alimentação a servidores que acumulam 
 cargos. 
 
 6.3.1.1 CONSTATAÇÃO: (035)  
 Pagamento  concomitante  de  diárias  e  de  despesas com hospedagem e 
 alimentação. 
 
 6.3.1.2 CONSTATAÇÃO: (045)  
 Pagamentos indevidos de diárias para o exterior a servidores. 
 
 6.4.1.1 CONSTATAÇÃO: (051)  
 Descumprimento  do  prazo  legal  para  encaminhamento de processos de 
 admissão  e  de  concessões  de  aposentadoria  e  pensão para o órgão 
 setorial de controle interno. 
 
 6.5.1.1 CONSTATAÇÃO: (058)  
 Morosidade  na  condução  de  sindicâncias e processos administrativos 
 disciplinares. 
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 7.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (039)  
 Impropriedades  em  Processo de Dispensa de Licitação para contratação 
 de serviços de consultoria. 
 
 7.1.2.1 CONSTATAÇÃO: (013)  
 Fracionamento de despesa implicando a não realização de procedimento 
 licitatório. 
 
 7.1.3.1 CONSTATAÇÃO: (034)  
 Restrição ao caráter competitivo em processos licitatórios. 
 
 7.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (040)  
 Contratação  irregular  de  Fundação  de  Apoio  sem prévio registro e 
 credenciamento junto ao MEC e ao MCT. 
 
 7.2.1.2 CONSTATAÇÃO: (042)  
 Falhas na formalização de Contratos firmados pela UFPel com a Fundação 
 Simon Bolívar. 
 
 7.2.2.1 CONSTATAÇÃO: (014)  
 Enquadramento  indevido  no inciso VIII do art. 24 da Lei nº 8.666/93,  
 implicando a não realização de procedimento licitatório. 
 
 7.2.2.2 CONSTATAÇÃO: (046)  
 Contratação  de  Fundação  de Apoio para intermediação na aquisição de 
 bens e de material de consumo. 
 
 7.2.2.3 CONSTATAÇÃO: (054)  
 Contratação  indireta de pessoal, por intermédio de Fundação de Apoio, 
 para a realização de atividades de manutenção da Instituição. 
 
 7.2.3.1 CONSTATAÇÃO: (055)  
 Prorrogação   de   contratos  com  extrapolação  do  valor  limite  da 
 modalidade licitatória sob a qual se realizou o certame. 
 
 7.3.1.1 CONSTATAÇÃO: (050)  
 Inexigência  de  Relatórios  periódicos  e  de Prestações de Contas de 
 recursos repassados à Fundação Simon Bolívar. 
 
 7.4.1.1 CONSTATAÇÃO: (052)  
 Falta  de  registros  concernentes  à  execução  físico-financeira  de 
 contratos no SIASG. 
 
 8.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (023)  
 Inexistência de auditoria interna. 
 
                   Porto Alegre, 27 de junho de 2006 
 
 NOME                               CARGO     ASSINATURA 
 
 ALINE MARQUES ROLIM                 AFC      ________________________ 
 
 
 VALTER ZOTZ JUNIOR                  AFC      ________________________ 
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 

RELATÓRIO Nº : 175118 
EXERCÍCIO : 2005 
PROCESSO Nº: 23110.000477/2006-47 

UNIDADE AUDITADA : UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

CÓDIGO : 154047 
CIDADE :  PELOTAS - RS  
 

PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO 
 

Em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 8.443/92, combinado 

com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VIII, art. 14 da IN/TCU/N.º 47/2004 e fundamentado 

no Relatório, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria, pela REGULARIDADE COM 

RESSALVAS da gestão do responsáveis relacionados nos itens 4.1.1.1, 4.1.2.1, 4.1.2.2, 5.1.1.1, 5.2.1.1, 5.2.2.1, 

5.3.1.1, 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.3, 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.2.2.3, 6.3.1.1, 6.3.1.2, 6.4.1.1, 6.5.1.1, 7.1.1.1, 7.1.2.1, 7.1.3.1, 

7.2.1.1, 7.2.1.2, 7.2.2.1, 7.2.2.2, 7.2.2.3,  7.2.3.1, 7.3.1.1, 7.4.1.1 e 8.2.1.1, do Certificado de Auditoria e pela  

REGULARIDADE da gestão dos demais responsáveis, referentes ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro 

de 2005. 

2.  As questões objeto de ressalvas foram levadas ao conhecimento dos gestores responsáveis, para 

manifestação, conforme determina a Portaria CGU nº 03, de 05 de janeiro de 2006, que aprovou a Norma de 

Execução nº 01, de 05 de janeiro de 2006, e estão relacionadas em tópico próprio do Certificado de Auditoria. As 

manifestações do Gestor sobre referidas questões constam do Relatório de Auditoria. 

3.  Desse modo, o processo deve ser encaminhado ao Ministro de Estado supervisor, com vistas à 

obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e posterior remessa ao 

Tribunal de Contas da União.  

 

Brasília,          de                 de 2006. 

 

 

RONALD DA SILVA BALBE 
Diretor de Auditoria da Área Social 
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 
 

 
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

 
CERTIFICADO Nº      : 175118 
UNIDADE AUDITADA    : UFPel 
CÓDIGO              : 154047 
EXERCÍCIO           : 2005 
PROCESSO Nº         : 23103.000273/2006-03 
CIDADE              : PELOTAS 
 
 
                    CERTIFICADO DE AUDITORIA 
 
          Foram  examinados,  quanto   à legitimidade e legalidade, os 
atos  de  gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no 
período  de  01Jan2005 a 31Dez2005, tendo sido avaliados os resultados 
quanto  aos  aspectos  de  economicidade,  eficiência  e  eficácia  da 
gestão orçamentária,  financeira e patrimonial. 
 
2.        Os  exames  foram  efetuados  por seleção de itens, conforme 
escopo  do  trabalho  definido  no  Relatório  de  Auditoria constante 
deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas 
selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros 
mantidos  pelas unidades, bem como a aplicação de outros procedimentos 
julgados  necessários  no  decorrer da auditoria.  Os gestores citados 
no  Relatório  estão  relacionados  nas  folhas  0002  a  0009,  deste 
processo. 
 
3.        As questões objeto de ressalvas foram levadas ao conhecimen- 
to dos gestores responsáveis, conforme determina a Portaria CGU nº 03, 
de 05 de janeiro de 2006, que aprovou a Norma de Execução nº 01, de 05 
de janeiro de 2006, não  estando registradas no Relatório de Auditoria 
as manifestações dos Gestores  sobre  referidas  questões  em razão de 
não ter, até a presente data, expirado o prazo do período de apuração. 
 
4.        Em   nossa   opinião, diante dos exames aplicados, de acordo 
com  o  escopo  mencionado  no  parágrafo segundo, consubstanciados no 
Relatório  de Auditoria de Avaliação da Gestão nº 175118   considero: 
 
4.1  REGULAR COM RESSALVAS a gestão dos responsáveis a seguir listados: 
 
CPF            NOME                            CARGO           
113.076.840-68 ANTONIO CESAR GONCALVES BORGES  REITOR 
4.1.2.1 
Contratação indevida de servidor público para prestação de serviços de 
consultoria. 
5.2.2.1 
Pagamentos  de  despesas  após  as  datas  de  vencimento, acarretando 
incidência de juros e multa. 
 
6.3.1.1  
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Pagamento  concomitante  de  diárias  e de  despesas  com hospedagem e 
alimentação 
 
6.3.1.2 
Pagamentos indevidos de diárias para o exterior. 
 
6.5.1.1 
Morosidade  na  condução  de  sindicâncias e processos administrativos 
disciplinares. 
 
7.1.1.1 
Impropriedades  em  Processo de Dispensa de Licitação para contratação 
de serviços de consultoria. 
 
7.2.1.1 
Contratação  irregular  de  Fundação  de  Apoio  sem prévio registro e 
credenciamento junto ao MEC e ao MCT. 
 
7.2.2.2 
Contratação  de  Fundação  de Apoio para intermediação na aquisição de 
bens e de material de consumo. 
 
7.2.2.3  
Contratação  indireta de pessoal, por intermédio de Fundação de Apoio, 
para a realização de atividades de manutenção da Instituição. 
 
7.2.1.2 
Falhas na formalização de Contratos firmados pela UFPel com a Fundação 
Simon Bolívar. 
 
7.2.3.1 
Prorrogação   de   contratos  com  extrapolação  do  valor  limite  da 
modalidade licitatória sob a qual se realizou o certame. 
 
7.3.1.1 
Inexigência  de  Relatórios  periódicos  e  de Prestações de Contas de 
recursos repassados à Fundação Simon Bolívar. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
117.054.500-91 MARIO RENATO CARDOSO AMARAL     PREFEITO DA UFPEL 
 
5.1.1.1 
Concessão  de suprimento de fundos e execução  de  despesas  por  meio 
de suprimento de fundos com valor superior ao limite fixado na norma. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
174.415.600-04 ELIO SILVA CUNHA                DIRETOR D.M.P 
 
7.1.3.1 
Restrição ao caráter competitivo em processos licitatórios. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
214.216.920-15 CLOVIS ROSLER DE SOUZA          CHEFE DA DIV DE SERVIÇOS GER 
 
5.1.1.1 
Concessão  de suprimento de fundos e execução  de  despesas  por  meio 
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de suprimento de fundos com valor superior ao limite fixado na norma. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
259.310.750-20 MAURO JOUBERT GOULART CUNHA     DIRETOR DO DEPTO DE PESSOAL 
 
4.1.2.2 
Existência  de  servidores qualificados como Sócios-Administradores de 
empresas, em descumprimento à legislação. 
 
6.2.1.1 
Pagamento   de   adicional   de insalubridade amparado em documentação 
desatualizada. 
 
6.2.1.2 
Pagamento   indevido   de  adicional  de  insalubridade  a  servidores 
afastados. 
 
6.2.1.3 
Inexistência de exames médicos semestrais em Servidores que operam com 
raio X. 
 
6.2.2.1 
Pagamento  a  maior  de  auxílio-alimentação, em desconformidade com o 
Decreto nº 3.887/01. 
 
6.2.2.2 
Pagamento de valor incorreto de auxílio-transporte. 
 
6.2.2.3 
Pagamento  de mais de um auxílio-alimentação a servidores que acumulam 
cargos. 
 
6.4.1.1 
Descumprimento  do  prazo  legal  para  encaminhamento de processos de 
admissão  e  de  concessões  de  aposentadoria  e  pensão para o órgão 
setorial de controle interno. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
301.721.600-49 FRANCISCO CARLOS GOMES LUZZARD  PRó-REITOR ADMINISTRATIVO 
 
4.1.1.1 
Emissão de empenhos com modalidade de licitação incorreta. 
 
4.1.2.1 
Contratação indevida de servidor público para prestação de serviços de 
consultoria. 
 
 
5.1.1.1 
Concessão  de suprimento de fundos e execução  de  despesas  por  meio 
de suprimento de fundos com valor superior ao limite fixado na norma. 
 
5.2.1.1 
Despesas  de  2005  classificadas indevidamente como Restos a Pagar do 
exercício de 2004. 
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7.1.2.1 
Fracionamento de despesa implicando a não realização de procedimento 
licitatório. 
 
7.2.2.1 
Enquadramento indevido no inciso VIII do art. 24 da Lei nº 8.666/93,  
implicando a não realização de procedimento licitatório. 
 
7.2.2.2 
Contratação  de  Fundação  de Apoio para intermediação na aquisição de 
bens e de material de consumo. 
 
7.2.2.3  
Contratação  indireta de pessoal, por intermédio de Fundação de Apoio, 
para a realização de atividades de manutenção da Instituição. 
 
7.2.3.1 
Prorrogação   de   contratos  com  extrapolação  do  valor  limite  da 
modalidade licitatória sob a qual se realizou o certame. 
 
7.3.1.1 
Inexigência  de  Relatórios  periódicos  e  de Prestações de Contas de 
recursos repassados à Fundação Simon Bolívar. 
 
7.4.1.1 
Falta  de  registros  concernentes  à  execução  físico-financeira  de 
contratos no SIASG. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
348.707.330-72 GERSON LUIZ CARDOSO DA SILVA    DIRETOR DEPTO FINANÇ E CONTA 
 
5.1.1.1 
Concessão  de suprimento de fundos e execução  de  despesas  por  meio 
de suprimento de fundos com valor superior ao limite fixado na norma. 
 
5.3.1.1 
Pagamentos a fornecedores sem comprovação de regularidade fiscal. 
 
4.2  REGULAR a gestão dos demais responsáveis tratados no mencionado 
     relatório de auditoria. 
 
                  Porto Alegre,     de junho de 2006 
 
 
 
                          JARI BELLAVER MONTEIRO 
              CHEFE DA CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO RS 

 

 

 

 
 


