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        Chefe da CGU-Regional/RS, 
        Em  atendimento à  determinação  contida na  Ordem  de  Serviço 
 n.° 208454,  e consoante o estabelecido na  Seção III, Capítulo VII da 
 Instrução  Normativa   SFC  n.° 01,  de  06/04/2001,  apresentamos  os 
 resultados  dos  exames  realizados  sobre  o processo anual de contas 
 apresentado  pelo (a)  FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS    
 
 I - ESCOPO DOS EXAMES 
 
 2. Os  trabalhos  de campo conclusivos foram realizados no  período de 
 19/05/2008  a  06/06/2008, por meio de testes, análises e consolidação 
 de informações  coletadas ao longo do  exercício sob  exame e a partir 
 da  apresentação  do  processo  de  contas  pela Unidade Audidata , em 
 estrita observância  às  normas  de  auditoria  aplicáveis  ao Serviço 
 Público  Federal.   Nenhuma  restrição   foi  imposta à realização dos 
 exames, que contemplaram os seguintes itens: 
 - AVALIAÇÃO  DOS  RESULTADOS  QUANTITATIVOS  E QUALITATIVOS DA GESTÃO 
 - QUALIDADE E CONFIABILIDADE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO UTILIZADOS 
   E CONTROLES INTERNOS IMPLEMENTADOS PELA GESTÃO 
 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 
 - REGULARIDADE DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 - REGULARIDADE NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 - ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 
 - CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU 
 - RECURSOS EXTERNOS/ORGANISMOS INTERNACIONAIS 
 - ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA 
 - ATUAÇÃO ENTIDADE SUPERVISORA/AGENTE OPERADOR 
 - CONCESSÃO DE DIÁRIAS 
 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - USO DE CARTÕES 
 
 II - RESULTADO DOS TRABALHOS 
 
 3. Os  exames realizados resultaram na  identificação das constatações 
 listadas  detalhadamente no  Anexo-"Demonstrativo das Constatações"  e 



 que dão suporte às  análises constantes  neste Relatório de Auditoria. 
 4. Verificamos no Processo de Contas da Unidade a não conformidade com 
 o  inteiro  teor  das  peças  e  respectivos conteúdos  exigidos pelas 
 IN-TCU-47/2004 e 54/2007 e pelas DN-TCU-85/2007 e  88/2007,  Anexo XI, 
 conforme   tratado   no   item   3.2.2.1  do  Anexo-"Demonstrativo das 
 Constatações" deste Relatório. 
 5. Em acordo com o que estabelece o Anexo VI da DN-TCU-85/2007, e   em 
 face  dos exames  realizados,  cujos resultados estão  consignados  no 
 Anexo-"Demonstrativo   das   Constatações",  efetuamos  as   seguintes 
 análises: 
 
 5.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DA GESTÃO  
 
 De  acordo com o consubstanciado no Relatório de Gestão 2007 da UFPEL, 
 foram previstas e executadas metas relativas aos  seguintes  Programas 
 de   Governo:   Previdência    de  Inativos  e Pensionistas da  União, 
 Promoção    da    Pesquisa   e   do   Desenvolvimento   Científico   e 
 Tecnológico,  Apoio Administrativo,     Democratizando   o   acesso  à 
 Educação    Profissional,   Tecnológica  e  Universitária,  Gestão  da 
 Política da Educação,  Universidade  do  Século  XXI e Escola Moderna. 
 Verificamos   que   a  maioria das metas foram alcançadas, e em alguns 
 casos,   em   valores   superiores   às  expectativas. No Relatório de 
 Gestão  2007   estão  apresentados  os dados referentes ao programas e 
 seus prazos de  cumprimento,  causas  do sucesso ou insucesso. 
 
 5.2 QUALIDADE E CONFIABILIDADE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO UTILIZADOS    
E CONTROLES INTERNOS IMPLEMENTADOS PELA GESTÃO  

 
 Os  indicadores  abaixo  relacionados  estão presentes no relatório de 
 gestão  da  unidade,  como   previsto  na  Decisão  TCU  nº 408/2002 - 
 Plenário,  no  entanto,  não  apresentam  a  evolução  histórica,  não  
permitindo  avaliar se os indicadores demonstram avanços efetivos   na 
gestão:  

 -Custo corrente/Aluno Equivalente 
 -Aluno Tempo Integral/Professor Equivalente 
 -Aluno Tempo integral/Funcionário Equivalente 
 -Funcionário/Professor 
 -Grau de participação Estudantil (GPE) 
 -Grau de Envolvimento com a Pós-Graduação 
 -Conceito CAPES/MEC para Pós-Graduação 
 -Índice de Qualificação do Corpo Docente 
 -Taxa de Sucesso na Graduação 
 
 5.3 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS  
 
 A  Unidade  apresenta no Anexo 1 seu Relatório de Gestão demonstrativo 
 referente   à   transferência   de  recursos  (convênios  recebidos  e 
 transferidos). 
 Com   base   nos  exames  realizados,  verificamos  falhas  graves  no 
 relacionamento  da  UFPEL  com  as  suas  fundações de apoio, as quais 
 necessitam, imediatamente, ser equacionadas, sob pena de ocorrência de 
 dano   ao   Erário.  Foram  ressalvadas  a  manutenção de  contratação 
 indevida   de   Fundação   de   Apoio  para a  realização de objeto de 
 caráter  genérico,  continuado  e permanente,  a aquisição indevida de 
 imóvel  sem  licitação,  a   contratação   indireta de pessoal  para a 
 realização  de atividades de manutenção da Instituição e a contratação 
 de  Fundação  para  realização de processo seletivo sem a exigência de 
 licitação, conforme subitens 1.1.2.1, 2.1.7.1, 2.2.2.2 e 2.3.3.1. 



   
 
 5.4 REGULARIDADE DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS  
 
 Com   base    nos   exames  realizados,  foram  constatadas  falhas  e 
 desconformidades, as quais indicam a necessidade de aperfeiçoamento do 
 planejamento  das  aquisições  da  Entidade,  com  vistas a adequar os 
 procedimentos  aos  ditames legais que regem o suprimento de bens e de 
 serviços   no   Serviço   Público   Federal. 
 Nos  itens  1.1.2.1,   2.1.7.1,  2.1.7.2,  2.1.7.3,  2.2.2.1, 2.2.2.2, 
 2.2.3.1,  2.2.3.2 e 2.3.3.1  do Anexo - Demonstrativo das constatações 
 encontram-se  as observações decorrentes dos exames realizados na área 
 de suprimento de bens e serviços. 
 
 5.5 REGULARIDADE NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  
 
 O gestor repassou as seguinte informações: 
  

Descrição 2007 

Servidores envolvidos em ações finalísticas da 
Entidade 

1273 

Docentes envolvidos em ações de suporte da 
Entidade 

850 

Ocupantes de função de confiança, sem vínculo 05 

Contratações Temporárias 242 

Pessoal cedido pela entidade, com ônus 01 

Pessoal Requisitado em exercício na Entidade sem 
ônus 

00 

Total de Servidores 2371 

 
 
 Verificamos  falhas  nos  controles  existentes  na  área  de Recursos 
 Humanos   da   Entidade,   traduzidas   em  pagamentos  suportados  em 
 documentação  desatualizada,  caso  do  Adicional de Insalubridade, na 
 morosidade   na   condução  de processos administrativos disciplinares 
 Ausência  de  regulamentação  quanto  à  participação de servidores em 
 cursos e concursos  e  sindicâncias,  conforme  consignado  no Anexo I 
 ao  presente Relatório,  subitens 2.1.3.1, 2.1.5.1 e 2.1.6.1, as quais 
 indicam  a  necessidade  de  aprimoramento  dos controles internos, de 
 modo a viabilizar a correção  das falhas detectadas. 
 
 5.6 ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA  
 
 A  unidade  examinada  não patrocina entidades de previdência privada, 
 conforme informação constante do relatório de gestão 2007. 
 
 5.7 CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU  
 
 O  Tribunal  de  Contas  da  União,  por  intermédio do Acórdão TCU nº 
 2310/2007   -   Segunda  Câmara  e  Acórdão 3327/2007- Primeira Câmara 
 emanou   determinações   à  FUFPEL. O resultado da  análise  referente 
 ao  cumprimento  destas  determinações está  consignado  nos  subitens 
 2.1.5.1 do Anexo I ao presente Relatório. 
 



 5.8 RECURSOS EXTERNOS/ORGANISMOS INTERNACIONAIS  
 
 A unidade examinada não executou projetos ou programas financiados com 
 recursos  externos  e/ou  em cooperação com organismos internacionais, 
 conforme informado no capítulo 5 do Relatório de Gestão da UFPEL. 
 
  
 5.9 ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA  
 
 A  FUFPEL  não constituiu a Unidade de Auditoria Interna, em desacordo 
 com o estabelecido no Art. 14 do Decreto n.º 3.591/2000. 
 
  
 5.10 ATUAÇÃO ENTIDADE SUPERVISORA/AGENTE OPERADOR  
 
 Não se aplica. 
 
  
 5.11 CONCESSÃO DE DIÁRIAS  
 
 A  unidade  não formaliza adequadamente, nos processos de concessão de 
 diárias,  a  motivação  para  que os servidores efetuem o deslocamento 
 durante  o final de semana quando se afastam da sede para trabalhos de 
 campo. 
 Os  itens 2.1.3.2 e 2.1.4.1 do Anexo - Demonstrativos das Constatações 
 descreve a situação encontrada. 
 
 5.12 SUPRIMENTO DE FUNDOS - USO DE CARTÕES  
 
 A   unidade examinada utiliza Cartões de Pagamento do governo Federal,  
como evidenciam os  saldos e movimentações no exercício 2007 para as 
seguintes contas: 
 1.9.9.9.6.24.01  -  saque  -  Cartão  de  Pagamento do Governo Federal 
 - saldo R$ 98.055,00 
 1.9.9.9.6.24.02  -  fatura  -  Cartão  de Pagamento do Governo Federal 
 - saldo R$   2184,60 
 O  total  de  movimentação  na utilização de cartões corporativos pela 
 Entidade no ano de 2007 foi de R$ 100.239,60 
 Os   itens    2.1.2.1   e  2.1.2.2   do  Anexo  -  Demonstrativos  das 
 Constatações descrevem a situação encontrada. 
 

 
 5.13 CONSTATAÇÕES QUE RESULTARAM EM DANO AO ERÁRIO 
 
 As constatações verificadas estão consignadas no Anexo-"Demonstrativo 
 das Constatações", não tendo sido estimada pela equipe ocorrência 
 de dano ao erário. 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 III - CONCLUSÃO 
 
       Tendo  sido  abordados  os  pontos  requeridos  pela  legislação 
 aplicável, submetemos o presente relatório à consideração superior, de 
 modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de  Auditoria, 
 a  partir  das   constatações   levantadas  pela   equipe,  que  estão 
 detalhadamente  consignadas no  Anexo-"Demonstrativo das Constatações" 
 deste Relatório. 
 
 
 
                   Porto Alegre , 24 de julho de 2008. 
 
 
 
 NOME                               CARGO     ASSINATURA 
 
 EDUARDO DOS SANTOS BARCELLOS        AFC      ________________________ 
 
 MARCELO ARAUJO                      AFC      ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I AO RELATÓRIO Nº 208454 
DEMONSTRATIVO DAS CONSTATAÇÕES 

 
 1 ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  
 
 1.1 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO NOS MUNICÍPIOS  
 
 1.1.1 ASSUNTO  - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS  
 
 1.1.1.1 INFORMAÇÃO: (036)  
  
PROGRAMA 1220 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial no Sistema Único de 

Saúde 

Objetivo 

Ampliar o acesso da população aos serviços ambulatoriais e 
hospitalares do Sistema Único de Saúde, na busca da 
eqüidade, da redução das desigualdades regionais e da 
humanização de sua prestação. 

Ação 8585 - Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em   
Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão 

Plena/Avançada 

Finalidade 

Viabilizar, de forma descentralizada, a Atenção à Saúde da 
População nos Estados e Municípios habilitados em Gestão 
Plena do Sistema e nos Estados 
Habilitados em Gestão Plena do Sistema Estadual. 

 
 1.1.2 ASSUNTO  - CONVÊNIOS DE OBRAS E SERVIÇOS  
 
 1.1.2.1 CONSTATAÇÃO: (012)  
 Manutenção  de  contratação   indevida  de  Fundação  de  Apoio para a 
 realização de objeto de caráter genérico, continuado e permanente. 
 A  Entidade contratou a Fundação de Apoio Universitário - FAU, CNPJ nº 
 89.876.114/0001-03,   mediante  Convênio celebrado  em  25/04/2002 com 
 vigência   até  24/04/2007,  que apresenta  em sua Cláusula Primeira o 
 objeto  transcrito    a   seguir:  "Desenvolver  e  operacionalizar os 
 objetivos  e  metas  projetadas pelo Hospital Escola, com definição de 
 recursos   necessários   com  vistas   à   melhoria da assistência, do 
 ensino    e  da  pesquisa biomédica,  na  conformidade    de  projetos 
 específicos  desenvolvidos   ao  longo  da execução  do convênio pelos 
 segmentos  acadêmico   e  assistencial da área de  saúde da UFPel." Em 
 que  pese  a  contratação  ter  sido  ponto de constatação pela CGU no 
 Relatório  de Gestão de 2006, contrário a sua manutenção,  a Entidade, 
 no  ano  de 2007, por intermédio do Contrato de n° 042/2007,  prorroga 
 por  mais cinco anos,  a operacionalização das atividades do Hospital- 
 Escola  junto à FAU - Fundação de Apoio Universitário, desconsiderando 
 apontamento da Controladoria-geral da União. 
 Para   execução   deste   objeto  foi  acordado,  conforme disposto na 
 Cláusula   Primeira   do   Convênio, o repasse da UFPel à FAU de todos 
 os  recursos   oriundos   do Ministério da Educação e Cultura - MEC, e 
 do   Ministério   da    Saúde,    com    destinação    específica   ao 
 Hospital Escola. Esta  contratação enseja as seguintes observações: 
   a)Primeiramente,   a  contratação  afronta  o disposto na alínea "c" 
 do   item  8.2  da  Decisão  TCU 655/2002 - Plenário, corroborado pelo 
 disposto  no   item   7.2   do   Acórdão TCU 1516/2005 - Plenário, que 



 dispõem  que  o contrato  deve estar diretamente vinculado a projeto a 
 ser  cumprido  em  prazo   determinado   e   que  resulte  produto bem 
 definido,  não  cabendo a contratação    de    atividades  continuadas 
 nem de objeto  genérico,  desvinculado de projeto específico; 
   b)Em   segundo  lugar,  levando-se  em  conta  o  fato de que apesar 
 de  considerarmos  que  a contratação contraria jurisprudência do TCU, 
 ela  efetivamente   aconteceu,   não   podemos  deixar  de  observar o 
 deficiente   acompanhamento,    pela  Universidade,  da  execução  dos 
 recursos  por  parte  da   Fundação   de  Apoio,  pois  o mesmo não se 
 reveste  da formalização  adequada de uma prestação de contas conforme 
 previsão  nos  art.  28  a  30   IN   STN   nº  01/97.  De  acordo com 
 informação prestada pelo gestor em resposta à Solicitação de Auditoria 
 183963/04    "o   acompanhamento   durante   exercício   é   realizado 
 através   de   reuniões   semanais, com  representantes  da  Faculdade 
 de    Medicina,    do   Hospital  Escola  e  da   Fundação   de  Apoio 
 Universitário,  sendo  que  no final de cada exercício  é  emitido  um 
 relatório  com  as  atividades  desenvolvidas".  Registramos   que   o 
 citado  relatório,  relativamente  ao  exercício de 2005, trata-se  de 
 relato   gerencial,   não   atendendo,   conforme   já  mencionado, as 
 previsões constantes dos art. 28 a 30 IN STN nº 01/97. 
 
 CAUSA: 
 A  contratação  equivocada de Fundação, por dispensa de licitação para 
 atividades     administrativas   e   de   competência   exclusiva   da 
 Universidade,  foi a causa geradora do apontamento. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 O gestor manifestou-se da seguinte forma: 
 "A  contratação  da  fundação  de  apoio  FAU  através  de Dispensa de 
 Licitação  com  base  no  inciso XIII do artigo 24 da Lei nº 8.666/93, 
 data  vênia  do  entendimento dos senhores auditores, está em perfeita 
 consonância  com o dispositivo apontado, eis que a finalidade mesma de 
 criação   de  ditas  fundações,  foi  exatamente  para  dar  apoio  às 
 atividades  institucionais  e  finalísticas  da  IFES,  quais sejam de 
 desenvolvimento  institucional  nas  atividades fins, meio ou apoio de 
 ensino, pesquisa e extensão. 
 Assim  sendo,  quando  a  FAU,  especificamente  quanto  às atividades 
 descentralizadas do Hospital Escola da UFPel, com esta última contrata 
 com  base  no  inciso  XIII, art. 24, da Lei nº 8.666/93, é justamente 
 para  exercer  o APOIO finalístico de sua próprias criação, através de 
 atividades  específicas  que  lhes são destinadas pelo ente apoiado (a 
 UFPel),  justamente  através  desta contratação específica, como aliás 
 está  perfeitamente definido e permitido na própria Lei nº 8.958/93, e 
 cuja   contratação  está  expressamente  definida  no  dispositivo  de 
 dispensa de licitação, da Lei nº 8.666/93. 
 É  preciso  ter  em  conta  que  como  estas  fundações  foram criadas 
 para  o  fim  específico  de atuar no desenvolvimento institucional da 
 Universidade,  que em si tem o fim institucional de promover o ensino, 
 a  pesquisa  e  a  extensão,  todas  as atividades de desenvolvimentos 
 efetivadas  pelas  primeiras  que  tenham  qualquer  ligação com estas 
 atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão, certamente que estarão 
 cumprindo  com  a  finalidade  de  suas  próprias  criações,  como  já 
 exaustivamente justificado. 
 Portanto, qualquer atividade que vise o desenvolvimento 
 institucional de apoio às atividades fim, meio e de apoio ao ensino, à 
 pesquisa  e à extensão do ensino superior promovido pela UFPel, e, por 
 óbvio,  não  substituam às próprias atividades finalísticas da própria 
 Instituição de Ensino Superior (como o ensino, a pesquisa e a extensão 



 universitária  propriamente  dita),  estará  dentre  as atividades que 
 poderá e deverá a UFPel contratar com suas fundações de apoio. Deverá, 
 porque  esta  foi  a  finalidade  de  criação  das fundações de apoio, 
 conforme   expresso   nos   respectivos   estatutos  Ã  dar  apoio  ao 
 desenvolvimento  institucional  da  Universidade  que  apoia.  Poderá, 
 porque  existe  um dispositivo específico na legislação que estatuiu o 
 Estatuto  das Licitações e Contratos Administrativos Ã Lei nº 8.666/93 
 Ã  que  autoriza  a  contratação  com  Dispensa  de  Licitação  destas 
 instituições incumbidas regimental ou estatutariamente da pesquisa, do 
 ensino  ou  do  desenvolvimento  institucional,... desde que as mesmas 
 detenham inqüestionável reputação ético-profissional e não tenham fins 
 lucrativos,  como  consta  no  inc. XIII, art. 24, do referido diploma 
 legal. 
 Assim,  parece  claro,  com  a  devida  vênia,  que  restam  atendidas 
 tanto  as  exigências  da  Lei  nº 8.958/93, que regulamenta a relação 
 entre  as  Universidades  e as suas respectivas fundações de apoio, já 
 que   o   objeto   das   contratações   são  inerentes  às  atividades 
 institucionais  de  uma  e  de  outras, quanto às exigências da Lei nº 
 8.666/93,  quanto  ao  enquadramento  das contratações com dispensa de 
 licitação pelo art. XIII do art. 24. 
 Por  outro  lado,  não  ocorre  a  preconizada  ofensa  ao  contido na 
 Decisão  TCU  nº  655/2002-Plenário,  no  que  se  refere  ao  caráter 
 continuado  da  relação  jurídica examinada. Em percuciente estudo que 
 embasou  as conclusões alcançadas na referida Decisão da Egrégia Corte 
 de  Contas,  o  ACE Marco Aurélio de Souza examinou com profundidade a 
 natureza jurídica das fundações de apoio e suas relações com as IFES e 
 IFP.  Concluiu  pela  legitimidade de tais relações, maximé  quando se 
 trata  de  fundações  instituídas integralmente por pessoas de direito 
 privado, com as universidades federais e com os institutos federais de 
 pesquisa,  salientando a utilidade do apoio prestado pelas primeiras à 
 consecução dos objetivos dos últimos. 
 No  entanto,  a  Decisão  nº  655/2002  não  chegou  a  se  ocupar das 
 relações entre as IFES que têm hospitais universitários e as fundações 
 de apoio cujo objeto estatutário é o apoio às ações na área de saúde. 
 Deve-se,  então,  verificar  o  entendimento esposado por este Egrégio 
 Tribunal em outras decisões. No tema das relações entre as IFES e suas 
 fundações   de   apoio  em  matéria  hospitalar,   há  posicionamentos 
 relevantes que serão a seguir analisados. 
 A  Egrégia  Corte  de  Contas  da  União  pronunciou-se  a respeito da 
 matéria  de  que ora se trata por duas vezes, ao analisar a questão na 
 Universidade  Federal  do  Espírito  Santo, em razão da contratação de 
 pessoal  por  sua  fundação  de  apoio,  a  Fundação Ceciliano Abel de 
 Almeida. Em ambas (na Decisão nº 319/1998 Ã 1ª Câmara, e na Decisão nº 
 1002/2001  Ã  Plenário),  aquela  Egrégia  Corte  entendeu que não era 
 correta  a falta de pessoal do quadro próprio da IFES para cumprimento 
 dos  objetivos de seu hospital universitário. Admitiu, no entanto, que 
 a  demanda  social por assistência à saúde não poderia ser prejudicada 
 em  razão  de  sua  relevância, e que a escassez de pessoal constatada 
 consistia  em fato atribuível ao Ministro de Estado e não ao dirigente 
 da IFES. 
 Por   outro  ângulo,  é  importante  salientar  o  entendimento  desta 
 Egrégia  Corte,  no sentido de que a eficácia na execução das ações de 
 assistência  à  saúde  da  população  tem  tal relevância impõe que se 
 abrande  a  leitura do formalismo jurídico-administrativo. Deve-se por 
 tal  motivo  buscar  na eqüidade e no sentido finalístico da gestão os 
 parâmetros  adequados para a análise de tais atos. Assim pronunciou-se 
 o eminente Relator, Ministro Valmir Campelo: 
 Indubitavelmente,   sem   descurar  dos  deveres  e  dos  caminhos  da 



 legalidade que a Administração deve percorrer para alcançar o objetivo 
 final  a  que se propõe a instituição - no caso concreto a eficácia no 
 atendimento  à  saúde  pública  -  há  que  se  recorrer  à  eqüidade, 
 abrandando-se os rigores da lei, quando uma nova realidade se sobrepõe 
 às condições normais de sorte a obstruir aquele desiderato. 
 O  problema  de  carência  de  pessoal  no  quadro próprio enfrentando 
 pela  UFPel  é  idêntico  ao  da  UFES, como de resto o é em relação à 
 demais  IFES  que  dispõem  de hospitais universitários. Igualmente, a 
 pressão  social  pela assistência à saúde da população é comum a todas 
 essas  Instituições,  o  que lhes impõe a quase irrealizável tarefa de 
 conciliar  a  capacidade instalada com a demanda sempre crescente e de 
 exigência inadiável. 
 Por  outro  lado,  no  Acórdão  nº  523/2003-Plenário, a Egrégia Corte 
 de  Contas  da  União  decidiu  que,  enquanto  o  Governo Federal não 
 disponibilizar   vagas  para  provimento  do  quantitativo  de  cargos 
 suficiente  para o funcionamento regular (compatível com a demanda) do 
 Hospital  Universitário  da  FURG,  a  execução  indireta terá que ser 
 admitida. Assim decidiu-se naquele significativo aresto: 
   18.  É  sabido por todos que acompanham as orientações políticas dos 
 últimos  anos  que  não  tem  sido  autorizada  pelo Governo Federal a 
 reposição de pessoal nos mesmos patamares da abertura de vagas, salvo, 
 talvez, para algumas carreiras consideradas típicas de Estado. Assim é 
 que as Universidades em geral estão com deficiência de pessoal e o que 
 faz  com  que  elas  não  tenham  seu  funcionamento inviabilizado é a 
 possibilidade  de contratação de professores-substitutos nos termos do 
 inciso IV do art. 2º da Lei nº 8.745/93, ainda que sujeita à limitação 
 dos  parágrafos  1º  e  2º.  No entanto, tal faculdade (de contratação 
 temporária)  não se aplica aos servidores necessários às atividades de 
 um  Hospital  Universitário.  Logo,  se  o  Ministério da Educação não 
 proceder  à alocação de vagas e não autorizar a realização de concurso 
 público  para provimento dessas, os Hospitais Universitários ficam sem 
 possibilidade  de  contratação de pessoal, restando a eles, como única 
 alternativa, recorrer às Fundações de Apoio. 
 ...................................................... 
 O problema existente na utilização das Fundações de Apoio para tal fim 
 é que a Lei nº 8.958/94 , no parágrafo 3º do art. 4º, dispõe que: 
 §  3º  É vedada a utilização dos contratados referidos no caput para a 
 contratação  de  pessoal  administrativo,  de  manutenção, docentes ou 
 pesquisadores  para  prestarem  serviços  ou  atender  necessidades de 
 caráter permanente das instituições federais contratantes. 
   19.  Outro  aspecto  imprescindível  a  ser considerado, é que estes 
 Hospitais,  por  serem públicos, são responsáveis pela maior parte dos 
 atendimentos  ao  SUS,  suprindo as lacunas deixadas por uma tabela de 
 remuneração  que não contempla sequer os custos básicos da maioria dos 
 procedimentos,  motivo  pelo  qual  poucos  Hospitais  Particulares se 
 dispõem  a  prestar  atendimentos  ao  SUS.  Ou  seja,  não  fossem os 
 Hospitais  Universitários  (e alguns outros poucos públicos vinculados 
 ao  Ministério  da  Saúde),  a população teria um atendimento de saúde 
 ainda mais precário do que o que existe hoje. 
 20.  Este  Tribunal,  em diversas ocasiões e em especial na Decisão nº 
 655/2002  - Plenário, proferiu o entendimento de que a contratação das 
 Fundações  de  Apoio deveria atender às seguintes recomendações, entre 
 outras: 
 - o contrato deve estar diretamente vinculado a projeto a ser cumprido 
 em prazo determinado e que resulte produto bem definido, não cabendo a 
 contratação   de   atividades  continuadas  nem  de  objeto  genérico, 
 desvinculado de projeto específico; 
 -   os   contratos   para   execução  de  projeto  de  desenvolvimento 



 institucional devem ter produto que resulte em efetivo desenvolvimento 
 institucional,  caracterizado  pela  melhoria mensurável da eficácia e 
 eficiência no desempenho da instituição beneficiada; 
 -  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. (grifou-se) 
   21. Comparando-se as informações prestadas pela FURG e examinando-se 
 os  objetos  dos  Convênios celebrados com a FAHERG, fica evidente que 
 tais  recomendações  não vêm sendo cumpridas. Caso, por esse motivo, o 
 Tribunal  viesse  a  determinar  que  a  FURG denunciasse os Convênios 
 firmados   com   a   FAHERG  que  descumprem  os  preceitos  acima,  a 
 conseqüência  provável  seria a paralisação das atividades do Hospital 
 Universitário,  por  falta  de  pessoal,  e o desatendimento de toda a 
 comunidade  carente da região. E a questão que fica é: de quem seria a 
 responsabilidade?  Do  Tribunal  por  ter determinado o cumprimento da 
 lei?  Da  FURG  por  ter  buscado  dar  atendimento à população com os 
 recursos  advindos  por  intermédio  da  FAHERG, na falta de condições 
 adequadas  e  propiciadas  por  quem  de direito? Do MEC que não aloca 
 vagas  e  autoriza a realização de concursos públicos para atendimento 
 das necessidades de ensino e assistência das Universidades e Hospitais 
 Universitários?  Da  Administração Federal que imprime orientação para 
 as políticas executadas pelo MEC? A única certeza que existe é que não 
 é do povo, que depende única e exclusivamente do atendimento do SUS, a 
 culpa  pela  situação criada e não é justo que venha a ser ele a pagar 
 pelas  políticas  de  saúde que vem sendo implementadas desde há muito 
 tempo. 
   22. Situação similar foi apreciada no TC nº004.103/2001-4, referente 
 à  Universidade  Federal  do  Espírito  Santo,  mais especificamente a 
 respeito do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam), 
 e  originou  a  Decisão  nº  1002/2001-Plenário,  na qual foi citada a 
 Decisão  nº  319/1998,  e da qual foram extraídas partes do parecer do 
 Exmo. Ministro Carlos Átila Álvares da Silva, abaixo reproduzidas: 
 Indubitavelmente,   sem   descurar  dos  deveres  e  dos  caminhos  da 
 legalidade que a Administração deve percorrer para alcançar o objetivo 
 final  a  que se propõe a instituição - no caso concreto a eficácia no 
 atendimento  à  saúde  pública  -  há  que  se  recorrer  à  eqüidade, 
 abrandando-se os rigores da lei, quando uma nova realidade se sobrepõe 
 à s condições normais de sorte a obstruir aquele desiderato. 
 ... 
 Por   isso,   não   podemos  olvidar  as  imprevisíveis  conseqüências 
 (diminuição  do  volume  ou  paralisação  de  serviços essenciais) que 
 poderiam  advir  da  redução do contingente de profissionais das áreas 
 médica   e   paramédica   do  já  referido  Hospital,  com  diretos  e 
 indesejáveis  reflexos  para  a comunidade. Registre-se, por oportuno, 
 que a solução definitiva para as necessidades do Hucam deve contemplar 
 a  contratação,  mediante  prévio concurso público, de servidores para 
 prover  as  vagas existentes no seu quadro de pessoal, medida esta que 
 depende  de  autorização  de  instâncias  ministeriais (Ministérios da 
 Educação e da Administração e Reforma do Estado). 
   23.  De  um  ponto  de  vista  meramente  legal,  é fácil apontar as 
 impropriedades  que  vêm  sendo cometidas pela FURG e o HU ao realizar 
 convênios  com  a  FAHERG  para  fins  de  implantação e manutenção de 
 setores  do Hospital, tais como a unidade de hospital-dia para doenças 
 crônicas,   UTI-Geral  e  centro  cirúrgico,  os  quais  são  serviços 
 fundamentais  a  um Hospital-Geral. Serviços esses que, se dependessem 
 apenas   dos  recursos  alocados  pela  Administração  Federal  (MEC), 
 simplesmente não existiriam e, conseqüentemente, também não existiriam 



 impropriedades.  E  aí  se  questiona,  qual o mal menor, a existência 
 desses  setores a prestar atendimentos à população da cidade e região, 
 originando  impropriedades,  ou  a  pura  e  simples inexistência, mas 
 dentro das normas legais? 
   24.  Já há algum tempo a orientação desse Tribunal vem se deslocando 
 do aspecto puramente formal para avaliar mais detidamente a questão da 
 eficácia,  eficiência,  economicidade  e  efetividade da aplicação dos 
 recursos  públicos.  Ou  seja,  vem  mudando o foco do que é puramente 
 legal para se avaliar o que é moral, ético, na Administração Pública. 
 E  será  ético  privar  a  população do atendimento prestado por esses 
 setores para os fins de fazer cumprir a legislação? 
 25.  A  solução do problema passa necessariamente por uma reformulação 
 de  política  de  pessoal que possibilite às Universidades e Hospitais 
 Públicos   a  contratação,  via  concurso  público  como  determina  a 
 Constituição,  de  pessoal  suficiente para suprir as necessidades das 
 suas   respectivas   clientelas.   Até  lá,  infelizmente,  não  sobra 
 alternativa  às  Universidades que a de se socorrerem das Fundações de 
 Apoio  para  conseguirem  continuar a prestar os serviços destinados à 
 comunidade,  ou fechar as portas, desassistindo toda uma população que 
 delas dependem, em especial no tocante à saúde. 
 .................................................... 
 O  que  parece  ser  justo, é determinar à  FURG que, assim que o  MEC 
 alocar  as  vagas  necessárias  ao  funcionamento  do HU e autorizar a 
 realização  de  concurso público para supri-las, denuncie os Convênios 
 supracitados  que  envolvem  contratação  de  pessoal não-temporário e 
 manutenção  das  atividades  do HU, e passe a se abster de manter esse 
 tipo  de Convênio com a FAHERG, para então enquadrar-se plenamente aos 
 ditames  legais  que regulam o relacionamento das Universidades com as 
 Fundações de Apoio. 
 .......................................................... 
 ACORDAM  os  Ministros  do  Tribunal  de  Contas da União, reunidos em 
 Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 
 9.1. conhecer da presente representação com fulcro no art. 237, inciso 
 IV, do Regimento Interno deste Tribunal; 
 9.2.  determinar  à Fundação Universidade Federal do Rio Grande - FURG 
 que: 
 9.2.1  gestione junto ao MEC a criação do número de vagas no quadro de 
 pessoal  necessárias  ao  atendimento  das  atividades finalísticas do 
 Hospital Universitário; 
 9.2.2  abstenha-se  de  firmar ou prorrogar Convênio com a FAHERG para 
 fins   de  contratação  de  pessoal  não-temporário  e  manutenção  de 
 atividades,  após  terem  sido providas, mediante concurso público, as 
 vagas   necessárias   ao  seu  quadro  próprio  de  pessoal;  (grifei) 
 Além  do  que  decidiu  o  aresto  em  boa  parte  transcrito acima, o 
 Egrégio TCU constatou que não há sentido lógico em "garimpar" na lei a 
 inobservância  de  formas  para responsabilizar os dirigentes das IFES 
 por  eventuais  impropriedades,  à  vista  da  relevância das ações em 
 andamento  no  atendimento  à  saúde da população. Eis o que afirmou o 
 Egrégio Tribunal no recentíssimo Acórdão nº 662/2005-Plenário: 
   31.  É  fato  conhecido a situação caótica a que estão submetidos os 
 hospitais  universitários  vinculados  às  IFES,  em  decorrência  das 
 restrições  orçamentárias  e de recursos humanos impostas pelo Governo 
 Federal,  impedindo  o  regular funcionamento desses hospitais, que em 
 muitas  cidades  atendem parcela considerável da população. Não restam 
 dúvidas  quanto  aos méritos de se estabelecer mecanismos de incentivo 
 ao  desenvolvimento  e  qualificação  da assistência à saúde e aos que 
 atuam  para tal, mas tais mecanismos têm de guardar conformidade com o 
 ordenamento jurídico pertinente. Por outro lado, uma análise meramente 



 legalista  do  relacionamento  da  FURG  com  sua  Fundação  de Apoio, 
 desprezando  o  contexto  e  os  resultados  obtidos,  pode conduzir a 
 conclusões  equivocadas quanto às causas e responsabilidades. (grifei) 
 Em  suma,  a  Universidade  tem  que enfrentar o desafio da demanda de 
 manutenção  e de desenvolvimento das ações assistenciais de saúde, sem 
 poder sequer contar com a perspectiva de financiamento público que lhe 
 permita  executar  tais  ações  pelas  vias  canônicas preconizadas na 
 legislação formal regente da Administração Pública. A evidência de que 
 o  Estado não dispõe de recursos financeiros para investir no setor da 
 saúde  e,  de resto, em todos os demais, salta aos olhos e é por todos 
 percebida. 
 Não  há  dúvida,  então,  que  o  Egrégio  TCU  tem  sido  sensível  à 
 evidência,  hoje  inobscurecível, de que as IFES encontram-se com seus 
 quadros  de pessoal muito defasados diante de suas necessidades, tanto 
 para  as  atividades-fins  como para as administrativas. Para tornar o 
 quadro  ainda  mais problemático, os recursos orçamentários repassados 
 pela União para manutenção e desenvolvimento das atividades acadêmicas 
 têm   sido   notadamente   insuficientes   para   o   atendimento  das 
 necessidades,  o  que  resulta  em  obstáculo  ao aumento de objeto de 
 contratos  de terceirização de serviços de apoio. As dificuldades para 
 o cumprimento das exigências inerciais tornam, portanto, ainda maiores 
 quando  se  cogita  do  atendimento  de  demanda  reprimida na área da 
 assistência  médica  e  hospitalar.  Por isso, em que pese na origem o 
 Hospital  Escola  tivesse  sido  criado  para  suporte  às  atividades 
 acadêmicas  dos  cursos  da  área  de  saúde,  sua  convocação  para a 
 participação  na  rede  federal  do Sistema Único de Saúde como agente 
 assistencial  sem  que  fossem  aportados  os correspondentes recursos 
 humanos  e  materiais  tornou  impositivo  contar com a colaboração da 
 Fundação   de   Apoio   Universitário.   Assim,   enquanto  não  forem 
 disponibilizados  tais  recursos,  como  recomenda  o  Acórdão  TCU nº 
 1.520/2006-Plenário,  a continuidade do relacionamento  com a FAU será 
 inevitável." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 Analisaremos o assunto por tópicos, conforme segue: 
 a)Quanto  à  contratação estar enquadrada no inciso XIII do art. 24 da 
 Lei  nº  8.666/93,  em  face  da  previsão constante do art. 1º da Lei 
 8.958/94: 
 A  contratação, conforme descrito no campo fato, significou transferir 
 a  administração  do  Hospital  Universitário  à  Fundação  de  Apoio, 
 conforme  o  objeto  do  convênio celebrado entre as partes, suportado 
 pelo  repasse  de  todos  os  recursos recebidos pela Universidade com 
 destinação  específica  ao  Hospital  Escola  e  em  razão  do caráter 
 continuado  da  contratação,  que  já  ocorre  há cinco anos.  A   Lei 
 nº   8.958/94    e   o     Decreto   nº  5.205/04,  por   outro  lado, 
 estabelecem   que   os  projetos  das  IFES  podem  ser executados com 
 apoio  das  fundações  nos  casos  permitidos,  o  que  não  significa 
 que   as   fundações   possam  gerenciar    o   projeto   na   íntegra 
 (caracteriza-se   o  objeto como atividade  -  pois  não  há  data  de 
 conclusão  definida;  e,  não como projeto - com datas de início e fim 
 definidas),  atuar como se fizessem parte da estrutura da instituição, 
 exercendo   competências  privativas  da  Universidade,  dentre elas o 
 gerenciamento dos recursos públicos, com  o  objetivo   de   dotar   o 
 processo     de   maior   autonomia   e  agilidade  na  realização  de 
 despesas. 
 A  Decisão  TCU nº  655/2002 - Plenário aborda o assunto em tela e seu 
 teor  se  contrapõe  aos argumentos apresentados pelo Gestor, conforme 
 trechos do Relatório do Ministro Relator transcritos a seguir: 



 "115.A  primeira delas, e talvez a mais essencial, por definir o campo 
 de  incidência da lei, diz respeito aos fins da contratação. Como dito 
 antes,  não  são  todas as necessidades das instituições de ensino que 
 podem  ser  satisfeitas mediante a contratação direta das fundações de 
 apoio.  O artigo 1º da Lei nº 8.958/94 restringe essa possibilidade de 
 dispensa  de licitação apenas para contratarem-se instituições criadas 
 com  a  finalidade  de  dar  apoio  a  projetos  de pesquisa, ensino e 
 extensão  e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico 
 de interesse das instituições federais contratantes. 
 "116.O  dispositivo  deve  ser  interpretado  não só como exigindo das 
 instituições  contratadas  o  compromisso  institucional  de apoiar os 
 referidos projetos, mas também que os contratos tenham objetos afins. 
 A exemplo do que o Tribunal vem decidindo em relação ao inciso XIII do 
 art. 24 da Lei nº 8.666/93, aqui também não basta que a fundação tenha 
 a  incumbência  estatutária  de  promover  a  pesquisa,  o ensino ou o 
 desenvolvimento institucional, científico e tecnológico. É preciso que 
 os contratos de fato se refiram a essas atividades. Não teria razão de 
 ser  o  apoio  incondicional do legislador a uma determinada classe de 
 pessoa  jurídica,  desvinculado de um propósito maior, necessário para 
 dar,  mais  que  um  suporte  legal,  um  fundamento  legítimo para  a 
 exceção 
 adotada   (e   as  hipóteses  de  dispensa  de  licitação  são  sempre 
 excepcionais, como se sabe). 
 "124.Nesses,  e  em   quaisquer  outros  exemplos  que   se   pudessem 
 vislumbrar,  cumpre  dar  o  devido   peso   à   expressão   projetos, 
 reiteradamente  utilizada  pela  Lei  nº  8.958/94.  Por definição, um 
 projeto   é   composto   por   um   conjunto  de  operações que, entre 
 outros   atributos,  são    limitadas    no   tempo. Daí   se   extrai 
 outro   condicionante  à 
 aplicação  da  lei:  a  restrição  temporal  dos  pactos. A Lei inicia 
 dizendo,  em seu primeiro artigo, que os contratos devem ser por prazo 
 determinado,  e  conclui,  repetindo a mesma mensagem, afirmando que a 
 utilização  dos bens das IFES pelas fundações de apoio será pelo prazo 
 estritamente  necessário  à  elaboração  e  execução  do projeto a ser 
 desenvolvido. 
 "125.Essa  norma,  portanto,  não  dá  abrigo  a  contratações  que se 
 arrastam  indefinidamente  ao longo dos anos. Tanto que se vedou, no § 
 3º  do  art.  4º,  a  utilização  de contratados para o atendimento de 
 necessidades   de   caráter   permanente   das  instituições  federais 
 contratantes. 
 "126.Além da restrição temporal, a definição de projeto também importa 
 em  que  das operações componentes resulte um produto bem definido. Há 
 que  se coibir, assim, a prática (já bastante observada pelo Tribunal) 
 do estabelecimento de pactos cujos objetos são genéricos, indefinidos, 
 desvinculados  de  quaisquer  projetos  nos  moldes  dos  referidos  e 
 autorizados pela lei. 
 "127.Na  verdade,  a  forma imprecisa de muitos desses contratos serve 
 apenas  para  viabilizar a tendência que se observa de transferir para 
 as  fundações de apoio, à conta da maior flexibilidade de que dispõem, 
 atos  de  competência  exclusiva das instituições contratantes, como a 
 aquisição  de  materiais  diversos  para  atendimento das necessidades 
 rotineiras da instituição. 
 "128.Tal  prática  era  comum anteriormente à Lei nº 8.958/94, mas não 
 foi  corroborada  por ela. Sua continuidade não decorre de imprecisões 
 no  texto legal ou de dúvidas razoáveis em seu entendimento. Vem antes 
 da  conveniência  que  a  medida proporciona às IFES e às fundações de 
 apoio.   Àquelas,   porque  alcançam,  dessa  forma,  a  flexibilidade 
 administrativa que nunca tiveram, apesar da previsão contida no art. 



 207  da  Constituição. Às fundações, porque assim dão vazão ao excesso 
 de  empreendedorismo  de que parecem padecer, como denota o expressivo 
 número  de  contratos  que  com  o tempo passaram a gerir (cfe. Quadro 
 Anexo  ao  estudo da Decisão nº64/2000-1), muitas vezes sem que tenham 
 estrutura   que   comporte  o  cumprimento  pessoal  dos  compromissos 
 assumidos  ou,  ainda,  que  esses  compromissos  estejam propriamente 
 relacionados às atividades de ensino ou pesquisa. 
 "129.Por  vezes  pretende-se  chegar a tal nível de desvirtuamento dos 
 objetivos  da  Lei nº 8.958/94 que, em uma das treze auditorias feitas 
 (TC 015.775/2000-6), a Unidade Técnica constatou que uma das fundações 
 de  apoio  auditadas  estaria implantando sistema que tenciona assumir 
 toda   a   rotina   de  compras   da  Universidade,  sob   a   simples 
 alegação  de 
 que  os  recursos  orçamentários  que  competem  à  Universidade gerir 
 estariam  se  dispersando  pelos  diversos  caminhos orçamentários que 
 estariam percorrendo. 
 "130.Ora, é preciso respeitar os limites traçados pela Lei em comento, 
 que  não  pode  ser  entendida  como  um  modo  simples de retirar dos 
 gestores   públicos   o   ônus  gerencial  de  resolver  os  problemas 
 administrativos  da  instituição  sob seu comando, que, aliás, acha-se 
 constitucionalmente  sujeita ao princípio da eficiência." b)Quanto aos 
 argumentos decorrentes da Decisão TCU nº 319/1998 - 1ª Câmara, Decisão 
 TCU   1002/2001   -   Plenário  e  Acórdão  523/2003  -  Plenário,  os 
 dispositivos  do   TCU  citados  pelo  Gestor  tratam  basicamente  da 
 contratação  de  pessoal   por   parte das fundações de apoio, assunto 
 flexibilizado pelo também citado Acórdão TCU nº 1.520/2006 - Plenário. 
 Tais  dispositivos,  não  abrangem,  entretanto,  a situação constante 
 neste  apontamento,  qual seja, transferir a administração do Hospital 
 Universitário  à  Fundação  de  Apoio,  por meio de convênio celebrado 
 entre as partes, com suporte no repasse de todos os recursos recebidos 
 pela  Universidade  com  destinação específica ao Hospital Escola e em 
 razão  do  caráter  continuado  da contratação, que já ocorre há cinco 
 anos.  Tal  situação  é  mais  ampla,  pois  além de violar a regra do 
 concurso  público estabelecida no inciso II do art. 37 da Constituição 
 Federal,  viola  também  o estabelecido no inciso XXI do mesmo artigo, 
 que determina que ressalvados os casos especificados na legislação, as 
 obras,  serviços,  compras  e  alienações  serão  contratados mediante 
 processo  de  licitação  pública, além de interferir na capacidade das 
 instituições   de  controle  fiscalizarem  a  aplicação  dos  recursos 
 públicos,  ainda mais se levarmos em conta o deficiente acompanhamento 
 da execução dos recursos por parte da Universidade. Diante do exposto, 
 mantemos a constatação. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Mantemos  a  recomendação  anterior,  no  sentido  de que os  gestores 
 rescindam   os   contratos   firmados  com  as   fundações   de  apoio 
 cujos    objetos     consistam     na     execução     de   atividades 
 administrativas,   de  competência  exclusiva  da   Universidade,   em 
 cumprimento   à  legislação  pertinente  à relação  IFES-fundações  de 
 apoio  (Lei  nº  8.958/94  e Decreto nº 5.205/04), e jurisprudência do 
 TCU,  recomendação  reiterada  conforme  item  3.2.2.5 do relatório n° 
 189777. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 002  
 Recomendamos  aos  gestores   não  contratar  fundações  de  apoio por 
 meio   de   dispensa  de  licitação  para  a  execução  de  atividades 
 administrativas   e   de  competência  exclusiva da Universidade, tais 
 como  a  contratação  de  recursos  humanos,  contratação de  obras  e 



 serviços,  aquisição  de  material de consumo, pagamento de diárias  e 
 de  passagens  aéreas  e terrestres, para exemplificar, em cumprimento 
 à  legislação pertinente  relativo as IFES- Fundações  de  Apoio  (Lei 
 nº  8.958/94  e Decreto nº 5.205/04) e jurisprudência do  TCU. 
 
 2 UNIVERSIDADE DO SÉCULO XXI  
 
 2.1 FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO  
 
 2.1.1 ASSUNTO  - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS  
 
 2.1.1.1 INFORMAÇÃO: (035)  
  

PROGRAMA 1073 - Universidade do Século XXI 

Objetivo 
Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à 
pesquisa e à extensão, com vistas a disseminar o 
conhecimento. 

Ação 4009 - Funcionamento de Cursos de Graduação 

Finalidade 

Garantir o funcionamento dos cursos de graduação das 
Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, formar 
profissionais de alta qualificação para atuar nos 
diferentes setores da sociedade, capazes de contribuir 
para o processo de desenvolvimento nacional, com 
transferência de conhecimento pautada em regras 
curriculares. 

 
 
 2.1.2 ASSUNTO  - RECURSOS DISPONÍVEIS  
 
 2.1.2.1 CONSTATAÇÃO: (007)  
 Utilização indevida de saque em espécie por meio do CPGF. 
 Em  análise  as  prestações  de  contas  da  utilização  do  Cartão de 
 Pagamento  do  Governo  Federal  Ã  CPGF,  relativo  ao  ano  de 2007, 
 identificamos  a  utilização  do saque em espécie, como nos exemplos a 
 seguir demonstrados, para pagamentos à empresa de CNPJ: 
 07.770.9226/0001-05,  sendo  que essa empresa é um estabelecimento que 
 aceita  a  utilização  do  Cartão  de Pagamento do Governo federal  na 
 modalidade Fatura. Cabe esclarecer que somente na  impossibilidade  da   
utilização em estabelecimento filiado é  que  deve  haver  o  saque, e 
desde que  autorizado  em  cada  concessão  de  suprimento  de  fundos,   
sempre  sendo  evidenciado  que  se trata de procedimento  excepcional   
e  carente  de  justificativa  formal, conforme regras da  Macrofunção 
do Manual do SIAFI 02.11.21. 
  

Empenho(s) CPF 
responsável 

N° dos cupons  fiscais Valor 
Total 
($) 

2007NE900043 
2007NE900044 

 
187.539.140/15 
 

094, 11614, 11921, 13838, 14697 e 
14698 

830,00 

2007NE900426 
2007NE900428 

187.539.140/15 13951, 14379, 045, 0789, 01065, 
452 

630,00 

2007NE901312 
2007NE901313 

187.539.140/15 2174, 2311, 26753804, 3915, 068 e 
5324  

790,00 

2007NE900045 
2007NE900046 

288.730.680/49 012432, 012747, 012847, 012979, 
013383,013594 e 013766 

710,00 



2007NE900761 
2007NE900762 

288.730.680/49 0324, 0609, 079, 058 e  0904 600,00 

2007NE900047 
2007NE900048 

302.457.530/87 011301, 11976, 012275, 012782 e  
013214 

670,00 

 
 CAUSA: 
 A  forma   equivocada  na utilização do Cartão de Pagamento do Governo 
 Federal,   efetuada   pelos   responsáveis   de  CPF:  187.539.140/15, 
 288.730.680/49  e  302.457.530/87, para efetuar saques em espécie, é o 
 fato  gerador  demonstra o nexo de causalidade entre a  conduta  do(s) 
 agente(s)  responsável(eis)  e a ocorrência do fato indevido. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 O   gestor  manifestou-se da seguinte forma: " Sempre foi entendimento 
 desta  instituição que o saque no cartão corporativo para pagamento de 
 despesas  de  pronto  atendimento era excepcionalidade, no entanto nos 
 deparamos  aqui  com  algumas  situações peculiares que vale ressaltar 
 para justificar os fatos: 
 A-  Os gastos com suprimento de fundos na modalidade de  pagamento com 
 cartão  corporativo foram implantados na nossa Unidade no exercício de 
 2005, apesar da não obrigatoriedade, excepcionalizados na Macro-Função 
 do SIAFI 02.11.21. 
 B-  Dado  que  o  sistema  de  gerenciamento do Banco do Brasil para o 
 cartão  corporativo  é extremamente limitado quanto a possibilidade de 
 controle,  de  entendimento  do  mesmo,  e de suporte, para fazermos o 
 controle via internet, optou-se pela modalidade de saque como primeira 
 forma  de  entrar  no  sistema  já  que a na modalidade fatura não foi 
 possível.  No  exercício  de  2006 a concessão de suprimento de fundos 
 ficou  limitada somente a dois tipos de despesas cujo entendimento até 
 então  não existia outra possibilidade de ser: Gastos com combustíveis 
 em viagens e pagamento de pedágios. 
 C-   No   exercício  de  2007,  no  entanto,  orientamos  os  supridos 
 (motoristas  e  demais),  para  que  passassem  então  a usar o cartão 
 corporativo  na  modalidade de fatura, o que nos foi argumentado pelos 
 mesmos,  de  que  a  maioria  das  viagens,  estão sendo realizados no 
 interior do estado, para os municípios de Bagé, Dom Pedrito, Caçapava, 
 Jaguarão,  Livramento  e até mesmo em situações de trecho de rodovias, 
 fora  da zona urbana de qualquer município, e que na tentativa do uso, 
 alguns postos não tinham cadastramento do Governo Federal, e que nesta 
 oportunidade  se  não  tivessem  efetuado  saques  teriam  ficado  sem 
 combustível  e  sem  pagar  os  pedágios.  Estas  viagens  estão sendo 
 realizadas,   visto   que  a  Universidade  Federal  de  Pelotas  está 
 implantando  a  Unipampa, em convênio com a Sesu/Mec. Neste exercício, 
 estamos  novamente  tentando  a  utilização  do  cartão corporativo na 
 modalidade  de  Fatura,  visto  que  o  mesmo está mais divulgado e os 
 sistemas  do  BB  possibilitam  hoje  mais  controles,  no  entanto as 
 situações  em  viagens  e  na  implantação  dos  campi da Unipampa são 
 extremamente  difíceis  visto  que  os supridos podem se deparar com a 
 situação  de  não  ter sacado dinheiro para estabelecer em viagem, não 
 ter  terminal  do  banco do Brasil na localidade e o Posto não aceitar 
 cartão via Fatura e o mesmo estar sem combustível e sem, dinheiro, bem 
 como pequenas compras de maior porte não encontra empresas cadastradas 
 no SICAF, ou que atenda exigências para venda a órgãos públicos. 
 D-  Apesar das dificuldades neste exercício já começamos a implantação 
 do sistema de fatura, visto que a cultura do uso do cartão corporativo 
 está mais difundida. 
 No caso em questão referentes aos supridos, CPfs, 187.536.140-15,  Nes 



 900043,  9000428,   9000428,  901312,  901313, 280.730.680-49, 900045, 
 900046,  900761,  900762,  302.457.530-87,  900047,  90048,  os cupons 
 fiscais  relacionados,  são respectivamente da empresa de Combustíveis 
 de  CNPJ  07.770.926.0001-05  localizada  em  Porto  Alegre, não sendo 
 portanto  um  estabelecimento  "filiado  a  UFPel",  como  ressalta  a 
 solicitação,  local  este ressaltado pelos motoristas que o uso cartão 
 corporativo várias vezes encontrava-se indisponível." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 Identificamos,  em  análise  às  prestações de contas da utilização do 
 Cartão  de  Pagamento  do Governo Federal relativo ao ano de 2007,   a 
 Unidade  ora  utiliza o cartão para compra de combustível, ora utiliza 
 saque  em  espécie.  Tendo  em   vista,  que a empresa também aceita a 
 utilização  de  compras por intermédio do cartão, não há justificativa 
 para  a  utilização  de  saque  em  espécie, conforme a Macrofunção do 
 Manual do SIAFI 02.11.21. 
 Ainda,  cabe  ressaltar,  que  em  nenhum  processo  de  concessão  de 
 suprimento   de   fundos   analisados,   encontramos   evidenciado   a 
 justificativa   formal   informando   que  trata-se  de   procedimento 
 excepcional. 
 Diante do exposto, mantemos o apontamento. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Recomendamos  que  a  Unidade  utilize saque em espécie quando não for 
 possível  a  utilização  do  Cartão de Pagamento do Governo Federal na 
 modalidade  Fatura,  e  quando isso ocorrer evidencie a  justificativa 
 formal informando que trata-se de  procedimento excepcional. 
 
 2.1.2.2 CONSTATAÇÃO: (008)  
 Não  devolução  de   saque  excedido quando da utilização do Cartão de 
 Pagamento do governo Federal. 
 Fato:  Em  análise  aos  seguintes Processos de Prestação de Contas de 
 utilização   de Cartão de Pagamento do Governo Federal relativo ao ano 
 de  2007,  constatamos  que  R$ 383,98 referente a valores sacados que 
 excederam  despesas  realizadas  não  foram  devolvidos  à  União  por 
 intermédio da GRU (Guia de Recolhimento à União), conforme determina a 
 Ação do Manual do SIAFI 02.11.21. 
  

N° Suprimento  CPF responsável Saldo Total excedido(R$) 

019 288.730.680-49 50,00 

042 302.457.530-87  47,00  

054 302.457.530-87 43,70 

001 288.994.480-53 109,50 

046 288.994.480-53 133,78 

Total  383,98 

 
 CAUSA: 
 A  ausência  de  ações  efetivas  que  evitem  saldos  de  saques  não 
 devolvidos aos cofres da União é a causa geradora do fato. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 O   Auditado  manifestou-se  da  seguinte  forma:  "Anexos  documentos 
 comprobatórios". 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 



 A  FUFPEL  apresentou  a  documentação  já  existente nos Processos de 
 Suprimento  de  Fundos,  não  trazendo novidades acerca da questão. Em 
 face  do exposto, a Entidade não comprovou que efetuou a devolução dos 
 saques  excedidos do Cartão de Pagamento do Governo Federal, portanto, 
 mantemos o apontamento. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Devolva  aos  cofres da União o valor excedido, no total de R$ 383,98, 
 constatado  na  Auditoria  de  Gestão,  referente  a utilização, pelos 
 responsáveis  referidos  no  campo  Fato  desse  Anexo,  do  Cartão de 
 Pagamento do Governo Federal. 
 
 2.1.3 ASSUNTO  - REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS  
 
 2.1.3.1 CONSTATAÇÃO: (005)  
 Pagamento  de  Adicional  de  Insalubridade  com  base em documentação 
 desatualizada. 
 Constatamos que a documentação que suporta o pagamento de Adicional de 
 Insalubridade   a   servidores  da  UFPEL  encontra-se  desatualizada, 
 inviabilizando  a  verificação  da legalidade dos valores pagos a cada 
 servidor  e  do  cumprimento ao disposto na Orientação Normativa MP nº 
 04/2005 e no Decreto nº 97.458/89. 
 Registramos que tal situação já foi objeto de ressalva no exercício de 
 2005, conforme   ponto  6.2.1.1  do   Relatório  de Auditoria CGURS nº 
 175118, configurando reincidência na impropriedade. 
  

CPF CARGO 

20267525320 PROFESSOR 3 GRAU 

26492628004 PINTOR-AREA 

530271087 PROFESSOR 3 GRAU 

9626824034 MESTRE DE EDIFICACOES E INFRAE 

27950417072 PROFESSOR 3 GRAU 

18748619000 MESTRE DE EDIFICACOES E INFRAE 

15524477072 PROFESSOR 3 GRAU 

9643397068 MEDICO VETERINARIO 

24232181091 MEDICO-AREA 

27798690034 PROFESSOR 3 GRAU 

20740280082 MEDICO VETERINARIO 

20704089068 PROFESSOR 3 GRAU 

36406031091 MEDICO-AREA 

30198933053 MEDICO-AREA 

25925237072 PROFESSOR 3 GRAU 

76761878004 MEDICO-AREA 

94650233020 MEDICO-AREA 

71210733404 MEDICO-AREA 

54882591049 PSICOLOGO-AREA 

26114186087 ENFERMEIRO-AREA 

31689914068 FISICO 



20242093000 MEDICO-AREA 

19061420091 TECNICO EM RADIOLOGIA 

46237534091 ENGENHEIRO-AREA 

20716400049 ENGENHEIRO-AREA 

 
 
 CAUSA: 
 As disfunções estruturais na gestão da unidade examinada, relacionadas 
 a fragilidade de processos, operações e controles,  como por  exemplo: 
 falta de capacitação do setor responsável pelos controles, inadequação 
 de  recursos  humanos,  materiais  ou  financeiros é o fato gerador do 
 apontamento. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 O  gestor   manifestou-se   da    seguinte   forma:  "  Haja  vista  a 
 impossibilidade  da  UFPel  elaborar  os  laudos  técnicos  visando os 
 pagamentos  de  insalubridade  e de periculosidade de seus servidores, 
 face a carência de pessoal especializado nessa área, e as dificuldades 
 de  elaboração  dos  laudos  de  avaliação  ambiental,  por autoridade 
 competente,  como  Delegacias Regionais do Trabalho, a UFPel deliberou 
 por  contratar empresa especializada nesse ramo, objetivando atender o 
 disposto   na   Lei  n°  8.112/90  em  seu  artigo  68,  considerando, 
 principalmente,  evitar  mais  ações  judiciais  contra  a  UFPel  por 
 descumprimento  da  referida  legislação  (anexamos  cópia  de decisão 
 judicial referente a implantação em folha de pagamento de adicional de 
 insalubridade  em  grau  máximo para o servidor da UFPel Paulo Roberto 
 Brum  de  Freitas).  Como  subsídio, informamos que a Empresa ENSEG já 
 entregou vários laudos técnicos, que estão sendo analisados pela UFPel 
 e  que  darão  o  suporte  necessário para os enquadramentos que serão 
 realizados pela Pró-Reitoria de Gestão de Recursos Humanos, através da 
 Seção  de  Segurança,  Higiene  e  Medicina  do  Trabalho, objetivando 
 realizar  os  pagamentos  devidos,  cumprindo,  assim,  o  disposto na 
 referida Lei." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 O  gestor, consoante manifestação, está tomando providências de modo a 
 regularizar a situação. No entanto, tal fato vem sendo observado desde 
 o exercício de 2005, por ocasião dos trabalhos de avaliação da gestão, 
 sem que sejam adotadas medidas efetivas, consoante resposta do mesmo à 
 época:   "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." 
 Para  o  ano  de  2007,  informa  que  os  laudos técnicos estão sendo 
 analisados pela UFPEL, mantendo ainda a falta de medidas efetivas. 
 Portanto, em face do exposto, mantemos o apontamento. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Que  a  Entidade  proceda  à  revisão  da documentação que  suporta  a 
 concessão  do  Adicional  de  Insalubridade,  seja  ela  os laudos  de 
 avaliação ambiental, por autoridade competente, a saber as  Delegacias 
 Regionais   do   Trabalho,  os serviços  especializados  de  segurança 



 e  medicina do trabalho dos órgãos e entidades públicas, os centros de 
 referência  em  saúde  do  trabalhador,  devidamente  habilitados pelo 
 Ministério  da   Saúde, as universidades, outras instituições públicas 
 conveniadas com a SRH/MP, ou administrativamente pela  Coordenação  de 
 Seguridade  Social  e  Benefícios  do  Servidor  da  SRH, com vistas a 
 atender  ao  disposto   na  Orientação  Normativa  MP  nº 04/2005 e no 
 Decreto  nº  97.458/89, recomendação emitida anteriormente por meio do 
 Relatório de Auditoria CGURS nº 189777. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 002  
 Também,  reiteramos  a  recomendação  emitida por meio do Relatório de 
 Auditoria  CGURS  n°  189777,  no  sentido  de  efetuar  a rescisão do 
 contrato firmado com a ENSEG - Engenharia  de  Segurança  do Trabalho, 
 por não se enquadrar no rol de autoridades  competentes  para  emissão 
 do laudo, conforme art. 11 da Orientação Normativa MP nº 04/2005. 
 
 2.1.3.2 CONSTATAÇÃO: (010)  
 Pagamento de diárias  sem a devida programação de viagem. 
 Em  análise  as  ordens  bancárias   amostradas de n ° 905019, 903258, 
 900648, 905714, 900953, 901537, 902878, 900646, 900873, 900647, 903259 
 e  903299,  referente a pagamento de diárias realizadas pela Entidade, 
 perfazendo  2%  do total de processos, observamos  que  a Universidade 
 não  vem  observando  o inciso I do artigo 2° da Portaria nº 98, de 16 
 de   julho   de   2003,   que   determina   que   a  viagem  deve  ser 
 programada  com  antecedência mínima de dez dias. 
 
 CAUSA: 
 A   falta   de  capacitação  do  setor  responsável  pelos  controles, 
 a inadequação  de recursos humanos é o fato   gerador  do apontamento. 

 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 O  gestor manifestou-se da seguinte forma: "Não foi possível cumprir o 
 estabelecido   pela  portaria  98  do  M.P.O.  G,  devido  a  data  de 
 confirmação  das  visitas  e reuniões, fato confirmado pela cotação do 
 dólar  do dia 30/08/07, e regularidade do documento no Departamento de 
 Recursos  Humanos somente em 31/08/09, diante destes fatos, publicação 
 da  portaria  de  afastamento,  execução  orçamentária, e pagamento no 
 período legal ficou inviável." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 A manifestação do gestor confirma que a Entidade não cumpriu os prazos 
 estabelecidos  pela  legislação sobre o assunto, portanto,  mantemos o 
 apontamento. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Recomendamos  que   a  FUFPEL  observe  a  necessidade  de inserir nos 
 processos  de  concessão  de  diárias  a  programação com antecedência 
 mínima  de  10  dias,  conforme  determina  o inciso I do artigo 2° da 
 Portaria nº 98, de 16 de  julho  de  2003. 
 
 2.1.4 ASSUNTO  - INDENIZAÇÕES  
 
 2.1.4.1 CONSTATAÇÃO: (009)  
 Autorização  de  deslocamentos  durante  o fim de semana, sem a devida 
 motivação no processo de pagamento de diárias. 
 Em  análise  a  100% dos processos amostrados de concessão de diárias, 
 relativas ao ano de 2007, não identificamos  as  justificativas para o 
 afastamento,  conforme determina  o artigo 6°, §2 do Decreto n° 5.992, 



 de  19  de  dezembro  de 2006:  "As propostas de concessão de diárias, 
 quando  o  afastamento  iniciar-se  em  sextas-feiras, bem como os que 
 incluam    sábados,   domingos   e   feriados,   serão   expressamente 
 justificadas,  configurando, a autorização do pagamento pelo ordenador  
de despesas, a  aceitação da justificativa". 

 
 CAUSA: 
 A  falta  de  capacitação  do  setor  responsável  pelos controles e a 
 inadequação de recursos humanos geraram o apontamento. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 O  gestor  manifestou-se  da   seguinte  forma:  "Quanto  ao  fato  da 
 justificativa  do  final  de  semana,  a  Instituição  através do DFC, 
 rotineiramente  emite  circular regulamentando assuntos relacionados a 
 diárias,   e   cobrando   das   diversas   unidades   da  Universidade 
 procedimentos.  No  entanto com o volume de unidades descentralizadas, 
 (anexo),  e  muitos  eventos marcados intespetivamente esta informação 
 não  chega  ao  DFC  embora  sigamos  cobrando,  fato  que tende a ser 
 resolvido  com  a implantação do SCDP (Sistema de Diárias e Passagens) 
 do  Ministério  do  planejamento,  em  fase   final  de implantação na 
 Universidade Federal de Pelotas." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 A   manifestação   corrobora   com  o  apontamento,  pois  conforme  a 
 manifestação,  a  situação    deve-se     ao    volume   de   unidades  
descentralizadas e  não  tem como a informação  chegar a tempo, diante 
 dessa informação, mantemos o apontamento. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Faça  constar nos processos de concessão de diárias as  justificativas 
 para  o  afastamento,  consoante  com   o  artigo 6°, §2 do Decreto n° 
 5.992,  de 19 de dezembro de 2006. 
 
 2.1.4.2 CONSTATAÇÃO: (011)  
 Falhas na Prestação de Contas de viagens ao exterior. 
 Em  análise  aos  processos de concessão de diárias, constatamos que o 
 servidor de CPF: 113.076.840-68 não apresentou os canhotos dos cartões 
 de  embarque de viagens aéreas de alguns trechos relativo às seguintes 
 ordens  bancárias:  903258,  900648 e 905019, totalizando R$ 11639,11, 
 contrariando o art 3º da Portaria n° 098, de 16  de  julho  de   2003.  
Também, observamos  a  omissão  Entidade  em  apurar responsabilidades 

 a fim de providenciar, se necessário, o ressarcimento ao erário. 
 
 CAUSA: 
 A  omissão  do  setor  responsável pelo controle, ou até uma disfunção 
 estrutural  da  entidade  como,  por  exemplo, falta de capacitação do 
 setor responsável, inadequação de recursos humanos ou deficiências nos 
 processos  de acompanhamento de concessão de diárias é o fato causador 
 do apontamento. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 O  gestor  manifestou-se da seguinte forma: " em relação à declaração, 
 uma  vez  que o servidor assumiu a responsabilidade pelo extravio, das 
 passagens passa a ser pessoal o ônus de tal fato". 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 A  assunção  de  responsabilidade pessoal não exime a administração de 
 apurar  a  respectiva  responsabilidade,  pois  conforme  o art. 3º da 



 Portaria   n°  098,  de  16  de  julho  de  2003,  o  servidor  deverá 
 apresentar,  no  prazo  máximo  de  cinco  dias, contado do retorno da 
 viagem, os canhotos dos cartões de embarque, visando compor o processo 
 de prestação de contas. Diante do fato, mantemos o apontamento. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Que  a  Entidade proceda, quando vir a ocorrer novamente a situação, a 
 apuração de responsabilidades. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 002  
 Que  a  Entidade  resolva o fato constatado, providenciando documentos 
 que comprovem as viagens do servidor. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 003  
 Que  a  Entidade   efetue  melhorias  e que não ocorra mais disfunções 
 estruturais  na  gestão da unidade, para que, assim, seja eliminada ou 
 reduzida  a  causa  e  dessa  forma  impedir  que  tal  fato  se torne 
 recorrente. 
 
 2.1.5 ASSUNTO  - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO  
 
 2.1.5.1 CONSTATAÇÃO: (004)  
 Ausência  de  regulamentação  quanto  à  participação de servidores em 
 cursos e concursos. 
 Constatamos   que  não  há  normas  vigentes  adotadas  pela  Entidade 
 relativas   à   participação   esporádica  de  servidores  em  cursos, 
 concursos,  consultorias,  prestações  de  serviços  e/ou  projetos de 
 ensino,   pesquisa,   extensão   e  desenvolvimento  institucional.  A 
 universidade  não  adota  procedimentos  para  a  compensação de carga 
 horária  quando  tais atividades forem desempenhadas durante a jornada 
 de   trabalho,   das  quais  podemos  citar  como  exemplo,  as  horas 
 trabalhadas  na implementação do curso de licenciatura em Matemática e 
 a  I  Mostra  de  Ciências  e  Matemática  Sul-Riograndense,  conforme 
 determina  o  Decreto  6.114,  de  15.05.2007. Tal entendimento já foi 
 proferido  em  outras  assentadas  pelo  Tribunal  de  Contas da União 
 (Acórdão  1.897/2003-Plenário  e  Decisão  319/1998-1ª  Câmara,  entre 
 outras). 
 
 CAUSA: 
 A  intempestividade  na  elaboração  e  encaminhamento do processo que 
 trata  da  regulamentação  da  rubrica  cursos  e  concursos, é o fato 
 gerador do apontamento. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 O  gestor  manifestou-se  da  seguinte  forma:  "Determinação acatada, 
 tramita  no  Conselho  Coordenador  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão 
 (COCEPE),   os   processos  n°s  23110.006038/2006-48,  que  trata  da 
 regulamentação  da  rubrica  cursos  e concursos, nos termos da Lei n° 
 11.314, de 03/07/2006." 
 O  gestor  por ocasião da Comunicação de Encerramento dos Trabalhos de 
 Campo   nº208465,  por  meio  do  qual  foi  proporcionada  nova  para 
 manifestação,  efetuou  o  seguinte esclarecimento: " O Coordenador do 
 Ensino,   da  Pesquisa  e  da  Extensão  -  COCEPE,  regulamentou,  em 
 19/04/2006,  através  da  Resolução  n°  05, os pagamentos relativos a 
 Gratificação  por  Encargos de Cursos e Concursos. Face as legislações 
 posteriores,  como  as Leis n° 11.314/2006 e 11.501/2007, o Decreto n° 
 6.114/2007,  e, mais recentemente, a Portaria MEC n° 581/2008, a UFPel 
 esta  novamente  regulamentando  este  tema,  a  fim  de  se adequar a 



 legislação vigente, como pode ser comprovado com a juntada da copia da 
 Portaria  UFPel  n°  704/2008 e da minuta a ser apreciada e deliberada 
 pelo COCEPE." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 O gestor informa que está regulamentando o tema, no entanto, como já é 
 reincidência,mantemos  o  apontamento,  pois  mesmo  com  a  constante 
 reformulação  do tema, realizado por sucessivas legislações, a Unidade 
 deve ter regulamentação acerca do assunto. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Recomendamos   que   a  Unidade  proceda  a  regulamentação  quanto  à 
 participação  de  servidores  em  cursos  e  concursos  de  forma mais 
 tempestiva,  situação  que  já  foi  apontada  pelo  TCU em auditorias 
 anteriores. 
 
 2.1.6 ASSUNTO  - REGIME DISCIPLINAR  
 
 2.1.6.1 CONSTATAÇÃO: (006)  
 Morosidade  na condução de sindicâncias e de processos administrativos 
 disciplinares. 
 Constatamos  a existência de, pelo menos, 99 processos de sindicâncias 
 ou processos administrativos disciplinares em andamento, instaurados a 
 partir    do    exercício   de   2000,  conforme  tabela  abaixo,  com 
 extrapolação   de   prazos   para   a  sua   condução   e   conclusão, 
 configurando  inobservância aos artigos nº 142,  145, 152 e 169 da Lei 
 nº 8.112/90. 
 Ressaltamos  que  tal  fato vem sendo constatado pelo controle interno 
 desde  o  exercício  de  2001, o que caracteriza reincidência na falha 
 apontada. 
  

N° Processo Tipo de 
Processo 

Ato 
Instaurador 
Portaria nº 

Data 
instauração 

Situação 

23110.008257/2005-81 Sindicância s/n s/ data Gabinete do 
Reitor 

23110.003814/2005-77 PAD s/n s/ data CPPAD/Comissão 
23110.007034/2004-15 PAD s/n s/ data CPPAD 
23110.004781/2001-32 PAD s/n s/ data CPPAD 
23110.007029/2002-98 Sindicância s/n s/ data CPPAD 
23110.006157/2004-39 Sindicância s/n s/ data CPPAD 
23110.001464/2004-23 Sindicância s/n s/ data Gabinete do 

Reitor 
23110.002293/2005-31 Sindicância s/n s/ data Gab 
23110.001859/2005-15 Sindicância s/n s/ data Gab 
23110.000507/2003-19 Sindicância s/n s/ data CPPAD 
23110.005431/2005-33 PAD s/n s/ data CPPAD 
23110.004976/2004-41 Sindicância s/n s/ data CPPAD/Comissão 
23110.000626/2003-08 Sindicância s/n s/ data Gabinete/Providê

ncias 
23110.005983/2000-10 PAD s/n s/ data CPPAD 
23110.004315/2004-16 Sindicância s/n s/ data CPPAD 
23110.004862/2004-00 Sindicância s/n s/ data CPPAD 
23110.004205/2004-54 Sindicância s/n s/ data Gabinete 
23110.003465/2004-11 Sindicância s/n s/ data Tânia 
23110.004529/1999-37 Sindicância 27/00 13/01/00 Gabinete do 

Reitor 
23110.004262/1999-79 Sindicância 325/00 07/06/00 Gab 
23110.002353/2003-18 Sindicância 595/03 09/06/03 Gabinete – 

substituição 



23110.003164/2003-72 Sindicância 651/03 02/07/03 Gabinete – 
substituição/ 
indet. bem 

23110.004850/1999-67 Sindicância 18/00 06/01/00 Gab 
23110.004582/1999-10 Sindicância 26/00 13/01/00 FAEM 
23110.000048/2000-12 Sindicância 145/00 14/08/00 Procuradoria 

Jurídica 
23110.001077/2000-56 Sindicância 198/00 03/04/00 ALM/Gabinete do 

Reitor 
23110.001905/2000-56 Sindicância 295/00 22/05/00 Gabinete/Portari

a 
23110.002220/2000-63 Sindicância 326/00 09/06/00 Gabinete do 

Reitor 
23110.002455/2000-37 Sindicância 447/00 31/07/00 IQG 
23110.000164/2000-13 Sindicância 686/00 23/10/00 Gabinete do 

Reitor 
23110.001860/2000-10 Sindicância 763/00 14/11/00 Delegacia de Pol 

Federal 
23110.005052/2000-77 Sindicância 23/01 09/01/01 Departamento de 

Pessoal – PRA 
23110.001610/2001-33 Sindicância 322/01 24/04/01 DMP – PRA 
23110.001201/1999-78 Sindicância 330/01 02/06/00 Gabinete do 

Reitor 
23110.004761/2001-25 Sindicância 725/01 30/08/01 Procuradoria 

Jurídica 
23110.004993/2001-19 Sindicância 777/01 24/09/01 Instituto de 

Biologia 
23110.004968/2001-63 Sindicância 778/01 24/09/01 Instituto de 

Biologia 
23110.004971/2001-78 Sindicância 779/01 24/09/01 Instituto de 

Biologia 
23110.005035/2001-39 Sindicância 786/01 25/09/01 ICH/Identificaçã

o Bens Roubados 
23110.005711/2001-92 Sindicância 915/01 22/11/01 Departamento de 

Pessoal 
23110.001851/2001-18 Sindicância 963/01 18/12/01 CPPAD/Providênci

as 
23110.005261/2001-38 Sindicância 967/01 18/12/01 DMP – PRA 
23110.004561/2001-36 Sindicância 157/02 26/02/02 ISP – Presidente 

Comissão 
23110.000610/2002-89 Sindicância 239/02 20/03/02 Procuradoria 

Jurídica 
23110.001166/2002-46 Sindicância 283/02 03/04/02 PRPPG 
23110.001212/2002-61 Inquérito 286/02 04/04/02 ISP 
23110.006350/2001-00 Sindicância 364/02 23/04/02 Gabinete do 

Reitor 
23110.002631/2002-20 Sindicância 478/02 23/05/02 Gabinete 

Substituição 
23110.002621/2002-76 Sindicância 487/02 27/05/02 PRA 
23110.003443/2002-55 Sindicância 616/02 17/06/02 ISP 
23110.005476/2000-13 PAD 651/02 25/06/02 CPPAD 
23110.003845/2002-69 Sindicância 783/02 30/07/02 Fac Odontologia 
23110.000436/2002-83 Sindicância 991/02 17/09/02 Gabinete do 

Reitor 
23110.005055/2002-27 PAD 1082/02 10/10/02 CPPAD 
23110.005532/2001-73 PAD 1084/02 10/10/02 CPPAD 
23110.004782/2001-03 Inquérito 1088/02 10/10/02 CPPAD 
23110.001135/2001-31 Sindicância 1089/02 10/10/02 CPPAD 
23110.005910/2002-08 Sindicância 1169/02 06/11/02 CPPAD 
23110.005789/2002-61 Sindicância 1173/02 06/11/02 Gabinete/Substit

uição 
23110.001520/2001-42 Sindicância 1175/02 06/11/02 ISP 
23110.007114/2002-65 Sindicância 1334/02 20/12/02 Gabinete 



Reitor/Portaria 
23110.007431/2002-18 Sindicância 08/03 06/01/03 CPPAD 
23110.007433/2002-43 Sindicância 51/03 23/01/03 CPPAD 
23110.00029720/03-60 Sindicância 136/03 20/02/03 FAEM 
23110.007301/2002-11 Sindicância 154/03 26/02/03 Gabinete do 

Reitor 
23110.000069/2003-35 Sindicância 271/03 02/04/03 CPPAD 
23110.001203/2003-51 Sindicância 272/03 02/04/03 PU – PRA 
23110.006431/2002-82 Sindicância 496/03 13/05/03 Gabinete/Substit

uição 
23110.001697/2003-83 Sindicância 538/03 23/05/03 PRPD 
23110.001085/2003-27 Sindicância 549/03 26/05/03 Gabinete do 

Reitor/Substitui
ção 

23110.001822/2003-73 Sindicância 551/03 26/05/03 PRPD 
23110.004862/2003-02 Sindicância 912/03 30/09/03 Gabinete 

Reitor/Portaria 
23110.007446/2002-95 Sindicância 933/03 02/10/03 Pessoais/Sistema 
23110.005598/2003-43 Sindicância 1032/03 03/11/03 FAEM 
23110.005490/2003-97 Sindicância 1110/03 01/12/03 CPPAD 
23110.000997/2003-81 PAD 217/03 20/03/03 CPPAD 
23110.000948/2003-76 PAD 111/04 17/02/04 CPPAD 
23110.007288/2002-46 Sindicância 550/04 23/06/04 Direito/Presiden

te Comissão 
23110.003628/2004-57 Sindicância 652/04 06/08/04 CPPAD 
23110.003430/2004-73 Sindicância 811/04 15/09/04 CPPAD 
23110.002957/2004-81 Sindicância 812/04 15/09/04 CPPAD 
23110.001460/2004-45 Sindicância 906/04 19/10/04 CPPAD 
23110.000626/2005-97 Sindicância 298/05 03/03/05 Gabinete do 

Reitor 
23110.000047/2000-50 Sindicância 316/05 09/03/05 Gabinete/Substit

uição 
23110.000845/2005-76 Sindicância 318/05 09/03/05 CCC 
23110.007416/2002-24 Sindicância 467/05 13/04/05 CPPAD 
23110.002052/2005-91 Sindicância 847/05 08/08/05 Pro-Reitoria de 

Graduação 
23110.004832/2004-95 Sindicância 910/05 24/08/05 PRPD 
23110.002224/2003-67 PAD 911/05 24/08/05 CPPAD 
23110.003571/2004-96 Sindicância 912/05 04/08/05 PRPD 
23110.006893/2005-78 Sindicância 1118/05 08/11/05 Faculdade de 

Direito 
23110.007179/2005-05 Sindicância 1188/05 22/11/05 ISP Presidente 

da Comissão 
23110.007260/2005-87 Sindicância 1190/05 22/11/05 Gabinete do 

Reitor 
23110.007272/2005-10 Sindicância 1197/05 22/11/05 FAEM 
23110.005403/2005-16 Sindicância 1199/05 22/11/05 ICH 
23110.004822/2005-31 Sindicância 1200/05 22/11/05 ICH 
23110.007656/2005-24 Sindicância 1292/05 12/12/05 Faculdade de 

Direito 
23110.007482/2005-08 Sindicância 1297/05 13/12/05 Faculdade de 

Eng. Agrícola 
23110.007671/2005-72 Sindicância 1298/05 13/12/05 Faculdade de 

Direito 

 
 
 CAUSA: 
 A   morosidade    na   condução   de  sindicâncias   e   de  processos  
 administrativos  disciplinares é o fato gerador do apontamento. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 O  gestor manifestou-se da seguinte forma: "Segue relação de processos 



 de  sindicância e administrativos enviados pela Comissão Permanente de 
 Processos Administrativos Disciplinares". 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 O Gestor informou em Auditorias anteriores que tomará medidas cabíveis 
 para    minorar    os   problemas  narrados,  para  tanto,   instaurou 
 processo    de   nº  23110.002123/2007-18, encaminhando  o apontamento 
 para  a  CPPAD  para  que  os apontamento sejam sanados. 
 No  entanto,  a morosidade ainda persiste na Unidade, conforme relação 
 de   processos   disciplinares   ainda   não   finalizados  que  forma 
 disponibilizados para a Equipe da CGU. 
 Destacamos  que  a mesma tem sido objeto de ressalva de auditoria pelo 
 controle  interno  desde  o  exercício  de  2001.  Em face do exposto, 
 mantemos o apontamento. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Que  a  Entidade  observe  os  prazos  estabelecidos na lei e apurar a 
 responsabilidade de  quem  der  causa à prescrição, conforme  art. 
 169,  §  2º  da  Lei  nº  8.112/1990,  conforme  recomendação  emitida 
 anteriormente por meio do Relatório de Auditoria CGURS n° 189777. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 002  
 Que  regularize  as  pendências,  observando  os prazos prescricionais 
 previstos  no  art.  142  da  Lei nº 8.112/1990, bem como o prazo para 
 conclusão   de sindicâncias previsto no § único do art. 145  e o prazo 
 estabelecido  no  art.  152  da   mesma  lei, referente à conclusão de 
 processos  disciplinares,  conforme recomendação emitida anteriormente 
 por meio do Relatório de Auditoria CGURS n° 189777. 
 
 2.1.7 ASSUNTO  - CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS  
 
 2.1.7.1 CONSTATAÇÃO: (013)  
 Impropriedades na aquisição de imóvel. 
 Por   meio  de   dispensa de  licitação, enquadrada no art. 24, Inc. X 
 da    Lei     nº    8.666/93   (Processo   nº   23110.008139/2005-72), 
 adquiriu-se   imóvel  no  município  de  Pelotas,  pelo montante de R$ 
 707.500,00.    Identificamos     a     ocorrência     das    seguintes 
 impropriedades   na  execução deste processo de aquisição: 
 a)Ausência  de  justificativa  prevista  no  art.  26 da Lei 8.666/93, 
 para  a não execução de licitação; 
 b)Ausência  de  demonstração  da  necessidade de aquisição do imóvel e 
 de sua adequação às necessidades da Instituição. 
 
 CAUSA: 
 A   falta   de  capacitação  do  setor  responsável  pelos  controles, 
 materiais ou financeiros e deficiências no acompanhamento de contratos 
 e convênios é o fato gerador do problema. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 O  gestor  manifestou-se da seguinte forma: "A aquisição do imóvel foi 
 realizada  através da Fundação por falta de tempo hábil para aquisição 
 do imóvel. O valor correspondente foi empenhado em 23/12/2006. 
 A  comprovação  acerca  dos  benefícios esperados em relação à mudança 
 da  Reitoria  da  UFPEL  para  nova  sede  deverá ser justificada pelo 
 coordenador do Projeto.". 
 O gestor por ocasião da Comunicação de Encerramento dos Trabalhos de 
 Campo   nº208465,  por  meio  do  qual  foi  proporcionada  nova  para 
 manifestação,  efetuou  os seguintes esclarecimentos: "Ressaltamos que 



 tais   situações   decorrem   de   contratações  e/ou  convênios  para 
 administrar   e/ou  gerenciar  projetos  específicos,  com  Planos  de 
 Trabalhos  e  Aplicação  de  Recursos,  definidos nos termos da Lei n° 
 8.958/94,  do  Decreto n° 5.205/2004 e da Portaria Interministerial n° 
 2.089/97,  submetidos  a  análise  e  parecer da Procuradoria Jurídica 
 Federal,  que  como  constatado pela equipe de Auditores, tiveram como 
 origem   os   créditos   que  foram  descentralizados  à  Universidade 
 intempestivamente,  ou  seja,  ao  final  do  exercício  de  2007, não 
 restando  outra  alternativa  a  não  ser a devolução dos recursos aos 
 órgãos concedentes." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 Depreende-se   da   manifestação  do  gestor  que  a  descentralização 
 extemporânea  de  créditos  à   Entidade inviabilizou  a realização de 
 procedimento   licitatório    para   a   aquisição   dos  serviços  ou 
 equipamentos,  tendo  sido a  contratação  de  fundação  de  apoio por 
 meio de dispensa de licitação baseada no inc. XIII, art. 24  da Lei nº 
 8.666/93   a   alternativa  encontrada  pelo  gestor  para  evitar   a 
 devolução.  Tal fato não justifica a fuga ao procedimento licitatório, 
 vez  que  o  objeto dos contratos não possui relação com atividades de 
 pesquisa,     ensino    e    desenvolvimento   institucional,  pois  o 
 "apoio"   consistiu   tão-somente  na   intermediação  da  fundação de 
 apoio para  aquisição de prédio. 
 O   TCU,   ao  interpretar  a  legislação   pertinente  ao  tema,  por 
 meio   de   jurisprudência   (Decisão    nº   655/2002   -  Plenário e 
 Acórdão  nº   1.516/2005   -  Plenário,  por   exemplo)  definiu que a 
 contratação   de   fundação   de  apoio  por  meio  de   dispensa   de 
 licitação   com   base   no   inciso  XIII  do art. 24 deve observar o 
 seguinte,  dentre  outros:  -  a  fundação deve desempenhar o papel de 
 escritório de contratos  de  pesquisa,  viabilizando  o 
 desenvolvimento  de  projetos  sob  encomenda,  com  a  utilização  do 
 conhecimento  e  da  pesquisa  do  corpo docente das  IFES,   ou    de 
 escritório     de    transferência   de   tecnologia,  viabilizando  a 
 inserção,  no  mercado,  do  resultado de pesquisas e 
 desenvolvimentos     tecnológicos     realizados    no    âmbito   das 
 Universidades; 
  -  os   contratos   para  execução  de   projeto   de desenvolvimento 
 institucional devem ter produto que resulte em efetivo desenvolvimento 
 institucional,  caracterizado   pela melhoria mensurável da eficácia e 
 eficiência no desempenho da instituição beneficiada; 
  -  é    vedada  a    transferência,   à    fundação   de   apoio,  de 
 competências   exclusivas   da   IFES;  arrecadação,  pela fundação de 
 apoio,  de  recursos   provenientes    de    prestação de serviços  de 
 terceiros; e, celebração  de convênio  entre  a  IFES   e   a fundação 
 de apoio com o objetivo  de gerenciamento de recursos públicos. 
 Não foi disponibilizada a equipe da CGU, conforme faz crer o gestor, a 
 justificativa  da  necessidade  de  aquisição  do  imóvel  e   de  sua 
 adequação  às necessidades da Instituição. 
 Tendo em vista o exposto, mantemos o apontamento. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Quanto à descentralização extemporânea dos créditos que, de acordo com 
 o  gestor,  desencadeou  contratação  de  fundação  de  apoio para   a 
 execução de serviços não vinculados a sua finalidade,     recomendamos 
 notificar  o ministério supervisor. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 002  
 Que  a Entidade não contrate fundações de apoio por meio  de  dispensa 



 de    licitação  para   a  execução  de  atividades  não vinculadas  a 
 pesquisa,  ensino  e  desenvolvimento institucional, em cumprimento  à 
 legislação  pertinente  à  relação  IFES-fundações  de apoio (Lei   nº 
 8.958/94  e Decreto nº 5.205/04), e a jurisprudência do TCU a respeito 
 da matéria. 
 
 2.1.7.2 CONSTATAÇÃO: (014)  
 Impropriedades em processo licitatório. 
 Por  meio  do  Convite  n°  06/2007,  foi celebrado entre a UFPEL  e a 
 empresa    CNPJ n° 94.872.975/0001-53, contrato tendo por finalidade a 
 obra   de   reforma   do  prédio  do Campus de Ciências Sociais (CCS), 
 para adaptação do saguão do ex-Cine Teatro para três salas de aula, no 
 montante  de  R$  55.326,57.  Em  análise  a esse processo licitatório 
 constatamos o seguinte: 
 1)  Não  identificamos  no  processo  3  propostas  válidas,  conforme 
 determina a Decisão 472/199 - Plenário do TCU. 
 2)  Não encontramos os itens a seguir relacionados, em desconformidade 
 ao § 2 do artigo 2° da   Lei 8.666/93: 
 a)  projeto  básico  aprovado  pela autoridade competente e disponível 
 para exame dos interessados em  participar  do  processo  licitatório; 
 b) existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição 
 de todos os seus custos unitários. 
 
 CAUSA: 
 O  prosseguimento  do  convite  sem  ter  o conteúdo necessário é fato 
 causador do apontamento. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 O  gestor  manifestou-se  da  seguinte forma: " O Convite n° 06/2007 é 
 repetição  do  Convite  n°  05/2007,  que  não  teve  nenhum licitante 
 interessado,   embora   tenha  sido  publicado  em  jornal  de  grande 
 circulação regional (fl. 22) e enviado por e-mail para várias empresas 
 (fl. 21). 
 a)  Projeto  Básico:  Tendo-se  em  vista  que  o Convite n° 06/2007 é 
 repetição  do  Convite  n°  05/2007,  processo n° 23110.004636/2007-63 
 (cópia  em  anexo), onde está juntado o projeto básico, elaborado pelo 
 Departamento de Planejamento Físico, da PRPD; 
 b) idem ao item anterior." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 O  gestor  não comprova, em sua manifestação, a realização de pesquisa 
 prévia  de  preço,  já  quanto ao item 02,  o fato de ser repetição de 
 convite não justifica a ausência dos itens elencados que são obrigados 
 a  ter,  pois  a  intenção  de  repetição  de  certame  é trazer novos 
 interessados,  e  estes estariam prejudicados já que não teriam acesso 
 ao processo repetido. Diante do exposto, mantemos o apontamento. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Recomendamos  ao  gestor  que  doravante  não se exima de instituir os 
 processos  licitatórios  com   todos os itens necessários obrigatórios 
 por lei. 
 
 2.1.7.3 CONSTATAÇÃO: (018)  
 Impropriedades em aluguel de imóvel. 
 Por  meio  de   dispensa  de  licitação, enquadrada no art. 24, Inc. X 
 da  Lei   nº  8.666/93  (Processo  nº  23110.001516/2002-56),  alugou- 
 se  imóvel no município de Pelotas,por intermédio do Contrato n° 33/02 
 celebrado  com  a empresa de CNPJ  04.846.477/0001-43 em 02 de outubro 



 de 2002. 
 O  prazo  estipulado  para  locação  do  imóvel,  conforme  a Cláusula 
 Primeira  é  de  dois  anos  findando  em  06  de outubro de 2004, sem 
 previsão para prorrogação do mesmo. 
 Verificamos  que a UFPEL, no ano de 2007, alugou o imóvel sem respaldo 
 contratual,  tendo  em  vista, que o prazo encerrou-se há três anos, o 
 valor gasto foi no montante de R$ 70.532,50. 
 
 CAUSA: 
 A   falta   de  capacitação  do  setor  responsável  pelos  controles, 
 inadequação  de  recursos  humanos,  materiais ou financeiros é o fato 
 gerador do apontamento. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 O gestor manifestou-se da seguinte forma: " Esta prática, conforme mem 
 n°  069/2008  do  Departamento de Material e Patrimônio, solicitando à 
 Procuradoria  Jurídica  parecer  sobre  a  vigência  dos  contratos de 
 locação  de  imóveis, será alterada, conforme parecer de n° 342/2008 e 
 concordância  Reitor Administrativo, solicitando relação dos contratos 
 firmados  pela  Locatária  e  instauração de Comissão de Avaliação dos 
 aluguéis, cópias juntadas." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 A   justificativa  apresentada pelo gestor corrobora o apontamento, já 
 que  há  uma  solicitação  à  Procuradoria Jurídica de parecer sobre a 
 vigência  dos  contratos  de  locação de imóveis e deverá ser alterada 
 conforme  Parecer  de  n°  342/2008,  diante  do  exposto  mantemos  o 
 apontamento. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Recomendamos   ao   gestor manter contratos de locação em conformidade 
 com a  vigência contratual. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 002  
 Que   a   FUFPEL   proceda  à  tempestiva  formalização  dos  aditivos 
 contratuais, sempre que houver alteração de prazo. 
 
 2.2 IMPLANTACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  
 
 2.2.1 ASSUNTO  - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS  
 
 2.2.1.1 INFORMAÇÃO: (037)  
  

 
PROGRAMA 1073 - Universidade do Século XXI 

Objetivo 
Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à 
pesquisa e à extensão, com vistas a disseminar o 
conhecimento. 

Ação 1H96 - Implantação da Universidade Federal do Pampa 

Finalidade 

Viabilizar a implantação da Universidade Federal do Pampa, 
com dez Campi, objetivando aumentar a oferta de vagas da 
Educação Superior de Graduação e 
de Pós-Graduação, realizar atividades de Extensão e 
desenvolver pesquisas. 

 
 
 2.2.2 ASSUNTO  - PROCESSOS LICITATÓRIOS  
 



 2.2.2.1 CONSTATAÇÃO: (021)  
 Fracionamento  de  despesa implicando a não realização de procedimento 
 licitatório. 
 Constatamos  fracionamento  de  despesa  nos  processos de dispensa, a 
 seguir  relacionados,  implicando  a  não  realização  de procedimento 
 licitatório.  Tal  situação   contraria  dispositivos  do  artigo  24, 
 Inciso II, da Lei n.º 8666/93, cujo limite é de até R$ 8.000,00. 
 1) Serviço de reforma e manutenção predial para a Unipampa Jaguarão. 
 a) Processo:23110002976/07-50 
 CNPJ da empresa:74.797.721/0001-00 
 Nota de Empenho: 901332, de 07-05-2007 
 Valor: 7.955,00 
 b) Processo:23110006367/07-70 
 CNPJ da empresa:74.797.721/0001-00 
 Nota de Empenho: 903225, de 31-08-2007 
 Valor: 7.995,00 
 2) Aquisição de carteiras e cadeiras para a P.R.P.D. 
 a) Processo: 3110005910/07-11 
 CNPJ da Empresa: 43.626.960/001-40 
 Nota de Empenho: 902997, de 17-08-2007 
 valor: 7.950,00 
 b) Processo: 23110009729/2007-84 
 CNPJ da Empresa:  43.626.960/001-40 
 Nota de Empenho: 905337, de 04-12-2007 
 Valor: 7.930,00 
 c) Processo: 23110006820/07-48 
 CNPJ da Empresa: 43.626.960/001-40 
 Nota de Empenho: 903449, de 14-09-2007 
 Valor:7.920,00 
 d) Processo: 23110004403/07-61 
 CNPJ da Empresa: 43.626.960/001-40 
 Nota de Empenho: 901934, de 15/06/2007 
 Valor:7898,00 
 e) Processo: 23110009649/07-29 
 CNPJ da Empresa: 43.626.960/001-40 
 Nota de empenho: 905205, de 01/12/2007 
 Valor:7.950,00 
 f) Processo:23110009224/07-10 
 CNPJ da Empresa: 43.626.960/001-40 
 Nota de Empenho: 905122, de 29/11/2007 
 Valor: 4.752,00 
 3)  Elaboração  de  projeto arquitetônico do Biotério central da UFPEL 
 a) Processo:23110003156/2007-85 
 CNPJ da Empresa:04.096.237/0001-79 
 Nota de Empenho: 902818, de 03/08/2007 
 Valor:7.069,00 
 b) Processo: 23110010060/07-73 
 CNPJ da Empresa:04.096.237/0001-79: 
 nota de Empenho: 906023, de 03/08/2007 
 Valor:7.200,00 
 4)  Despesa  com  serviço  de levantamento de plantas e certidões para 
 fins  de  avaliação,  montagem  de projetos de localização e avaliação 
 junto a Caixa Econômica  Federal. 
 a)Processo:23110002985200741 
 CNPJ da Empresa: 61.718.467/087 
 Nota de Empenho: 901270, de 04/05/2007 
 Valor:7.000,00 
 b) Processo: 23110001740/07-04 



 CNPJ da Empresa: 61.718.467/087 
 Nota de Empenho: 901024, de 16/04/2007 
 Valor:7.000,00 
 
 CAUSA: 
 O  fracionamento  de  despesas  decorreu da falta de acompanhamento do 
 consumo de materiais e do conseqüente planejamento de suas aquisições. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 O gestor manifestou-se da seguinte forma: 
 " SERVICO DE REFORMA E MANUTENCAO PREDIAL PARA A UNIPAMPA JAGUARAO. 
 a) Processo:23110002976/07-50 
 CNPJ da empresa:74.797.721/0001-00 
 Nota de Empenho: 901332, de 07-05-2007 
 Valor: 7.955,00 
 b) Processo:23110006367/07-70 
 CNPJ da empresa:74.797.721/0001-00 
 Nota de Empenho: 903225, de 31-08-2007 
 Valor: 7.995,00 
 Apontamento  acatado,  como  os  pedidos  de prestação de serviços são 
 encaminhado pela Pró Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, serão 
 tomadas  providencias  para  sanear  o problema, como a implantação de 
 agenda  de  compras  com  o  uso  de  pregoes com registro de preços e 
 determinação  ä PRPD para que sejam enviados, quando pedidos parciais, 
 o valor integral dos serviços. 
 AQUISICAO DE CARTEIRAS E CADEIRAS PARA A P.R.P.D. 
 a) Processo: 3110005910/07-11 
 CNPJ da Empresa: 43.626.960/001-40 
 Nota de Empenho: 902997, de 17-08-2007 
 valor: 7.950,00 
 b) Processo: 23110009729/2007-84 
 CNPJ da Empresa:  43.626.960/001-40 
 Nota de Empenho: 905337, de 04-12-2007 
 Valor: 7.930,00 
 c) Processo: 23110006820/07-48 
 CNPJ da Empresa: 43.626.960/001-40 
 Nota de Empenho: 903449, de 14-09-2007 
 Valor:7.920,00 
 d) Processo: 23110004403/07-61 
 CNPJ da Empresa: 43.626.960/001-40 
 Nota de Empenho: 901934, de 15/06/2007 
 Valor:7898,00 
 e) P rocesso: /07-29 
 CNPJ da Empresa: 43.626.960/001-40 
 Nota de empenho: 905205, de 01/12/2007 
 Valor:7.950,00 
 f) Processo:23110009224/07-10 
 CNPJ da Empresa: 43.626.960/001-40 
 Nota de Empenho: 905122, de 29/11/2007 
 Valor: 4.752,00 
 Tendo  em  vista  a  implantação  da  UNIPAMPA, bem como as aquisições 
 normais  da  UFPel,  os  pedidos de material permanente e equipamentos 
 foram  solicitados pela Pró Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 
 sem  que  o  Departamento  de Material e Patrimônio tivesse condições, 
 naquele  momento,  de  planejar  as  compras.  Para  tanto, esta sendo 
 implantada  uma  agenda de compras com a utilização, como regra geral, 
 de  pregão  com registro de preços. Situação já regularizada para este 
 tipo de mobiliário. 



 ELABORACAO  DE  PROJETO  ARQUITETÔNICO  DO  BIOTERIO  CENTRAL DA UFPEL 
 a) Processo:23110003156/2007-85 
 CNPJ da Empresa:04.096.237/0001-79 
 Nota de Empenho: 902818, de 03/08/2007 
 Valor:7.069,00 
 b) Processo: 23110010060/07-73 
 CNPJ da Empresa:04.096.237/0001-79: 
 nota de Empenho: 906023, de 03/08/2007 
 Valor:7.200,00 
 Idem  resposta  anterior.  Para  tanto  a  Pró Reitoria Administrativa 
 elaborou  edital  de  credenciamento  para  contratação de serviços de 
 engenheiros  e  arquitetos,  que atualmente encontra-se sob analise da 
 Procuradoria  Jurídica, conforme documentos anexos com a tramitação do 
 processo. 
 DESPESA  COM  SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE PLANTAS E CERTIDÓES PARA FINS 
 DE  AVALIAÇÃO, MONTAGEM DE PROJETOS DE LOCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO JUNTO A 
 CAIXA ECONOMICA  FEDERAL. 
 a)Processo:23110002985200741 
 CNPJ da Empresa: 61.718.467/087 
 Nota de Empenho: 901270, de 04/05/2007 
 Valor:7.000,00 
 b) Processo: 23110001740/07-04 
 CNPJ da Empresa: 61.718.467/087 
 Nota de Empenho: 901024, de 16/04/2007 
 Valor:7000 
 Idem  resposta  anterior.  Para  tanto  a  Pró Reitoria Administrativa 
 elaborou  edital  de  credenciamento  para  contratação de serviços de 
 engenheiros  e  arquitetos,  que atualmente encontra-se sob analise da 
 Procuradoria  Jurídica, conforme documentos anexos com a tramitação do 
 processo. 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 O  gestor  reconheceu  as  falhas  e  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. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 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. 
 
 2.2.2.2 CONSTATAÇÃO: (034)  
 Contratação  de fundação de apoio para execução de processos seletivos 
 mediante a indevida dispensa de licitação. 
 Constatamos  a contratação de fundação de apoio, precedida de indevida 
 dispensa  de  licitação  baseada  no  inc.   XIII,  art.  24 da Lei nº 
 8.666/93,  para   a   realização  de  processos  seletivos, haja vista 
 que  o  referido   serviço  é  passível  de  licitação (Acórdão TCU nº 
 1.460/2006  -  1ª   Câmara)  e não está vinculada a projeto de ensino, 
 pesquisa  e  extensão,  e de desenvolvimento institucional, científico 
 e  tecnológico,  o que vai de encontro ao disposto na Lei nº 8.666/93, 
 na  Lei  nº  8.958/94,  no  Decreto nº 5.205/04 e na jurisprudência do 
 TCU  (Decisão   nº   321/2000   -   Plenário,   Decisão  nº 655/2002 - 
 Plenário,  Acórdão  nº  216/2005  - Plenário, Acórdão nº 847/2005 Ã 1ª 
 Câmara,  Acórdão   nº   1.174/2005 - Plenário, Acórdão nº 1.516/2005 - 
 Plenário e Acórdão nº 1.388/2006 - Plenário), conforme a seguir: 
 -   Convênio  nº  008/2007,  firmado  em  29/05/2007  entre  a UFPEL e 
 a  Fundação  de  Apoio  Universitário,  CNPJ  nº 89876114/0001-03, com 



 valor  definido  em  R$  337.601,00,   objeto   contratual   "Processo 
 Seletivo  Inverno/2007". 
 
 CAUSA: 
 A  continuidade  em  contratar fundação de apoio sem o devido processo 
 licitatório é a causa geradora do fato. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 o gestor manifestou-se da seguinte forma: " A contratação de fundações 
 de  apoio  através de Dispensa de Licitação com base no inciso XIII do 
 artigo  24 da Lei nº 8.666/93, data vênia do entendimento dos senhores 
 auditores,  está  em  perfeita consonância com o dispositivo apontado, 
 eis  que  a  finalidade  mesma  de  criação  de  ditas  fundações, foi 
 exatamente  para dar apoio às atividades institucionais e finalísticas 
 da  IFES,  quais sejam de desenvolvimento institucional nas atividades 
 fins, meio ou apoio de ensino, pesquisa e extensão. 
 Surpreende-me  que tenham sido encontradas deficiências nesta matéria, 
 na  medida  em  que,  por  força de expressa exigência legal, são atos 
 administrativos  que  somente  podem  ser praticados após aprovação da 
 Advocacia-Geral  da  União,  por  intermédio  da  Procuradoria Federal 
 designada para atendimento da UFPel. 
 Refiro-me  à  expressa  regra  do  art. 38, parágrafo único, da Lei n° 
 8.666/93,   que  determina  que  as  minutas  de  contratos,  acordos, 
 convênios  e  atos  licitatórios,  devem ser "previamente examinadas e 
 aprovadas por assessoria jurídica da Administração". Posteriormente, a 
 LC  n°  73/93,  nos  seus  arts.  11,  VI,  a,  e 18, estabeleceu esta 
 competência,  reiterada  por  ocasião  da implantação da Procuradoria- 
 Geral Federal pela Lei n° 10.480/2002. 
 Diante  desta configuração legal, é indiscutível que o parecer emitido 
 por   Procurador   Federal   em  matéria  de  licitações  e  contratos 
 administrativos  tem  um caráter conclusivo e autônomo. Significa isso 
 dizer que a aprovação ou reprovação pela Procuradoria Federal não está 
 sujeita  a  homologação  pelo  ordenador  da despesa ou pelo dirigente 
 máximo da entidade autárquica ou fundacional pública. 
 Ora,  as  noções  de  competência e responsabilidade são correlatas em 
 Administração  Pública.  Se a competência para dizer da legalidade dos 
 atos  licitatórios  e  contratuais é da Procuradoria Federal, dela é a 
 responsabilidade  pela  incorreção  de  atos desta natureza. A lei não 
 contém  disposições nem palavras supérfluas. Por isso, a atribuição da 
 competência para dizer da legalidade em caráter conclusivo é correlata 
 à responsabilidade pela inconsistência que venha a ser praticada nesse 
 mister. 
 Como  V.  Sa.  poderá  observar os atos administrativos de dispensa de 
 licitação  e  os contratos administrativos nos quais foram constatadas 
 impropriedades,   foram   submetidos  ao  controle  de  legalidade  da 
 Procuradoria Federal, que os aprovou sem restrições. 
 Ademais,  compete à Procuradoria Federal realizar, além do controle da 
 legalidade  de  tais  administrativos, o assessoramento dos dirigentes 
 com  vistas  a uma gestão extreme de impropriedades ou irregularidades 
 (na  linguagem  da  LOTCU).  Nessa  atribuição, caberia à Procuradoria 
 Federal  orientar  os  dirigentes  para  que  inconsistências  como as 
 apontadas não viessem a ocorrer. É taxativa, neste sentido, a regra do 
 art.  11,  V,  da  LC/93,  ao  estatuir  que  compete à AGU assistir a 
 autoridade    assessorada    no   controle   interno   da   legalidade 
 administrativa dos atos a serem por ela praticados ou já efetivados, e 
 daqueles oriundos de órgão ou entidade sob sua coordenação jurídica. 
 Diante,  então,  de  que  esta  Controladoria  entende  terem ocorrido 
 impropriedades  na  área  de  licitações e contratos, não obstante ter 



 havido  a  manifestação da Procuradoria Federal, não resta alternativa 
 outra   que  a  de  encaminhar  cópia  do  Relatório  de  Auditoria  à 
 Procuradoria-Geral   Federal,   com   a   solicitação   de  que  adote 
 providências  no sentido de que as atribuições do art. 38, par. Único, 
 da Lei n° 8.666/93 sejam exercidas com maior rigor técnico-jurídico. 
 No  entanto,  é  importante  ressaltar  que,  mais uma vez, as avenças 
 celebradas   com   a  Fundação  Simon  Bolívar  e  Fundação  de  Apoio 
 Universitário  foram  submetidas  à  análise  prévia  da  Procuradoria 
 Federal, a qual não apontou a ocorrência de impropriedade alguma. 
 Mais  uma  vez, os atos administrativos em tela foram praticados sob a 
 convicção   de   que   se  encontravam  perfeitamente  enquadrados  na 
 legislação   pertinente,   no   tocante   a   forma   e  a  conteúdo." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 Em  análise  às manifestações apresentadas, verificamos que o vocábulo 
 "apoio" vem sendo interpretado de forma equivocada na instituição. 
 Apoiar significa dar suporte, ajuda ou amparo. Considerando o disposto 
 na   Lei  nº 8.958/94  e  no Decreto nº 5.205/04, os projetos das IFES 
 podem ser executados com apoio das fundações nos casos permitidos. 
 Todavia,  consoante  as  contratações  analisadas,  as  fundações  não 
 somente  apóiam,  mas  gerenciam  o  projeto na íntegra, atuam como se 
 fizessem  parte  da  estrutura  da instituição, exercendo competências 
 privativas  da  Universidade, dentre elas o gerenciamento dos recursos 
 públicos. Destacamos que a atuação como um escritório  de contratos de 
 pesquisa,   por  meio  do  qual  é  viabilizado  o desenvolvimento  de 
 projetos   sob   encomenda,   com   a  utilização do conhecimento e da 
 pesquisa do corpo docente das IFES, ou de escritório de  transferência 
 de   tecnologia,  por   meio   do  qual  é viabilizada a inserção,  no 
 mercado,   do   resultado de pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos 
 realizados    no   âmbito   das  Universidades,   consoante  conceitos 
 consubstanciados   no   Acórdão TCU nº 1.516/2005 - Plenário, não  foi 
 evidenciado  na  contratação  para realização  de processos seletivos. 
    Também,     não     evidenciamos    nos   processos   analisados  a 
 "melhoria   mensurável  da  eficácia  e eficiência  no  desempenho  da 
 instituição   beneficiada",  requerida  conforme jurisprudência do TCU 
 nos projetos em  que há participação das fundações de apoio. 
   Ainda,   ressaltamos   que,  apesar de a vasta legislação mencionada 
 pelo   gestor   citar,   definir   ou   estabelecer  as  normas  e  as 
 diretrizes   norteadoras   da  educação  nacional,  nem todas as ações 
 pertinentes  à   educação   estão  relacionadas  a  projeto de ensino, 
 pesquisa  e extensão,  e  de  desenvolvimento científico e tecnológico 
 na  concepção  da  Lei nº  8.958/94  e  do  Decreto  nº 5.205/04, como 
 bem assevera o Tribunal de Contas  da União por meio de jurisprudência 
 (com relação à contratação de fundações  de  apoio  mediante  dispensa 
 ou   inexigibilidade   de  licitação   para   realização  de processos 
 seletivos  citamos  a título de  exemplo  o Acórdão nº 1.460/2006 - 1ª 
 Câmara   e   o   Acórdão   nº  1.174/2005-  Plenário).   Fosse  assim, 
 prescindiríamos   de   legislação  regulamentando  a  contratação   de 
 fundação  de  apoio  pelas  instituições de ensino  superior. 
 Por   fim,  ponderamos   que  a   realização  de  processos  seletivos 
 e    similares  é  passível  de  ser  contratada  mediante  o  regular 
 procedimento  licitatório,      haja     vista     a     existência de 
 inúmeras  instituições  aptas   à  prestação  do  referido  serviço. A 
 licitação  deve   ser   regra   (art.  3º da Lei nº 8.666/93), e não a 
 exceção tal qual vem  sendo interpretado na instituição em contratação 
 de fundações de apoio  para a realização de processos seletivos. 
 Com  relação  à  atuação da Procuradoria Federal, o argumento de que o 
 ato foi praticado após aprovação da mesma, não elide a falha apontada, 



 vez   que  os  pareceres  emitidos  não  vinculam o administrador, mas 
 somente  ensejam  a  possibilidade  de   responsabilidade solidária da 
 assessoria jurídica pelo ato praticado. 
   Consoante   o  disposto nos art. 11 e 18 da LC nº 73/93 e no art. 10 
 da    Lei    nº   10.480/2002,   à  Procuradoria  Federal  compete  as 
 atividades  de  consultoria  e  assessoramento,  e  não  a execução de 
 atos   de   gestão,   responsabilidades   do   Gestor,  tais  como  as 
 contratações  efetuadas.  Em   face     do     exposto,   consideramos 
 improcedentes   as   alegações  apresentadas. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Que  a Entidade efetue licitação  visando  ao  atendimento ao disposto 
 no  art.  3º  da  Lei  nº  8.666/93,  nas  contratações de serviços de 
 realização de processos seletivos e similares. Tal fato, já foi objeto 
 de constatação no Relatório de n° 189777. 
 
 2.2.3 ASSUNTO  - CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS  
 
 2.2.3.1 CONSTATAÇÃO: (015)  
 Contratação  indevida  de empresa, por dispensa de licitação, com base 
 no art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. 
 Foi   contratada,     em    13/06/2007,    a   empresa   de  CNPJ   nº 
 89.826.713/0001-12,  por  R$286.495,00, (Processo nº23110.001499/2007- 
 13),   para   aquisição   de   055  unidades  de  Microcomputador  com 
 estabilizador,  mediante  dispensa de licitação enquadrada no art. 24, 
 inc.  IV   da  Lei  nº 8.666/93, que prevê a dispensa de licitação nos 
 casos de emergência ou calamidade. 
 Todavia,  a  situação   emergencial  não  se encontra caracterizada no 
 processo,   o   qual   indica,   apenas,  como  justificativa  para  a 
 contratação,  o   fato  do pedido ter-se dado muito próximo do limite,  
pois o pedido  inicial   foi   alterado  em  virtude do mesmo ter sido 
elaborado com uma configuração  de  máquina/computador, fora de linha, 
não suportando os  softwares   a   serem   utilizados  pelo  cursos de 
engenharia da Unipampa-Bagé. 

 
 CAUSA: 
 O  gestor  no momento que contrata empresa por dispensa, caracterizada 
 de forma incorreta, é o causador do problema. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 O gestor manifestou-se da seguinte forma: " Á  fl. 05, cópia em anexo, 
 é juntada declaração que explicita: "Este pedido refere-se à aquisição 
 de  material  permanente (microcomputadores), substituindo o pedido de 
 n°  023/07,  pois o mesmo havia sido elaborado com uma configuração de 
 máquina/computador, fora de linha, não suportando os softwares a serem 
 utilizados pelos cursos de engenharia da UNIPAMPA-Bagé". 
 Neste  sentido,  o  documento  de  fl.  82,  cópia  em  anexo,  cita o 
 retardamento  do  processo  de  compra, caracterizando, desta forma, a 
 situação  emergencial antes existente para o início do período letivo, 
 em  função  da  cautela  determinada  pelo TCU no Contrato n° 46/2005, 
 assim  como  o  seu  término  de  vigência  em 31/12/2006. situação só 
 restabelecida  pelo  MEC  no mês de fevereiro de 2007, quando foi dado 
 início às compras da UNIPAMPA, represadas desde agosto de 2006 (medida 
 cautelar)  em  conjunto  com  a  abertura  do orçamento da UFPel e seu 
 respectivo início de compras. 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 Não  há indicação que a situação mencionada represente a ocorrência de 



 emergência ou calamidade, mas sim a ausência de adequado planejamento, 
 pois  não  foi,  tempestivamente  realizado  estudo  de  acordo com as 
 necessidades da FUFPEL. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Recomendamos  que,  doravante,  não  sejam realizadas contratações por 
 dispensa  de licitação enquadrada no art.24, inciso IV da Lei 8.666/93 
 que  prevê  a  dispensa  de  licitação  nos  casos  de  emergência  ou 
 calamidade  quando  for  viável,  mediante  adequado  planejamento,  a 
 realização das manutenções necessárias ao funcionamento da Entidade. 
 
 2.2.3.2 CONSTATAÇÃO: (016)  
 Contratação  indevida  de empresa, por dispensa de licitação, com base 
 no art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. 
 A   Entidade  contratou a Empresa de CNPJ 82.949.652/0010-22, mediante 
 Termo de Contrato n° 12/2007, celebrado  em  18/04/2007, com  vigência 
 de  no máximo 90 dias, que apresenta em sua Cláusula Primeira o objeto 
 transcrito    a  seguir:  "Prestar os serviços contínuos de vigilância 
 armada,  nos  campi Bagé, Jaguarão, Dom Pedrito, Caçapava e Santana do 
 Livramento,  da  Universidade  Federal  do  Pampa,  conforme  postos e 
 escalas  especificados e quantificados no Termo de Referência, anexado 
 a  esse  contrato,  doravante  denominado,  simplesmente, prestação de 
 serviços. " 
 Para   execução   deste   objeto  foi  acordado,  conforme disposto na 
 Cláusula  Quinta  do  Contrato,o  valor  de R$ 22.750,00. No dia 28 de 
 setembro  de  2007,  a  UFPEL,novamente  contratou  a  mesma  empresa, 
 apresentando  as mesma justificativa para a dispensa de licitação, com 
 vigência até o dia 26 de novembro de 2007, no valor de R$ 54.600,00. 
 Com  isso,  observamos que a UFPEL, embora tenha firmado contratos com 
 prazo  definido, persiste em continuar a contratar a mesma empresa por 
 intermédio do inciso IV do artigo 24 da Lei 8.666/93. 
 Todavia,  a  situação   emergencial  não  se encontra caracterizada no 
 processo,  e  conforme  verificado  havia  tempo hábil a disposição da 
 Unidade para planejamento de processo licitatório 
 
 CAUSA: 
 O  gestor  no momento que contrata empresa por dispensa, caracterizada 
 de forma incorreta é o causador do problema. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 O  gestor  manifestou-se  da  seguinte forma: "Considerando o plano de 
 contas  os  equipamentos  adquiridos,  embora  possuam  especificações 
 diferentes,  o  que  de  certa  forma  apresenta  lógica  já  que  são 
 diferentes, apresentam as mesmas finalidades, conforme os elementos de 
 despesa descritos abaixo: 
 34490.52-06- aparelhos e equipamentos de comunicação 
 34490.52-12- aparelhos e utensílios domésticos 
 34490.52-33- equipamentos de áudio, vídeo e foto 
 34490.52-34- máquinas, utensílios   e   equipamentos  diversos" 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 O  gestor  não  trouxe  novos  fatos  para  elucidar a questão, e  em 
 relação   à  manifestação  encaminhada   registramos  que  a  situação 
 mencionada  não  representa  a ocorrência de emergência ou calamidade, 
 mas   sim   a   ausência  de  adequado  planejamento,  pois  não  foi, 
 tempestivamente  realizado  estudo  de  acordo  com as necessidades da 
 FUFPEL. 
 



 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Recomendamos  que,  doravante,  não  sejam realizadas contratações por 
 dispensa  de licitação enquadrada no art.24, inciso IV da Lei 8.666/93 
 que  prevê  a  dispensa  de  licitação  nos  casos  de  emergência  ou 
 calamidade  quando  for  viável,  mediante  adequado  planejamento,  a 
 realização das manutenções necessárias ao funcionamento da Entidade. 
 
 2.3 COMPLEMENT FUNC INST FEDERAIS  
 
 2.3.1 ASSUNTO  - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS  
 
 2.3.1.1 INFORMAÇÃO: (038)  
 

PROGRAMA 1073 - Universidade do Século XXI 

Objetivo 
Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à 
pesquisa e à extensão, com vistas a disseminar o 
conhecimento. 

Ação 8551 - Complementação para o Funcionamento das Instituições 
Federais de Ensino Superior 

Finalidade 

Auxiliar na manutenção das Instituições Federais de Ensino 
Superior, promovendo a melhoria da qualidade do ensino de 
graduação e o aumento da oferta de 
vagas. 

 
 
 2.3.2 ASSUNTO  - ANÁLISE DA EXECUÇÃO  
 
 2.3.2.1 CONSTATAÇÃO: (020)  
 Emissão  de  empenhos  na modalidade Dispensa de Licitação com valores 
 que  extrapolam  o limite previsto no inciso  II  do  art.  24  da Lei 
 nº 8.666/93. 
 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  extrapolam  o  limite  de  R$ 8.000,00, conforme 
 demonstrado a seguir: 
 MODALIDADE:06 - DISPENSA DE LICITAÇÃO INCISO: 02 
  

Empenho Nome Favorecido Data Emissão 
Fonte 

Detalhe 
 Valor 

Empenhado  

 904716 
RBS - ZERO HORA EDITORA 

JORNALISTICA S.A. 20-11-2007 915004  35.000,00  

 904716 
RBS - ZERO HORA EDITORA 

JORNALISTICA S.A. 20-11-2007 915004  35.000,00  
 900084 HELIO FREITAG & CIA LTDA 17-01-2007 0  29.850,00  
 900468 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS 28-02-2007 0  20.500,00  
 903137 MADEIREIRA HERVAL LTDA 30-08-2007 915011  20.449,00  
 904655 GRAFICA DIARIO POPULAR LTDA 19-11-2007 915004  20.000,00  

 900680 
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE PELOTAS/FUFPEL 21-03-2007 915004  17.907,40  

 900088 
EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 18-01-2007 0  16.925,14  

 904738 
RBS - ZERO HORA EDITORA 

JORNALISTICA S.A. 21-11-2007 915004  16.895,00  

 905671 
 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE PELOTAS/FUFP 06-12-2007 915004  16.100,00  
 900634 BRASIL TELECOM S/A 15-03-2007 915004  16.000,00  
 903043 LIEGE DIAS LANNES 22-08-2007 915004  14.910,00  
 901277 MELT MULTINEGOCIOS IMOBILIARIOS 04-05-2007 0  14.850,00  



E CONSTRUCOES LTDA 
 900419 JOAO FRANCISCO MARTINS RITA ME 26-02-2007 0  12.980,00  

 904959 
RBS - ZERO HORA EDITORA 

JORNALISTICA S.A. 27-11-2007 915011  10.000,00  
 904653 HELIO FREITAG & CIA LTDA 19-11-2007 915004  10.000,00  
 904712 HELIO FREITAG & CIA LTDA 20-11-2007 915004  10.000,00  

 
 CAUSA: 
 A  emissão  de  empenho realizada de forma equivocada pelo gestor  é a 
 causa da constatação. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 O gestor manifestou-se da seguinte forma: 
 "Justificativa legal para emissão dos empenhos: 
 Empenho  904716  -  A  Universidade já firmou contrato com a Radiobrás 
 para solução do apontamento, conforme copia anexa. 
 Empenho  900084  -  A  Universidade já firmou contrato com a Radiobrás 
 para solução do apontamento, conforme copia anexa. 
 Empenho  900468 - Pagamento de Imposto sobre Propriedade Territorial e 
 Urbana de imóveis locados pela Universidade. 
 Empenho  903137  - Equivoco na emissão, deveria ter sido no inciso IV, 
 do    art.    24   (ver   respostas   processo   23110.001228/2007-50) 
 Empenho  904655  -  A  Universidade já firmou contrato com a Radiobrás 
 para solução do apontamento, conforme copia anexa. 
 Empenho  900680  -  Empenho  emitido para cobrir despesa com passagens 
 rodoviárias para a UNIPAMPA. 
 Empenho  900088  - O valor do empenho 900088 é de R$ 7.500,00, conforme 
 cópia em anexo, dentro do limite de dispensa. 
 Empenho  904738  -  A  Universidade já firmou contrato com a Radiobrás 
 para solução do apontamento, conforme copia anexa. 
 Empenho  905671  -  Empenho  emitido para cobrir despesa com passagens 
 rodoviárias para a UNIPAMPA. 
 Empenho  900634  -  Pagamento  de  serviços  de  telefonia fixa para a 
 UNIPAMPA na cidade de DOM PEDRITO/RS. 
 Empenho  903043  -  Equivoco  no  enquadramento, pois deveria ter sido 
 empenhado no art. 24, I, limite de dispensa de R$ 15.000,00. 
 Empenho  901277  -  Equivoco  no  enquadramento, pois deveria ter sido 
 empenhado no art. 24, I, limite de dispensa de R$ 15.000,00. 
 Empenho  900419  -  Equivoco  no  enquadramento, pois deveria ter sido 
 empenhado no art. 24, I, limite de dispensa de R$ 15.000,00. 
 Empenho  904959  -  A  Universidade já firmou contrato com a Radiobrás 
 para solução do apontamento, conforme copia anexa. 
 Empenho  904653  -  A  Universidade já firmou contrato com a Radiobrás 
 para solução do apontamento, conforme copia anexa. 
 Empenho  904712  -  A  Universidade já firmou contrato com a Radiobrás 
 para solução do apontamento, conforme copia anexa. 
 Cópias anexas à estas justificativas: 
 -  Cópia  do processo de contratação da Radiobrás - Empresa Brasileira 
 de Comunicação S.A. 
 -  Tramitação  do  processo  de  credenciamento  de  pessoas jurídicas 
 para atividades de engenharia e arquitetura." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 A  manifestação do gestor corrobora com o apontamento, em vista disto, 
 mantemos a ressalva. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Que  a  Entidade  observe o limite previsto no inciso II do art. 24 da 



 Lei  nº  8.666/93,  por  ocasião  do  enquadramento  dos  processos de 
 dispensa de licitação. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 002  
 Que  a  Entidade 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. 
 
 2.3.3 ASSUNTO  - CONVÊNIOS DE OBRAS E SERVIÇOS  
 
 2.3.3.1 CONSTATAÇÃO: (017)  
 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$   
15.206.352,11  (conforme Nono Termo Aditivo, aditado em  30  de  junho 
 de  2006), 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). 
 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.  Ressaltamos  que  o  apontamento  já constou em 
 outros relatórios de gestão, implicando em reincidência. 
 
 CAUSA: 
 O  gestor  no momento que contrata empresa por dispensa, caracterizada 
 de forma incorreta é o causador do problema. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Acerca do Projeto PISTA, o gestor teceu as seguintes considerações: "A 
 continuidade   do   Projeto   justifica-se,  dentre  outras  situações 
 inerentes   a   deficiência   de   pessoal  no  quadro  permanente  da 
 Instituição,  tendo  em  vista  a  não   autorização para contratação, 
 aliada  a  medida cautelar determinada pela Justiça Federal no certame 
 licitatório  em  que   a  UFPel  esta  terceirizando  a contratação de 
 Agentes  de  Portaria,  que  tão  logo seja liberada pela Justiça será 
 regularizada. " 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 Não  cabe  a  contratação  de  Fundação  de  Apoio  para atividades de 
 manutenção   da   Instituição,  a  exemplo  de  serviços  de  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. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Diante  do  exposto, recomendamos  ao  Gestor  a  rescisão do Contrato 
 de n° 018/2005. 
 



 RECOMENDAÇÃO: 002  
 E   que,  doravante,  não   se  utilize   de   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). 
 
 3 CONTROLES DA GESTÃO  
 
 3.1 CONTROLES INTERNOS  
 
 3.1.1 ASSUNTO  - ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA  
 
 3.1.1.1 INFORMAÇÃO: (002)  
 Verificamos que a Universidade não possui unidade de Auditoria Interna 
 ou,  ainda,  servidor  designado  para o desempenho de tal função, nos 
 termos  do  art.  14  do  Decreto  nº  3.591/2000. Tal situação já foi 
 observada no Relatório de Auditoria CGURS nº 175118 referente à gestão 
 de 2005. 
 Por  meio  do  Ofício  SG/UFPel  nº  066/2007, de 30/03/2007, o gestor 
 informou  as providências que está tomando para solução desta questão, 
 por  meio  do  qual anexou  ofícios  encaminhados para a Secretaria de 
 Educação Superior  do MEC solicitando pelo menos um cargo de Auditor. 
 O  gestor  manifestou-se  da  seguinte forma: "Desde 2005, o início da 
 atual  gestão,  a  questão  da implantação de uma unidade de auditoria 
 interna na IFES tem sido causa de constante preocupação. Ocorre, de um 
 lado,  que  não contamos no quadro ativo permanente com cargo de nível 
 superior  de contador, preenchido ou vago, que pudesse ser destinado a 
 tal  unidade.  Aqueles  existentes estão destinados às imprescindíveis 
 funções de execução financeira e contábil no Departamento Financeiro e 
 Contábil  da  Instituição e não podem ser remanejados para uma unidade 
 de   auditoria,  sob  pena  de  interrupção  daquelas  imprescindíveis 
 atribuições.  Como  já  manifestado  anteriormente, já solicitamos por 
 escrito  para  Secretaria  de Educação Superior do MEC a destinação de 
 pelo  menos  um cargo de contador, para que possa preenchê-lo mediante 
 concurso  público.  A par da solicitação formal, diversas vezes em que 
 estive no Ministério da Educação ao longo destes anos já decorridos da 
 atual  gestão", temos insistido na destinação da vaga, o que até agora 
 não  nos  foi  concedido.  As  vagas de nível superior destinadas para 
 composição  do  quadro administrativo da Universidade Federal do Pampa 
 não  podem  evidentemente  ser  aproveitadas,  em  razão da finalidade 
 específica para que foram liberadas. O mesmo devemos dizer com relação 
 à  possibilidade  de  designação  de  um  contador  estranho ao quadro 
 mediante vínculo temporário de cargo de direção. Não dispomos de cargo 
 de  direção  que  possa  destinar à auditoria interna, sem prejuízo da 
 própria   estrutura   de   administração   universitária.   Aliás,   o 
 quantitativo de cargos de direção na UFPEL há muito é deficitário. 
 Apesar  de  ciente  da inadequação da medida, foi autorizada durante o 
 exercício  de  2005,  a  contratação  temporária  de  dois contadores, 
 aposentados  do  quadro  desta  IFES,  para desempenhar a atividade de 
 auditores  internos. No entanto, face à ausência de suporte legal para 
 manutenção   desta  contratação,  suscitada  tanto  pelo  Egrégio  TCU 
 (Acórdão  2126/2005)  em  auditoria  anterior,  como  pelo  Ministério 
 Publico Federal em ação civil pública agitada em face da Universidade, 
 não  tivemos  alternativa  senão  a de rescindir tais contratos.  Esta 
 situação  de  fato,  sobre cujas causas retornaremos mais adiante, tem 



 indisfarçável  ligação com a falta de autonomia das universidades para 
 administração  de  seu  pessoal,  a  despeito  da regra do art. 207 da 
 Constituição. Desde uma vez que a própria Constituição estabeleceu, em 
 seu  art.  39,  caput,  que haveria um regime único para os servidores 
 civis  da  União (Administração direta e indireta), a descentralização 
 inerente  ao  conceito  de  administração indireta (art. 10 e 19 do DL 
 200/67)  caiu  por  terra  diante  da total centralização da gestão de 
 pessoal por parte do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
 Mesmo  após  a reforma do citado dispositivo constitucional pela EC n° 
 19/98,  a  centralização  se  manteve,  e  as  entidades autárquicas e 
 fundacionais  pública federais, como V.Sa. bem sabe, não resgataram um 
 adminículo  sequer  da  autonomia  gerencial que deveriam ter.    Pelo 
 menos  desde 1989, a atribuição legal para coordenar e gerir o pessoal 
 civil  da  União  (Administração direta e indireta) tem sido da órbita 
 ministerial.  Assim  era com a Lei n°  7.739/89, cujo art. 15 atribuía 
 à Secretaria da Administração Federal (SAF) tais competências: 
                Art.  15.  A Secretaria da Administração Federal, com a 
 finalidade   de   realizar   estudos,  formular  diretrizes,  orientar 
 normativamente,  planejar,  coordenar,  supervisionar  e  controlar os 
 assuntos  referentes ao pessoal civil da Administração Pública Federal 
 direta,  indireta  e fundacional, bem assim os referentes aos serviços 
 gerais,  à modernização e organização administrativas e aos sistemas e 
 serviços  de  processamento  de dados dessas entidades, tem a seguinte 
 estrutura básica: ............................ 
 Essa competência foi depois transferida ao Ministério da Administração 
 Federal  e Reforma do Estado (MARE), depois ao Ministério do Orçamento 
 e  Gestão  (MPOG),  e,  finalmente,  ao  Ministério  do  Planejamento, 
 Orçamento e Gestão (antes MPOG, agora MP), estando em vigor a regra do 
 art. 27. XVI. da Lei n° que atribui ao MP a seguinte competência: 
 g)  coordenação  e  gestão  dos  sistemas  de planejamento e orçamento 
 federal,   de   pessoal   civil,   de   organização   e   modernização 
 administrativa,   de   administração   de  recursos  da  informação  e 
 informática e de serviços gerais. 
 Em  que pese tão clara competência, quando se trata de controle faz-se 
 presente  a paradoxal circunstância de que a atribuição para coordenar 
 e  gerir  é  do  Ministério,  mas  a  responsabilidade pela gestão é o 
 dirigente do ente descentralizado. 
 De  qualquer  modo,  o  quadro  conjuntural  é  esse:  apesar de nossa 
 Administração  ter plena consciência, não só da exigência legal de uma 
 auditoria  interna,  mas  também  da  relevante colaboração que um tal 
 serviço pode prestar à gestão universitária, estamos na dependência da 
 compreensão  e  da  "bondade"  que eventualmente venha a Administração 
 direta (o MEC e o MP) a manifestar. 
 Com a recente distribuição de vagas para provimento nas IFES, mais uma 
 vez  solicitamos  a Secretaria de Ensino Superior, SESU, do Ministério 
 da  Educação  a  alocação  de,  ao menos, uma vaga de auditor, quando, 
 conforme Portaria MEC n° 1.265/2007 de 27/12/2007, publicada no DOU de 
 28/12/2007,   em  que  a  UFPel,  a  se  confirmar  a  Portaria,  será 
 contemplada  com  uma  vaga  de  Auditor, com a nomeação nos termos da 
 última  Portaria do MEC não confirmou a autorização para provimento da 
 vaga  de  auditor.  A  UFPel  continuará  gestionando  junto  ao MEC a 
 liberação da vaga para auditor para provimento do cargo". 
 
 3.1.2 ASSUNTO  - AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS  
 
 3.1.2.1 CONSTATAÇÃO: (001)  
 Falta  de  informações  exigidas  pelo TCU no Processo de Prestação de 
 Contas. 



 Verificamos a inexistência das seguintes informações, exigidas pela DN 
 85/2007  do  TCU,  referente  ao  Processo  de  Prestação de Contas da 
 unidade: 
 a)  Não apresentação dos seguintes itens, no campo referente aos dados 
 gerais  sobre  a  unidade  Jurisdicionada,  exigidos  pelo Anexo X, da 
 referida DN: 
 - Função de governo predominante; 
 - Tipo de atividade; 
 - Situação da unidade (em funcionamento, em liquidação/extinção; 
 extinta no exercício). 
 b)Falta  de preenchimento dos seguintes campos da tabela, referente ao 
 item  3,   Transferências  (Convênios  e  outros tipos)" do Anexo X da 
 referida  DN:  situação  da    avença,  prazo  de  vigência e prazo de 
 prestação de contas; 
 c)Não  apresentação  das  informações  gerais  relativas ao item 07 do 
 anexo  III  (conteúdo das informações contábeis no processo de contas) 
 quanto a prestação de contas. 
 d)Não   apresentação  da  avaliação  dos  resultados  qualitativos  da 
 gestão,  quanto à eficácia e eficiência, conforme anexo VI da referida 
 DN. 
 e)Os  indicadores  relacionados  no  Relatório  de  Gestão  não  foram 
 classificados por tipo (eficiência, eficácia ou efetividade). 
 f)Não  identificamos os seguintes itens do Anexo VI da DN: 03, 04, 05, 
 11, 12, 13, 14, 15 e 16. 
 
 CAUSA: 
 Os  gestores  se omitiram em efetuar a adequada elaboração do processo 
 de prestação de contas. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 O   Gestor por ocasião da Comunicação de Encerramento dos Trabalhos de 
 Campo   nº  208454  foi  informado da falha apontada, e por  meio   do 
 qual,  foi   proporcionada oportunidade para manifestação, no entanto, 
 não  efetuou esclarecimentos  a respeito da situação verificada. 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 Como  não  houve  manifestação  do  gestor, não tendo sido apresentada 
 novas informações acerca do fato, mantemos o apontamento. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Recomendamos  ao  gestor  que  insira  as  informações  no processo de 
 prestação de contas conforme estabelecido pelas orientações do TCU. 
 
 3.2 SUBÁREA - CONTROLES EXTERNOS  
 
 3.2.1 ASSUNTO  - ATUAÇÃO DO TCU/SECEX NO EXERCÍCIO 
  
ACÓRDÃO nº 1721/2007 - 2ª CÂMARA 
 ITEM        ATENDIMENTO        ITEM ANEXO I 
 9.1               SIM            NAO SE APLICA 
 9.2               SIM            NAO SE APLICA 
 9.3               SIM            NAO SE APLICA 
 9.4               SIM            NAO SE APLICA 
 9.5               SIM            NAO SE APLICA 
 
 ACÓRDÃO nº 3327/2007 - 1ª CÂMARA 
 ITEM        ATENDIMENTO        ITEM ANEXO I 
 9.4               PARCIAL        2.1.2.1 
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                    CERTIFICADO DE AUDITORIA 
 
          Foram  examinados,  quanto   à legitimidade e legalidade, os 
atos  de  gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no 
período de 01Jan2007 a 31Dez2007. 
 
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. 
 
3.        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 208454   considero: 
 
 
3.1  REGULAR COM RESSALVAS a gestão dos responsáveis a seguir listados: 
 
 
CPF            NOME                            CARGO           
113.076.840-68 ANTONIO CESAR GONCALVES BORGES  REITOR 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
1.1.2.1 
Manutenção  de  contratação   indevida  de  Fundação  de  Apoio para a 
realização de objeto de caráter genérico, continuado e permanente. 
 
2.1.3.1 
Pagamento  de  Adicional  de  Insalubridade  com  base em documentação 
desatualizada. 
 
2.1.3.2 
Pagamento de diárias  sem a devida programação de viagem. 
 
2.1.4.2 
Falhas na Prestação de Contas de viagens ao exterior. 



 
2.1.5.1 
Ausência  de  regulamentação  quanto  à  participação de servidores em 
cursos e concursos. 
 
2.1.6.1 
Morosidade  na condução de sindicâncias e de processos administrativos 
disciplinares. 
 
2.1.7.1 
Impropriedades na aquisição de imóvel. 
 
2.1.7.2 
Impropriedades em processo licitatório. 
 
2.1.7.3 
Impropriedades em aluguel de imóvel. 
 
2.2.2.1 
Fracionamento  de  despesa implicando a não realização de procedimento 
licitatório. 
 
2.2.2.2 
Contratação  de fundação de apoio para execução de processos seletivos 
mediante a indevida dispensa de licitação. 
 
2.2.3.1 
Contratação  indevida  de empresa, por dispensa de licitação, com base 
no art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. 
 
2.2.3.2 
Contratação  indevida  de empresa, por dispensa de licitação, com base 
no art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. 
 
2.3.3.1 
Contratação  indireta de pessoal, por intermédio de Fundação de Apoio, 
para a realização de atividades de manutenção da Instituição. 
 
3.1.2.1 
Falta  de  informações  exigidas  pelo TCU no Processo de Prestação de 
Contas. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
259.310.750-20 MAURO JOUBERT GOULART CUNHA     DIRETOR DEPTO PESSOAL 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
2.1.3.1 
Pagamento  de  Adicional  de  Insalubridade  com  base em documentação 
desatualizada. 
 
2.1.4.2 
Falhas na Prestação de Contas de viagens ao exterior. 
 
2.1.5.1 
Ausência  de  regulamentação  quanto  à  participação de servidores em 
cursos e concursos. 
 
2.1.6.1 



Morosidade  na condução de sindicâncias e de processos administrativos 
disciplinares. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
301.721.600-49 FRANCISCO CARLOS GOMES LUZZARD  PRO REITOR ADMINISTRATIVO 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
1.1.2.1 
Manutenção  de  contratação   indevida  de  Fundação  de  Apoio para a 
realização de objeto de caráter genérico, continuado e permanente. 
 
2.1.2.1 
Utilização indevida de saque em espécie por meio do CPGF. 
 
2.1.2.2 
Não  devolução  de   saque  excedido quando da utilização do Cartão de 
Pagamento do governo Federal. 
 
2.1.3.2 
Pagamento de diárias  sem a devida programação de viagem. 
 
2.1.4.1 
Autorização  de  deslocamentos  durante  o fim de semana, sem a devida 
motivação no processo de pagamento de diárias. 
 
2.1.7.2 
Impropriedades em processo licitatório. 
 
2.1.7.3 
Impropriedades em aluguel de imóvel. 
 
2.2.2.1 
Fracionamento  de  despesa implicando a não realização de procedimento 
licitatório. 
 
2.2.2.2 
Contratação  de fundação de apoio para execução de processos seletivos 
mediante a indevida dispensa de licitação. 
 
2.2.3.1 
Contratação  indevida  de empresa, por dispensa de licitação, com base 
no art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. 
 
2.2.3.2 
Contratação  indevida  de empresa, por dispensa de licitação, com base 
no art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. 
 
2.3.2.1 
Emissão  de  empenhos  na modalidade Dispensa de Licitação com valores 
que  extrapolam  o limite previsto no inciso  II  do  art.  24  da Lei 
nº 8.666/93 
 
2.3.3.1 
Contratação  indireta de pessoal, por intermédio de Fundação de Apoio, 
para a realização de atividades de manutenção da Instituição. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
403.751.290-49 VANIA FARIAS FERREIRA           CONTADORA 



 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
3.1.2.1 
Falta  de  informações  exigidas  pelo TCU no Processo de Prestação de 
Contas. 
 
3.2  REGULAR a gestão dos demais responsáveis tratados no mencionado 
     relatório de auditoria. 
 
                  Porto Alegre , 24 de julho de 2008  
 
 
 
                       MAURO RONI LOPES DA COSTA 
       Chefe da Controladoria Regional da União no Rio Grande do Sul 

(Substituto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


