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                           RELATÓRIO DE AUDITORIA 
 
 
          Em   atendimen
 nº  175137,  apresentamo
 os  atos  e  conseqüentes  fatos  de  gestão,  ocorridos   na  Unidade 
 supra-referida, no período de 01Jan2005 a 31Dez2005. 
 
 I - ESCOPO DO TRABALHO 
 
       Os trabalhos foram realizados na Sede da Unidade Jurisdicionada, 
 no  período de 02Mai2006 a 01Jun2006, em estrita observância às normas 
 de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 
        Além das solicitações encaminhadas durante o trabalho de campo, 
 foi  remetida  à  Unidade Jurisdicionada em 11jul2006, mediante Ofício 
 n.º  21.452/CGU-Regional/SC,  a  versão  preliminar  do relatório para 
 apresentação  de  esclarecimentos  adicionais  no  prazo  máximo  de 5 
 (cinco) dias úteis a contar do recebimento desse ofício. 
        Destacamos também que, conforme descrito em determina
 deste  relatório, novamente ocorreram restrições aos nossos e
 atraso  no  fornecimen
 impactaram  no  andamen
 opinião sobre pontos 
       Os exames realizados co
 - GESTÃO OPERACIONAL 
 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 
 - GESTÃO FINANCEIRA 
 - GESTÃO PATRIMONIAL 
 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANO
 - GESTÃO DO SUPRIMENTO
 - CONTROLES DA GESTÃO 
 
 II - RESULTADO DOS EXAMES 
 
 3 GESTÃO OPERACIONAL  
 
 3.1 SUBÁREA - AVALIAÇÃO DOS  
 
 3.1.1 ASSUNTO  - RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL  



 
  3.1.1.1 INFORMAÇÃO: (065) 

 Foram  analisados  os  indicadores de gestão da UFSC determinados pela 
ário   e   não  foram  identificadas 

CUÇÃO  

 "Registrar  os  valores  das  despesas com 

os que não se destinem a 

asse  os  acertos no 
s às despesas pagas através das 
6OB901722,   2006OB   902341, 

2006OB902796, 2006OB903152, 
358 e 2006OB904310. 

  celebrar  contratos  ou convênios com as entidades de que 

 que 

 Decisão   TCU   nº   408/2002-Plen
 inconsistências nos dados. 
 
 4 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
 4.1 SUBÁREA - ANÁLISE DA EXE
 
 4.1.1 ASSUNTO  - ANÁLISE DA EXECUÇÃO  
 
 4.1.1.1 INFORMAÇÃO: (008)  
 Com  objetivo  de  verificar  a  contabilização das despesas pagas com 
 anuidades, em favor de conselhos  de classe e ou associações de classe 
 na  conta  contábil 333504108 - cuja função é : " Registrar os valores 
 das  transferências  a  entidades representativas de classe, tais como 
 Sindicatos, Associações e Conselhos, a titulo de despesas com serviços 
 de  terceiros", constatamos que essas despesas estão sendo apropriadas 
 indevidamente   na   conta  333903901  -Assinaturas  de  Periódicos  e 
 Anuidades,cuja  função  é: 
 assinaturas de TV por assinatura(TV a Cabo), Jornais, inclusive diário 
 oficial, revistas, recortes de publicações, software, podendo estar na 
 forma  de  disquete,  CD-rom,  boletins e outr
 coleções ou bibliotecas". 
 Verificando  a  movimentação da conta 333903901 no presente exercício, 
 constatamos  que  outras  despesas  foram apropriadas indevidamente no 
 sub-elemento de despesa 01 da conta 3339039. 

 Auditoria nº  Diante  das  constatações  acima,  foi  emitida a Nota de
 175137/02,  recomendando  que  a  UFSC  providenci
 presente  exercício  (2006),  referente
 ordens    bancárias   2006OB900755,   200
 2006OB902501, 2006OB901096, 
 2006OB2006OB903231, 2006OB903
 
 4.1.2 ASSUNTO  - EXECUÇÃO DAS RECEITAS  
 
 4.1.2.1 CONSTATAÇÃO: (051)  
 Ausência  de  recolhimento  de  receitas  auferidas  com  os Cursos de 
 Especialização  da universidade à Conta Única da UFSC junto ao Tesouro 
 Nacional.  Permanência  do  descumprimento  das  determinações  do TCU 
 contidas no Acórdão nº 1795/2004 - TCU - 1ª Câmara. 
 O  Tribunal  de  Contas  da  União, no Acórdão nº 2338/2005 - TCU - 1ª 
 Câmara   (datado  de  04/10/2005),  negou  provimento  ao  recurso  de 
 reconsideração  da  UFSC e manteve os termos do Acórdão nº 1795/2004 - 
 TCU - 1ª Câmara, que determinava à universidade que: 
 "1.1.1.  ao
 trata  a  Lei  nº  8.958/94 (fundações de apoio), proceda à necessária 
 formalização   da  transação  por  meio  de  instrumento  próprio,  em 
 observância  ao  disposto  no art. 60, c/c o art. 116, ambos da Lei nº 
 8.666/93; 
 1.1.2.  passe  a incluir no orçamento geral da Universidade a previsão 
 de  todas  as  receitas  inerentes a sua ação institucional, ainda
 eventualmente  arrecadadas  por  intermédio  de fundações de apoio, aí 
 compreendidas,  entre  outras,  as  receitas  provenientes  de valores 
 cobrados  nas  atividades  de  pós-graduação,  as  taxas  do  concurso 
 vestibular e os valores arrecadados com a prestação de serviços; 
 1.1.3.  recolha  todas as suas receitas, inclusive aquelas mencionadas 
 no  item  anterior,  à  conta  única  da  Instituição junto ao Tesouro 

iência  ao disposto no art. 56 da Lei nº 4.320/64 e  Nacional,  em  obed
 nos arts. 1º e 2º do Decreto nº 93.872/86; 
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 1.1.4. somente realize despesas, ainda que por intermédio de fundações 
 de  apoio,  quando amparadas por crédito consignado no orçamento geral 
 da Universidade." 
 Na  análise  do  mérito  contido  no  Acórdão  nº 2338/2005 - TCU - 1

a,  o  TCU  cita  também que "...após o julgamento deste recurs
ª 
o, 

umprimento 

ação; 
passou a incluir no 

  a  alegação  de  que  os  mesmos  dificultam  seu 

tar o cumprimento pelas universidades federais de suas 

 Câmar
 cessará  o efeito suspensivo às determinações, e as mesmas deverão ser 
 obrigatoriamente  cumpridas,  sob  pena  de responder o gestor por seu 
 descumprimento". Ou seja, o efeito suspensivo cessou em 04/10/2005. 
 *** 
 Questionada a respeito das providências adotadas visando o c
 do  Acórdão  nº  2.338/2005 - TCU - 1ª Câmara, Sessão de 04/10/2005, a 
 UFSC informou, por meio do Memorando nº 053/PROAF (de 15/05/2006), que 
 providenciou o seguinte: 

do Circular n.     "a) Encaminhamento de expediente (Memoran
 007AUDIN/2005)   a   todas   Unidades  Administrativas  e  Acadêmicas, 
 informando  o teor da decisão do Acórdão n. 2.338/2005-TCU e alertando 

de  descumprimento  da  determinação  sobre  as  implicações  em  caso  
 efetuada pelo Tribunal de Contas da União; 
      b)  Suspender  a  partir  de  outubro/2005  a assinatura de novos 
 contratos  de permissão para implementação de Cursos de Especialização 
 através das  Fundações de Apoio; 
      c)  Solicitado  a  Fundação José Arthur Boiteux, o recolhimento à 
 conta  única  da  UFSC o saldo dos recursos arrecadados, referente aos 
 contratos  números  458,  460,  467, 468 e 470/2004, cujo objeto era a 
 Permissão para Implementação de Cursos de Especializ

) O Departamento de Gestão Orçamentária (DGO)      d
 orçamento  geral  da  Universidade  a  previsão  de todas as  receitas 
 inerentes  a  sua  ação  Institucional, inclusive as que eventualmente 
 poderão ser arrecadadas pelas Fundações de Apoio." 
 *** 
 Neste mesmo Memorando a UFSC alega que "esta prática tem inviabilizado 
 importantes  atividades  da  Instituição, tendo em vista que o Governo 
 Federal,  libera  apenas  uma pequena parcela dos recursos diretamente 
 arrecadados  pela  UFSC,  incluídos  na  proposta orçamentária de cada 
 exercício.  No  ano  de 2005 vários convênios deixaram de ser firmados 
 pela Universidade, em função  das restrições orçamentárias referente a 
 arrecadação   própria   (recursos   próprios  diretamente  arrecadados 
 solicitados  em  2005  R$19.307.692,00  -  Total  liberado  apenas  R$ 
 6.919,032,00). Para o exercício de 2006 a situação tende a se agravar, 
 considerando  que  até a presente data o orçamento da União sequer foi 
 aprovado  (Recursos  próprios  diretamente  arrecadados solicitados em 
 2006  R$  29.270.783,00. Previsão de liberação pelo Governo Federal R$ 
 8.755.774,00)". 
 Alegações  semelhantes  foram  apresentadas  pela  UFSC  ao TCU em seu 
 recurso de reconsideração e refutadas pelo Tribunal de Contas da União 
 em sua análise do mérito, conforme trechos reproduzidos abaixo: 
 "As  determinações foram realizadas unicamente com o fim de se adequar 
 os   procedimentos   irregulares   adotados   pela   instituição   aos 
 dispositivos legais e regulamentares vigentes. Cabe a esta Corte zelar 
 para  que os recursos arrecadados, gerenciados ou confiados à entidade 
 sejam  eficiente  e  legalmente  aplicados.  Não  pode  aceitar que um 
 administrador   público   justifique   o   descumprimento  de  leis  e 
 regulamentos   com 
 gerenciamento.  Como  se  sabe,  à  luz  dos princípios que norteiam a 
 administração   pública   brasileira,   o  gestor  deve  cumprir  suas 
 atribuições dentro dos limites estabelecidos pelos dispositivos legais 
 e regulamentares. 
 Não  há  dúvidas  de  que  o objetivo da aprovação da Lei nº 8.958, de 
 1994, foi facili
 missões  institucionais.  No  entanto,  não  se  pode admitir que seus 
 recursos  sejam  gerenciados  por  fundações  de apoio, sob pena de se 
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 perder o controle sobre a arrecadação de suas receitas e realização de 
 suas despesas. 
 [...]  Cabe  ainda  ressaltar  que  os  dispositivos  legais citados e 
 transcritos   pelo   recorrente  não  corroboram  suas  alegações.  Ao 
 contrário,  só  vêm  demonstrar  que as receitas das universidades não 
 podem ser arrecadas por fundações de apoio. O art. 6º da Lei nº 8.958, 
 de  1994,  por  exemplo,  é claro. De acordo com ele, 'as fundações de 

]  por meio de instrumento legal próprio, utilizar-se de  apoio,  [podem
 bens   e   serviços   da  instituição  federal  contratante,  mediante 
 ressarcimento  (...)'.  Esse  artigo só se refere a bens e serviços da 

 da  instituição   federal.  Não  há  qualquer  referência  a  receitas 
 instituição. 
 Outros   artigos  transcritos  pelo  recorrente  também  demonstram  a 

. 56 da Lei nº 4.320, 

 lei.' 
   Se   os   tetos   fixados  para  as  receitas  próprias  e  os 

 

 obrigatoriedade  de  previsão  de  todas  as  receitas  e  despesas no 
 orçamento da instituição de ensino, contrariando seus argumentos. 
 Transcrevamos  a  seguir dois desses artigos (art
 de 1964 e art. 73 do Decreto-lei nº 200, de 1967): 
 'Art.  56.  O  recolhimento  de  todas as receitas far-se-á em estrita 
 observância  do  princípio  de  unidade de tesouraria, vedada qualquer 
 fragmentação para criação de caixas especiais.' 
 'Art.  73.  Nenhuma  despesa  poderá ser realizada sem a existência de 
 crédito  que a comporte ou quando imputada à dotação imprópria, vedada 
 expressamente  qualquer  atribuição  de  fornecimento  ou prestação de 
 serviços  cujo  custo  exceda aos limites previamente fixados em
 [...]
 contingenciamentos  ao  orçamento estão prejudicando o cumprimento das 
 missões  da  universidade, deve-se tomar medidas com o fim de resolver 
 este problema, e não usar de soluções ilegais ou irregulares". 
 *** 
 A  partir  disto,  foi  possível  verificar  que,  mesmo  a  partir de 
 04/10/2005  (data  em que cessou o efeito suspensivo das determinações 
 do Acórdão nº 1795/2004 - TCU - 1ª Câmara), a UFSC não vem cumprindo o 
 que foi determinado pelo TCU, tendo em vista que: 
     I.  Os  valores  cobrados nos Cursos de Especialização da UFSC que 
 eram  depositados  em  contas  correntes  de  Fundações  de  Apoio não 
 passaram  a  ser  depositados  na Conta Única da UFSC junto ao Tesouro 
 Nacional  a partir de 04/10/2005, uma vez que a universidade manteve a 
 sistemática  anterior  de  repassar  à  Conta  Única  apenas  um valor 
 correspondente  à  "permissão  para  implementação  e oferecimento dos 
 cursos de especialização da UFSC" conforme ela mesma cita no Ofício nº 
 047/PRPG/06  (de 22/05/2006): "Nos anos de 2004 e 2005 a UFSC ofereceu 
 cursos  de  especialização  com  o  apoio  das  Fundações  mediante  a 
 utilização   de   Termo  de  Contrato,  constando  como  obrigação  da 
 contratada repassar a UFSC, em parcelas mensais, o valor do contrato".
 Salientamos   que  o  citado  "valor  do  contrato"  refere-se  à  tal 
 "permissão   para   implementação   e   oferecimento   dos  cursos  de 
 especialização  da  UFSC",  sendo  que, no Acórdão nº 2338/2005 TCU 1ª 
 Câmara, o Tribunal rechaça o uso de tal instrumento, ao afirmar que: 
 "deve-se  também  mencionar  que, ao contrário do alegado, as receitas 
 arrecadadas  por  fundações  de  apoio  não  se  confundem com aquelas 
 decorrentes  de  contratos  de  permissão.  Na  lei que dispõe sobre a 
 relação  entre  as  duas  entidades,  não  há  qualquer  referência ao 
 instituto   da  permissão.  Não  podemos  simplesmente  presumir  essa 
 semelhança,  e,  a  partir  daí,  tratarmos os valores arrecadados por 
 fundações de apoio como receitas advindas de contratos de permissão". 
 Em   relação  aos  valores  que  constam  na  planilha  de  Cursos  de 
 Especialização fornecida pela UFSC em 23/05/2006 (excetuando 14 Cursos 
 que  foram  indevidamente excluídos desta planilha, 13 Cursos listados 
 sem  que  a  UFSC  disponibilizasse  os  valores envolvidos e 5 Cursos 

a  Convênios  com entidades públicas), é possível verificar  relativos  
 que,  do total de R$ 6.181.670,67 que a UFSC afirma ter arrecadado nos 
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 41 Cursos de Especialização restantes, apenas 12,1% (ou R$ 747.375,09) 
 teriam  sido  repassados  à  Conta  Única  da  UFSC  junto  ao Tesouro 
 Nacional. 
     II.  Neste  mesmo  Ofício  a  UFSC  cita  que "os [nove] cursos de 
 especialização  que tiveram início no presente ano de 2006 estão sendo 
 oferecidos  pelos Departamentos proponentes e, quanto à arrecadação de 
 valores, estes estão sendo depositados em conta vinculada à disposição 
 da  universidade,  sendo  que  o repasse à Conta Única da UFSC se dará 
 quando   houver  o  necessário  crédito  consignado  no  orçamento  da 

  UFSC  e contas bancárias utilizadas para o 
s  e  matrículas  de  cada  Curso, contendo 

ização  da  UFSC",  valor calculado com base no "custo da hora 
hada de professor da UFSC no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu". 
sos  de  Especialização iniciados em 2006 mantém os valores em 

deu  a  assinatura  de novos 

tada  à página 6 do relatório no 
m 2006 a UFSC 

nsferidos são: 

 Universidade".  Ressalte-se que tal solução é precária e não atende ao 
 que  foi  determinado  pelo  TCU, até mesmo porque é obrigação da UFSC 
 incluir  o orçamento de seus Cursos de Especialização em seu Orçamento 
 Anual. 
 Salientamos  que  foram feitas reiteradas solicitações para que a UFSC 
 apresentasse  os valores arrecadados ou a arrecadar com cada um destes 
 nove Cursos de Especialização listados pela PRPG que iniciaram em 2006 

cadado,  (valor  da  matrícula,  valor  da mensalidade, valor total arre
 valor  total  repassado  à
 pagamento  das  mensalidade
 titular,   número   da  conta,  agência  e  banco,  etc),  porém  tais 
 informações não foram prestadas à equipe de auditoria da CGU. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  UFSC  não  recolhe  à  sua Conta Única junto ao Tesouro Nacional os 
 valores  cobrados  em  seus  Cursos  de Especialização. Em relação aos 
 Cursos   iniciados  até  2005,  a  UFSC  recolhia  à  Conta  Única  da 
 Instituição  junto ao Tesouro Nacional apenas uma pequena parte do que 
 arrecadava  com  seus  Cursos  de  Especialização  que  denominava  de 
 "permissão   para   implementação   e   oferecimento   dos  cursos  de 
 especial
 trabal
 Nos  Cur
 contas  individualizadas  por  Curso,  sem recolher os valores à Conta 
 Única. 
 
 CAUSA: 
 Inobservância  das  determinações do TCU e divergência de entendimento 

95/2004 TCU 1ª Câmara).  da UFSC em relação ao Acórdão nº 17
 
 JUSTIFICATIVA: 
 A  UFSC  apresentou  a  seguinte  justificativa  por meio do Memorando 
 118/PROAF (datado de 20/07/2006): 
 "Reiteramos  a  informação  que  após  a  decisão  do  TCU  Acórdão nº 
 2338/2005  de  04/10/2005  a  UFSC  suspen
 contratos  de Permissão para Implementação de Cursos de Especialização 
 através das Fundações de Apoio." 
 Já  o  Memorando  033/VR/2006  (datado  de  24/07/2006)  apresentou as 
 seguintes justificativas complementares: 
 "Em  relação  à  recomendação  apresen
 175137  da  CGU-SC informa-se que: dos cursos iniciados e
 determinará  às Fundações de Apoio a transferência dos recursos para a 
 sua conta única em cumprimento do acórdão 1795/2004-TCU. 
 Os valores a serem tra
 a. Cursos realizados com apoio da FAPEU - R$ 292.700,00 
 b.   Cursos   realizados   com   apoio   da  FEPESE  -  R$  136.700,00 
 Observa-se  que  o  montante  refere-se  aos valores arrecadados até o 
 mês de maio de 2006. 
 Adicionalmente  informa-se  que  a  transferência desses recursos fica 
 condicionada  à  existência  de  autorização  orçamentária na fonte de 
 recursos  próprios  (250) por parte do MEC. A mesma situação aplica-se 
 aos recursos que serão arrecadados até a finalização dos cursos. 
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 É  importante observar que a UFSC sistematicamente e dentro dos prazos 
OP  (Ministério de Orçamento e Planejamento) 
rçamentário na rubrica de recursos próprios 

 
tatação, tendo em vista que a UFSC apenas reiterou suas 

o TCU contidas nos Acórdão nº 2338/2005 TCU 
1ª Câmara. Recolher as receitas auferidas 

tempo determinado de Fortaleza da Ilha para a realização de 

 2005  a UFSC cedeu por tempo determinado as 

s 

Projeto Fortalezas. 

 citados  e  nem  a  documentação que justificou tal 
s eventos privados, bem como não forneceu os 
cionados à cessão temporária dos espaços da 

/PRCE/2006 

 pré-estabelecidos  pelo  M
 vem  solicitando  crédito o
 (fonte  250)  para o recebimento dos recursos oriundos dos seus cursos 
 de especialização." 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA:
 Mantida  a cons
 dificuldades  orçamentárias relativas à execução de despesas e relatou 
 providências que pretende adotar. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Cumprir  as determinações d
 1ª Câmara e nº 1795/2004 TCU 
 com  os Cursos de Especialização da universidade à Conta Única da UFSC 
 junto ao Tesouro Nacional. 
 
 4.1.2.2 CONSTATAÇÃO: (062)  
 Cessão por 
 eventos  privados  sem  a  apresentação  das  devidas justificativas à 
 equipe  de  auditoria  da  CGU.  Recolhimento de taxa de uso da UFSC à 
 conta  de  fundação  de apoio e não à sua Conta Única junto ao Tesouro 
 Nacional. 
 No  decorrer  do  ano  de 
 Fortalezas  da  Ilha para a realização de eventos públicos e privados, 
 bem  como  para eventos da própria universidade. Os eventos de caráter 
 privado  que  ocorreram  nas  Fortalezas da Ilha no decorrer do ano de 
 2005 foram os seguintes: 
     a) Casamento realizado em maio de 2005 na Fortaleza de São José da 
 Ponta  Grossa  para  250  pessoas  mediante contrato realizado entre a 
 FAPEU  e  empresa de serviços, onde ficou estipulado o pagamento de R$ 
 3.600,00,  pagos em duas parcelas de R$ 1.800,00 recolhidas, segundo a 
 UFSC,  por  boleto bancário a uma conta corrente do Banco do Brasil em 
 nome  da  FAPEU,  sendo tal recurso destinado às despesas correntes do 
 Projeto Fortalezas. Segundo a UFSC, "a partir deste evento [...] todos 
 os demais contratos foram realizados diretamente com a UFSC e não mais 
 com a FAPEU". 
    b) Gravação de DVD de grupo de rock de expressão nacional em agosto 
 de  2005 mediante contrato entre a UFSC e a gravadora do grupo, onde a 
 universidade  informa  terem sido recolhidos R$ 7.000,00 à Conta Única 
 da UFSC, destinados à manutenção do Projeto Fortalezas. 
    c) Evento anual de instituição bancária privada denominado "Ranking 
 dos  Melhores  do Ano" em outubro de 2005, para premiação dos melhore
 funcionários  do  banco  nas  diversas  áreas  de atuação e com jantar 
 festivo para cerca de 80 funcionários acompanhados de suas respectivas 
 esposas.  A  universidade  informa terem sido recolhidos R$ 7.000,00 à 
 Conta Única da UFSC, destinados à manutenção do 
     d)  Casamento  sem  contrato em razão, segundo a UFSC, de ter sido 
 "realizado  no  mesmo  horário  da  missa  dominical que se celebra na 
 capela  da  Fortaleza  de  São José da Ponta Grossa" e que "contou com 
 apenas 30 convidados sem coquetel nem jantar". 
 A  UFSC  não  apresentou  à  equipe  de  auditoria os comprovantes dos 
 pagamentos  acima 
 cessão  de  uso  para  tai
 documentos  do  IPHAN  rela
 Fortalezas da Ilha para terceiros e citados no Memorando 097
 (de 19/05/2006). 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 Informou, no Memorando 097/PRCE/2006 (de 19/05/2006), que: 
 "Sobre  a  política de locação dos espaços das Fortalezas da Ilha para 
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 terceiros,  desde 2002, à coordenação do Projeto Fortalezas da Ilha de 
 Santa  Catarina  foi  solicitado  a  ceder  temporariamente os espaços 
 daqueles  monumentos  históricos para eventos especiais que aconteciam 
 na  cidade.  Consultado,  o  IPHAN respondeu que tais eventos deveriam 
 cercar-se  de  duas preocupações básicas: a) de preservação física dos 
 monumentos  e  b)  eventos que se vinculassem de um modo ou de outro à 

tuais  danos" 
ados  em eventos privados e de acesso restrito não garantiriam a 
o  de acervo histórico (muitas vezes de valor inestimável) que 

icado, e que não ficou claro em que termos se daria 
rição de acesso" que consta no Memorando. 

entificada. 

e  o  espaço  das  Fortalezas  mediante  contrato  firmado 

à  recomendação da CGU: A UFSC irá elaborar 

 adotadas em relação à elaboração do regulamento especial 

erais estabelecidas em 

 cultura,  às  artes  e à promoção da paz. Fora desses critérios e caso 
 houvesse  solicitação  para  uso  privado,  deveria haver restrição de 
 acesso  -  evento  exclusivo a convidados - incluindo-se também nestes 
 casos, cláusulas especiais para ressarcimento de eventuais danos". 
 Em relação a este pronunciamento da UFSC, ressaltamos que a existência 
 de   "cláusulas  especiais  para  ressarcimento  de  even
 provoc
 reposiçã
 viesse  a ser danif
 a citada "rest
 
 CAUSA: 
 Não id
 

IVA:  JUSTIFICAT
 A  UFSC respondeu, por meio do Memorando 130/PRCE/2006 (de 18/07/2006) 
 que: 
 "A  cessão das Fortalezas da Ilha para eventos privados dá-se por dois 
 motivos: 

 que as  1)  Por  se  tratar  de  um  bem  público, em todas as ocasiões
 Fortalezas  foram  cedidas,  o  IPHAN foi comunicado e contratos foram 
 assinados  garantindo-se  que,  caso  ocorresse  algum dano, seu custo 

 é uma  seria  imediatamente  ressarcido pelo locatário temporário. Esta
 prática adotada em quase todos os sítios históricos do mundo. 
 2)  A  receita  oriunda  da  cobrança  dos  ingressos para visitação é 
 insuficiente  para  cobrir  os  custos de manutenção das Fortalezas. A 
 cessão de uso temporário é uma forma de atenuar este problema. 
 Quanto  ao  recolhimento  das  taxas de uso, desde maio de 2005 a UFSC 
 somente  ced
 diretamente  com  a PROAF e as receitas oriundas de tais contratos são 
 recolhidas  diretamente  para a Conta Única junto ao Tesouro Nacional, 
 atendendo  as  leis  e  normas  estabelecidas em relação ao patrimônio 
 histórico. 
 Providencias  em  relação  
 conjuntamente  com  o  IPHAN um regulamento especial para a cessão dos 
 espaços  das  Fortalezas  para eventos, tanto privados como públicos." 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Mantida  a  constatação,  uma vez que a UFSC novamente não comprovou a 
 citada  comunicação  ao  IPHAN, não forneceu cópia dos comprovantes de 
 depósitos  das  taxas  arrecadadas  na  Conta  Única  e não apresentou 
 argumentos  novos.  Será  verificado,  no  decorrer  da  auditoria  de 
 acompanhamento   de   gestão   relativa   ao  Exercício  de  2006,  as 
 providências 
 proposto  pela  UFSC  e  se as taxas de visitação e pela concessão por 
 tempo  determinado  da  Fortalezas da Ilha arrecadadas no Exercício de 
 2006 foram recolhidas à Conta Única da UFSC junto ao Tesouro Nacional. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Regulamentar  o uso e a cessão por tempo determinado das Fortalezas da 
 Ilha   administradas  pela  UFSC,  inclusive  em  termos  de  receitas 
 auferidas, e sempre dentro das leis e normas fed
 relação ao Patrimônio Histórico Nacional. 

eceita auferida com projetos de extensão  Depositar  toda  e  qualquer r
 e/ou  com  a  cessão por tempo determinado de seus espaços públicos na 
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 Conta Única da UFSC junto ao Tesouro Nacional. 
 Fornecer  tempestivamente  as  informações  e documentações requeridas 
 pela CGU em suas auditorias. 
 Analisar  criteriosamente,  sempre  em  conjunto com o IPHAN, todos os 
 eventuais pedidos de uso e cessão por tempo determinado das Fortalezas 
 da  Ilha, sobretudo aqueles que se destinam a fins privados, de modo a 

mos atendem a legislação e o interesse público, se 
ao patrimônio histórico ou ao meio ambiente e se 

isitante e à comunidade do entorno 

ÍVEIS  

3080.024868/2005-71, 

a. 
de  suprimento  de  fundos  acima  do  limite 
uprido,  ou  seja,  para  outros serviços e 

DO(S) GESTOR(ES): 

onformidade com a lesgislaçao. 

ceiro quanto a 

005-49, valor liberado de R$ 4.500,00: "por 

 verificar  se os mes
 não  causarão  danos  
 não  trarão transtornos ao público v
 das Fortalezas. 
 
 5 GESTÃO FINANCEIRA  
 
 5.1 SUBÁREA - RECURSOS DISPON
 
 5.1.1 ASSUNTO  - SUPRIMENTO DE FUNDOS ROTATIVOS  
 
 5.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (001)  
 Falhas nos processos de prestações de contas de Suprimentos de Fundos. 
 No    exercício   de  2005,  a  Universidade Federal de Santa Catarina 
 realizou   despesas   através  de Suprimento  de  Fundos  no  montante 
 de  R$  212.0l4,40,  sendo  analisado  R$  33.209,00, correspondendo a 
 15,66%  dos  recursos gastos. Verificando os processos de prestação de 
 contas   de   números:   23080.022529-2005-50,   2
 23080.025325/2205-71,    23080.037657/2005-42,   23080.038736/2005-26, 
 23080.037954/2005-43,   230080.038172/2005-21,   23080.038244/2005-31, 
 23080038096/2005-54,     23080.022520/2005-49,   23080.037658/2005-42, 
 constatamos as seguintes  falhas/impropriedades: 

stabelecido no art.  FATO 1 - Realização de  despesas acima do limite e
 2º  da  Portaria/MF nº 492, de 31/08/93, ou seja,  R$ 200,00 para cada 
 documento fiscal. 
 FATO  2  -  Documentos  fiscais  sem  as  devidas identificações (nome 
 do cliente e CGC) e ou identificação incomplet
 FATO   3   -  Concessão  
 estabelecido  para  cada  s
 compras  em  geral  -  5%  da alínea a  do inciso II do art. 23 da Lei 
 8666/93, que corresponde hoje a R$ 4.000,00. 
 
 ATITUDE 
 Não  verificou se os documentos fiscais apresentados nas prestaçoes de 
 contas pelos supridos estavam em c
 
 CAUSA: 
 Inobservância  do  suprido  e  do  chefe  do setor finan
 legislação que trata do assunto. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Justificativas apresentadas pelo DMSG/UFSC e DAG/UFSC: 
 a)  Processo 23080.022520/2
 desconhecer  do  limite  de  empenho  por  suprimento  de  fundos, foi 
 solicitado  essa  quantia  e  liberado  pelo Depto. de Contabilidade e 
 finanças,  que  no segundo pedido do mesmo valor é que se deu conta da 
 ultrapassagem do limite". 
 b)  Processos  de  número  23080.025325/2005-71 (páginas 29, 31 e 60), 
 23080.037658/2005-42 (pag.17, 20 e 22), 23080.038736/2005-26 (pag.12 e 
 25)  e  23080.016249/2005-11  (pag.31, 48 e 42), onde foi constatada a 
 falta  do  nome  da UFSC nos cupons fiscais: "esclareço que, desde que 
 foi  implantado  esse  sistemas às empresas foi aceito assim, pois não 
 sabia  que existia uma maneira de inserir nomes nos cupons, e que esse 
 campo  (nome)  quase não aparece, tornando-se, impercebível, esclareço 
 mais  que,  quase  todos  os  cupons  são  adquiridos  pelos  próprios 
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 requerentes,  sendo  que  muitas  vezes  pegam  cheques (suprimento) e 
 adquirem  o(s)  referido(s)  material(ais), ficando assim por falta de 
 instrução  sem  o  nome  da  instituição, e que nunca foi cobrado pelo 
 Depto.  de  Contabilidade  e  Finanças.  A  partir da data 23/05/2005, 

 Solicitação de Auditoria nº 15137/20, será observado e  expedida  pela 
 orientado  a  qualquer  compra  à  suprimentos  de  fundos, que deverá 

   apresentou   as   seguintes  justificativas 
o Memorando 118/PROAF (datado de 20/07/2006): 
idade e Finanças já foi notificado para que 

 
UFSC ter reconhecido as falhas apontadas, ficam mantidas 

ser  aceita  em  casos 
esa,  mediante 
lo  suprido, 

razoabilidade, impessoalidade, moralidade  e 
tivos aplicáveis." 

tação de Auditoria nº 175137/08, a UFSC informou 
s  por  meio  do cartão de pagamento do Governo 

idade  e  Finanças  está 

CO E FINANCEIRO  

 constar  no(s)  documento(s)  (cupom  fiscal ou nota-fiscal), para que 
 fique   dentro   das   normas  conforme  evidências  constantes  nessa 
 solicitação." 
 Justificativa do Chefe da Seção Transporte - DMSG/UFSC: 
 "Em  cuprimento  ao  solicitado  pela  auditoria  no  que se refere ao 
 processo  nº  23080.022529/2005-50  no  que se refere ao suprimento de 
 fundo,  em  respeito  as  folhas  13, 14, 15 nos valores de R$ 256,95, 

cota  estabelecida  do  Decreto 93.873/86, devido ao  estão  acima  da  
 reajuste  dos  bilhetes  de  seguro obrigatório (DPVAT) dos onibus LXL 
 8880,  8760,  MCI  4730. Tal pagamento não é empenhorado ou parcelado, 
 tal  valor  referido  é  nominal  a Secretaria da Fazenda do Estado de 
 Santa Catarina." 
 Além   disso,   a   UFSC
 complementares por meio d
 "O Departamento de Contabil
 passe   o  acompanhar  com  maior  rigor  a  legislação  referente  ao 
 suprimento de fundos." 
 

IFICATIVA: ANALISE DA JUST
  Em que pese a

 as  constatações,  visto  tratar-se  de formalidades imprescindíveis à 
 transparência  das  prestações  de contas dos Suprimentos de Fundos da 
 universidade. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Recomendamos  que  a  Unidade somente utilize suprimento de fundos nas 
 estritas   hipóteses  previstas  no  Art.  45  do  Decreto  93.872/86, 
 observando  rigorosamente  os  limites  estabelecidos pela Portaria do 
 Ministério da Fazenda nº 492, de 31/08/93. 
 Quanto  ao  fato  1,  observar  o item 3.2.3.4 do Manual de Despesa da 
 União   -    "Exceção  a  esses  limites  pode  
 excepcionais   a   critério   do   ordenador   de   desp
 justificativa   plausível   e  tempestiva  apresentada  pe
 observados  critérios  de 
 demais princípios administra
 
 5.1.2 ASSUNTO  - Cartão de Pagamento do Governo Federal  
 
 5.1.2.1 INFORMAÇÃO: (002)  
 Em  resposta  à Solici
 que  não  efetua  gasto
 Federal  e  que  o  Departamento  de  Contabil
 avaliando a possibilidade de utilizá-lo. 
 
 6 GESTÃO PATRIMONIAL  
 
 6.1 SUBÁREA - INVENTÁRIO FÍSI
 
 6.1.1 ASSUNTO  - SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL  
 
 6.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (046)  
 Inexistência de inventário físico anual. Permanência do descumprimento 
 das  determinações  do  TCU  contidas nas alíneas "g" e "h" do Acórdão 
 1184/2004 TCU 1ª Câmara. 
 A UFSC permanece sem atender a determinação do TCU contida nas alíneas 
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 "g"  e  "h" do Acórdão 1184/2004 TCU 1ª Câmara, datada de 18/05/2004 e 

mônio 

desencadear  as ações de inventariança de forma programada de 

 4.320/64, IN SEDAP nº 205/88 e determinações 

cada 

ção de todos os bens patrimoniais 

 relacionada ao Exercício de 2002 da instituição, uma vez que ainda não 
 concluiu  o  levantamento  físico geral de todos os seus bens móveis e 
 não  apresentou  o inventário físico anual sobre a totalidade dos bens 
 da instituição. 
 Neste Acórdão, o TCU havia determinado à UFSC: 
 "g)  realizar inventário físico anual sobre a totalidade do patri
 e  não  apenas  sobre  os  acréscimos ocorridos no exercício, de forma 
 tempestiva; executar plano de ação urgentemente, especificando metas e 
 prazos;  
 modo que ao final do exercício todos os bens sejam recenseados; 
 acertar  as  divergências entre os registros contábeis e patrimoniais, 
 conforme  art.  96 da Lei
 do TCU; 
 h)  adotar  procedimentos  consistentes na execução do inventário, bem 
 como descrição da metodologia dos trabalhos realizados, conforme arts. 
 94/96 da Lei 4.320/64." 
 A  universidade  resolveu  dar  início,  durante  o  ano  de  2005,  à 
 implantação   de  uma  nova  sistemática  de  controle  patrimonial  e 
 inventariança  da totalidade de seus bens móveis, uma vez que, segundo 
 a  Pró-Reitoria  de  Orçamento Administração e Finanças, "a estratégia 
 adotada   anteriormente   foi  completamente  equivocada".  Segundo  o 
 Memorando  nº  179/PROAF/UFSC  (de  10/10/2005),  a  nova  sistemática 
 consistiria  "na  descentralização  setorial do controle e verificação 
 dos  bens  patrimoniais  e  a  criação  do  Agente Patrimonial em 
 Unidade  Acadêmica  e Administrativa da UFSC", sendo que, segundo este 
 mesmo  Memorando,  "todo  o  estudo  já foi desenvolvido e a minuta da 
 portaria  está  sendo  analisada  pelo  setor  jurídico do Gabinete do 

esso operacional".  Reitor para posteriormente ser iniciado o proc
 Ocorre   que   esta   nova  sistemática  ainda  não  foi  efetivamente 
 implementada  e  novamente,  decorrido  mais  um exercício financeiro, 
 ainda não possibilitou a apresentação do inventário físico anual sobre 
 a totalidade dos bens móveis da instituição. 
 Questionada  acerca  da previsão para a implantação deste novo sistema 
 de  gerenciamento  patrimonial  descentralizado  baseado  na figura do 
 Agente  Patrimonial  Setorial,  a  PROAF/UFSC  não apresentou prazos e 
 afirmou  que  isto "depende da conclusão dos trabalhos de consolidação 
 da legislação sobre o patrimônio que vem sendo realizada pelo grupo de 
 trabalho   formado  pelo  Pró  Reitor  de  Orçamento  Administração  e 
 Finanças,  Procuradora Federal Junto à UFSC, Diretores do DEPASE, NPD, 
 AUDIN,  Coordenador  de  Gestão  Patrimonial  e  Chefe  do  Serviço de 
 Registro  Patrimonial  da UFSC". Ainda segundo a PROAF, "este trabalho 
 já está em fase final de elaboração". 
 Já  em  relação à previsão para a conclusão da revisão da situação dos 
 bens  patrimoniais da UFSC, a PROAF informou, por meio do Memorando nº 
 053/PROAF  (de  15/05/2006),  que "estima-se que após a implantação do 
 Sistema  Descentralizado  do Patrimônio, um período de um a dois meses 
 será necessário para a familiarização dos usuários com o novo sistema, 
 ajustes  nas  rotinas  administrativas  a  ele  relacionadas  e outros 
 ajustes"  e que "uma vez concluído esse período inicial de implantação 
 serão  necessários de quatro a seis meses para a obtenção de relatório 
 consistente  sobre a revisão da situa
 da UFSC".  Portanto, com tais prazos de implementação corre-se o risco 
 de  termos mais um exercício financeiro encerrado (no caso, o de 2006) 
 sem  que  a  UFSC  possa  apresentar o inventário físico anual sobre a 
 totalidade dos bens da instituição. 
 Por  fim,  em  relação  à designação dos Agentes Patrimoniais mediante 
 portaria  específica,  a  Comissão  de Inventário da UFSC (constituída 
 pela  Portaria  0822/GR/2005)  informou  por  meio de ofício datado de 
 20/02/2006  que  isto  ocorreria  "ainda  no  1º  Trimestre  desse ano 
 [2006]",  porém  isto  não  ocorreu.  Questionada  a respeito, a PROAF 
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 informou   que  "não  houve  ainda  a  designação  formal  de  Agentes 
 Patrimoniais  mediante portaria, uma vez que se aguarda a conclusão do 
 Grupo  de  Trabalho de Legislação, no entanto, a Divisão de Patrimônio 
 vem  trabalhando  com  vários  servidores da instituição, responsáveis 

 setorial  que  fazem  o  trabalho  de Agente 
tivos setores, adiantando o treinamento que 

 patrimônio, uma 
ração e Finanças, 

atégia  adotada  anteriormente  foi completamente equivocada", 

vários exercícios da apresentação de inventário físico 

a o problema. 

o   de  Gestão  Patrimonial  e  Segurança,  bem  como  pelo 

 totalidade 

das atividades administrativas e acadêmicas. 

áveis por esta área de atuação: 
Pró-Reitor  de  Administração  (maio/1996 a 

balhos de campo (junho de 2006) 
não tinha efetivamente implementado a nova sistemática de 
proposta,  correndo  o risco de, após o encerramento do 

 pela  carga  patrimonial 
 Patrimonial  em seus respec
 cada  uma  deles deverá receber por ocasião da expedição da respectiva 
 portaria". 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 Durante  o Exercício de 2004 decidiu interromper o trabalho que estava 
 sendo  realizado pela comissão de inventariança designada para efetuar 
 o  inventário  físico  anual sobre a totalidade de seu

e, segundo a Pró-Reitoria de Orçamento Administ vez qu
 "a  estr
 sendo   que  no  exercício  de  2005  começou  a  implantar  uma  nova 
 sistemática de controle patrimonial e inventariança. 
 
 CAUSA: 
 Postergação por 
 anual  sobre  a  totalidade  do  patrimônio  da  Universidade  sem que 
 houvesse uma solução definitiva par
 
 JUSTIFICATIVA: 
 A  UFSC  apresentou  a  seguinte  justificativa  por meio do Memorando 

 de 20/07/2006):  118/PROAF (datado
 "Reconhecemos   o  atraso  da  resolução  deste  problema,  todavia  a 
 postergação  não  é  por  falta de empenho do gestor, considerando que 
 alguns   fatores   importantes   fogem  do  alcance  do  Administração 
 principalmente: 
 a)  falta  de  pessoal,  o  quadro  é reduzido e não há perspectiva de 
 reposição  de  pessoal  a  curto  prazo.  Sistematicamente, a UFSC tem 
 solicitado  ao  Governo Federal autorização para reposição e ampliação 
 de   vagas   para   contratação  de  servidores  docentes  e  técnico- 
 administrativos.  Entretanto,  a ação de autorização para contratação, 
 depende estritamente do Ministério da Educação, quando da liberação de 
 vagas para cada IFES. 
 b) a análise jurídica da metodologia proposta está sendo efetuada pelo 
 setor   competente  da  Instituição  e,  acompanhada  pela  chefia  do 
 Departament
 Coordenador da Divisão do Patrimônio. Todo esforço está sendo feito no 
 sentido  de  ainda  neste  exercício  iniciarmos os trabalhos junto as 
 Unidades e finalmente viabilizar o respectivo inventário na
 dos bens. 
 c)  Movimento  de  paralisação  dos  servidores  docentes  e técnico - 
 administrativos  com duração de aproximadamente 04 meses, prejudicando 
 grande parte 
 Solicitamos a CGU incluir também como responsáveis outros gestores que 
 foram ou ainda são respons
 João  Maria  de   Lima  -  
 maio/2004); 
 Francisco  Carlos  da  Cunha  - Coordenador da Divisão do Patrimônio." 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Mantida a constatação, uma vez que, apesar dos problemas relatados, as 
 providências  relativas  à  execução  do  inventário  físico  anual já 
 deveriam  ter  sido tomadas em exercícios anteriores ao de 2005, sendo 
 que  até a data de encerramento dos tra
 a UFSC ainda 
 inventariança  
 Exercício de 2006, novamente não ter feito seu inventário físico anual 
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 sobre a totalidade de seu patrimônio. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Dar  maior  celeridade  à  implantação da nova sistemática de controle 

nial  e inventariança da totalidade dos bens móveis da UFSC, de  patrimo
 modo  a  apresentar  o  inventári
 patrimônio  da  Universidade  e  a

o  físico anual sobre a totalidade do 
 atender plenamente às alíneas "g" e 

té o final do Exercício de 

OS  

servidores do Colégio Agrícola de Camboriú e de 

o de Auditoria nº 175137/21. 

de mercado dos imóveis funcionais 

 
 

 "h"  do  Acórdão  1184/2004  TCU 1ª Câmara a
 2006. 
 
 6.2 SUBÁREA - BENS IMOBILIÁRI
 
 6.2.1 ASSUNTO  - UTILIZAÇÃO DE IMOBILIÁRIOS  
 
 6.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (044)  
 Ausência  de  pagamento  de  Taxas  de  Ocupação  pelo  uso de imóveis 
 funcionais  da  UFSC.  Taxas de Ocupação de imóveis funcionais da UFSC 
 com  valores  defasados.  Utilização  irregular  de área pertencente à 
 UFSC por parte de terceiros. 
 A   Universidade   Federal  de  Santa  Catarina  possui  oito  imóveis 
 funcionais ocupados por servidores que não estão pagando a devida Taxa 
 de  Ocupação  e  um  terreno localizado em seu Campus Universitário no 
 qual quatro servidores construíram moradias indevidamente. 
 No  caso  dos  oito imóveis funcionais, a UFSC justificou a residência 
 obrigatória  de quatro 
 dois  servidores  residentes na Fazenda Experimental da Ressacada. Não 
 foi  apresentada  justificativa  para  a  residência obrigatória de um 
 servidor  do  Colégio Agrícola de Araquari e de um servidor do Colégio 
 Agrícola de Camboriú. 
 Nenhum  dos  cinco servidores que ocupam imóveis funcionais do Colégio 
 Agrícola  de  Camboriú  está  pagando  a devida Taxa de Ocupação. Além 
 disso,  as  Taxas de Ocupação cobradas dos dois servidores que residem 
 na  Fazenda  Experimental  da  Ressacada  e  do servidor que reside no 
 Colégio Agrícola de Araquari encontram-se defasadas. 
 Já  em  relação  aos  quatro  servidores que construíram moradia sobre 
 terreno  da  UFSC  localizado  no Campus Universitário, a universidade 
 informa   que  está  em  tramitação  na  Procuradoria  Geral  processo 

rreno,  porém  não  solicitando  a  reintegração  de  posse  de  tal  te
 apresentou  cópia  de  tal  processo,  conforme  pedido  constante  na 
 Solicitaçã
 No Relatório de Auditoria nº 160717, relativo à Avaliação de Gestão do 
 Exercício de 2004 da UFSC, havia sido recomendado: 
    a) Fazer levantamento dos valores 
 da UFSC, 
     b)  Rever  os  valores  atualmente pagos como Taxa de Ocupação dos 
 imóveis e cobrar dos ocupantes a diferença encontrada dentro de todo o 
 período retroativo definido em Lei, 
      c)   Solicitar   a   devolução  dos  imóveis  funcionais ocupados 
 irregularmente,
     d)  Formalizar  imediatamente  os contratos/termos de ocupação dos
 imóveis  funcionais  do  Colégio  Agrícola  de  Camboriú  e cobrar dos 
 ocupantes  o  valor  não  pago  desde o início da ocupação dos imóveis 
 pelos mesmos. 
 Tais recomendações foram atendidas parcialmente, tendo em vista que: 
     a)  Foi  efetuado  levantamento dos valores de mercado dos imóveis 
 funcionais  da  UFSC  por  meio de contratação de firma de engenharia, 
 porém  tal levantamento só abrangeu a avaliação da área construída dos 
 imóveis,  não  tendo  sido  levantados  os valores relativos à área do 
 terreno  ocupada  por  tais  imóveis funcionais, o que impossibilita a 
 definição  dos  valores  de  Taxa de Ocupação a serem cobrados de cada 
 servidor conforme determina o Artigo 81 do Decreto-Lei nº 9.760/1946. 
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     b)  Os  valores relativos à Taxa de Ocupação dos imóveis ainda não 
 foram  revistos  pela  UFSC e não foram cobrados dos ocupantes o valor 
 não  pago  ou pago a menos nos últimos cinco anos dentro do período de 
 uso  de  tais  imóveis  funcionais.  Tendo  em  vista que ainda não há 
 avaliação  da área do terreno ocupada por cada imóvel funcional (o que 
 impossibilita  o  cálculo  da  Taxa  de  Ocupação a partir do valor do 
 imóvel),  se tomarmos como referência para cálculo da Taxa de Ocupação 

 for executada a determinação judicial 

o.  Nenhum  dos  cinco servidores que ocupam 
légio  Agrícola  de  Camboriú  estão  tendo 

es, que "as moradias 
as   pela   família   Barbosa   foram   autorizações  concedidas 

  nosso 

 o  percentual  de  20% do vencimento básico de maio de 2006 de cada um 
 dos  doze  servidores  ocupantes  dos imóveis funcionais teríamos como 
 prejuízo  potencial  para  os  cofres da UFSC o valor mensal de até R$ 
 2.657,05 (ou R$ 31.884,65 anuais). 
     c)  A  universidade  possui processo em tramitação na Procuradoria 
 Geral  visando a reintegração de posse da área do Campus Universitário 
 ocupada   irregularmente,  ação  que  permitirá  o  atendimento  desta 
 recomendação  específica  quando
 visando  a  reintegração de posse. Além dos meios judiciais citados, a 
 UFSC  não  apresentou  as possíveis medidas administrativas que possam 
 ter  sido  tomadas  com  o intuito de solicitar a devolução da área do 
 Campus ocupada irregularmente. 
     d)  Não  foram apresentadas as devidas formalizações dos Termos de 
 Ocupação  dos  imóveis  funcionais  da  UFSC e nem cobrados os valores 
 devidos,  sendo  que no Colégio Agrícola de Camboriú em um dos imóveis 

 ocupantes sem registro formal por meio do  funcionais  houve  troca  de
 devido  Termo  de  Ocupaçã
 imóveis  funcionais  no  Co
 quaisquer  valor  referente  a  Taxa  de  Ocupação  cobrados  em  seus 
 respectivos contracheques. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 Não  formalizou  e  não  apresentou os devidos Termos de Ocupação, não 
 cobra  os  valores  devidos  como  Taxa de Ocupação no contracheque de 
 cinco  dos  oito ocupantes de imóveis funcionais, sendo que dos demais 
 está cobrando valores desatualizados. Informou, a respeito da ocupação 
 irregular  de  área  de  seus  Campus por servidor
 ocupad
 informalmente  pela  Administração  da época (aproximadamente 20 anos) 
 com  a  finalidade  dos  mesmos  auxiliarem  na  vigilância  das áreas 

tando possíveis invasões e furtos".  próximas, evi
 
 CAUSA: 
 Controles  inadequados  da  UFSC em relação à ocupação de seus imóveis 
 funcionais. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 A  UFSC  apresentou  a  seguinte  justificativa  por meio do Memorando 
 118/PROAF (datado de 20/07/2006): 
 "Os  contratos  formalizando  as  respectivas  ocupações estavam sendo 
 providenciados,  porém  como  o  processo  foi  solicitado  pela CGU o 
 trabalho  foi  interrompido  e  restabelecido,  imediatamente  após  a 
 conclusão  dos  trabalhos  da  CGU  com  a  conseqüente  devolução  do 
 respectivo  processo.  Salientamos  que os mesmos foram providenciados 
 seguindo   orientação  do  Patrimônio  da  União,  não  era  de
 conhecimento  que  além  da  edificação deveria ser cobrada também uma 
 taxa  da  fração   do  terreno  onde  a  edificação  está  construída, 
 salientamos ainda, que a minuta dos respectivos termos de contrato foi 
 objeto de análise da Procuradoria Geral e não houve ressalva. 
 Os  contratos que já estão efetivados serão encaminhados a PRDHS (Pró- 
 Reitoria  de  Desenvolvimento  Humano  e Social) para ser processado o 
 desconto  em  folha.  Paralelamente  formalizaremos  uma  consulta  ao 
 Patrimônio  da  União  sobre  o  valor  correto a ser cobrado, havendo 
 divergência para mais ou para menos solicitaremos o respectivo ajuste. 
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 Quanto   ao   processo   das  ocupações  irregulares  vamos  solicitar 

a este item, solicitamos a CGU incluir 

 referidos  contratos  e  são   responsáveis  por 

 Senador Carlos Gomes de Oliveira - Antonio 

e deu por curto período. 
is providências que a UFSC descreve que serão adotadas, 

ermina o Artigo 81 do Decreto-Lei nº 9.760/1946. 

ampus Universitário ocupada irregularmente que está 
 paralelamente,  buscar  possíveis medidas 
 ser tomadas com o intuito de solicitar a 

ação Atlética Volantes da 

 formalmente a Procuradoria, bem como, informações sobre o andamento da 
 ação.   Com  referência  as  justificativas  dos  Colégios  Agrícolas, 
 salientamos  que  as  mesmas  foram encaminhadas a AUDIN. Segue anexo, 
 cópia das justificativas. 
 Finalmente ainda com referência 
 como  responsáveis  os  respectivos  Diretores das Unidades onde estão 
 localizados  os  imóveis,  considerando que os mesmos estão designados 
 para  acompanhar  os 
 qualquer alteração nos mesmos. 

ícola  de Camboriu - Augusto Vitório Servelin  Diretor  do  Colégio  Agr
 Diretor do Colégio Agrícola
 Alir Raitani Júnior 
 Diretor  do  Centro  de  Ciências  Agrárias  :  Ênio  Luiz  Pedrotti." 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 

s apontados já são recorrentes  Mantida  a constatação, pois os problema
 há  vários  Exercícios  e não há como justificar o atraso na conclusão 
 dos  levantamentos e da implementação das devidas cobranças de valores 

ela CGU", uma  com  o  argumento de que "o  processo  foi  solicitado  p
 vez que isto s
 Quanto  às dema
 as  mesmas  serão  objeto  de  verificação no decorrer da auditoria de 
 acompanhamento de gestão relativa ao Exercício de 2006. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 a)  Efetuar  levantamento  dos  valores  relativos  à  área do terreno 
 ocupada  por  seus  imóveis  funcionais, complementando a avaliação já 

 permitir  realizada em relação à área construída dos imóveis, de modo a
 a  definição  dos valores de Taxa de Ocupação a serem cobrados de cada 
 servidor conforme det
 Se   necessário,   contatar   a  Secretaria  de  Patrimônio  da  União 
 solicitando orientação ou a realização de tal levantamento. 
 b)  Formalizar  e/ou  revisar os Termos de Ocupação de cada um de seus 
 imóveis funcionais. 
 c)  Cobrar  os valores devidos como Taxa de Ocupação mediante desconto 
 mensal na folha de pagamento dos servidores ocupantes de tais imóveis. 
 d)  Cobrar dos servidores ocupantes dos imóveis funcionais o valor não 
 pago  ou  pago  a  menos  dentro  do  período  de  uso de tais imóveis 
 funcionais e do período retroativo definido em lei. 
 e)   Apresentar  as  devidas  justificativas  relativas  à  residência 
 obrigatória  do servidor do Colégio Agrícola de Araquari e do servidor 
 do Colégio Agrícola de Camboriú que ainda não foram apresentadas. Caso 
 não  haja  ou  caso tais justificativas não se enquadrem nos critérios 
 definidos  no  Artigo  80  do  Decreto-Lei  nº9760/1946,  solicitar  a 
 desocupação de tais imóveis funcionais. 
 f)  Continuar acompanhando a tramitação do processo de reintegração de 
 posse  da área do C
 na  Procuradoria  Geral  e, 
 administrativas  que  possam 
 devolução de tal área do Campus ou de cobrar eventuais valores devidos 
 pelo uso da área. 
 
 6.2.1.2 CONSTATAÇÃO: (045)  
 Ausência  de  regularização  da área cedida para a Associação Atlética 
 dos  Servidores  da  UFSC,  inclusive  em  relação à subconcessão para 
 terceiros  de parte da área. Permanência do descumprimento das alíneas 
 "a" e "b" do Acórdão 2892/2004 1ª Câmara TCU. 
 Ainda  não  houve  o atendimento, por parte da UFSC, das alíneas "a" e 

dão 2892/2004 1ª Câmara TCU, que aborda a cessão irregular  "b"  do Acór
 de  3.883,88 m² de área da UFSC para a Associ
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 UFSC   (atualmente  denominada  AASSUFSC  -  Associação  Atlética  dos 
 Servidores  da  UFSC)  e  a  subconcessão  de  parte  desta  área para 
 terceiros. 
 Neste Acórdão, o TCU determinou que a UFSC: 
 "a)  regularize a concessão de uso da área de 3.883,88 m² em benefício 
 da  Associação  Atlética  Volantes  da  UFSC,  objeto  do  Contrato nº 
 269/2001,  de  25/7/2001,  de  modo  a  atender à legislação aplicada, 

área cedida 

nio  da  Universidade, 

5" e que "após 

adas,  que  constam no laudo de 

 particularmente,  a  Lei  nº  6.120/1974  e  o Decreto nº 99.509/1990, 
 mediante  a  cobrança  por  todo  o  período  de  vigência do referido 
 contrato  do  aluguel  mensal  devido, com base em laudo de avaliação, 
 mantendo os valores devidamente atualizados; 
 b)  cancele  ou  regularize,  inclusive  mediante  o  devido  processo 
 licitatório,  a  subconcessão  para  terceiros de parte de 
 pela  UFSC  à  Associação  Atlética  Volantes,  mencionada  na  alínea 
 anterior,  nos  termos da legislação aplicável, em particular a Lei nº 
 6.120/1974, a Lei nº 8.666/1993, o Decreto nº 99.509/1990, bem ainda o 
 Parecer da Procuradoria Geral da UFSC nº 0471/ALF/PG/94". 
 Salientamos  que o TCU fez tal determinação em 23/11/2004 e, após mais 
 de  um  ano e meio, a UFSC ainda não tomou as providências necessárias 
 visando seu pleno atendimento. Tais irregularidades foram abordadas no 
 Relatório  de  Auditoria  nº  140099/CGU  (maio  de  2004) referente à 
 Avaliação  de  Gestão do Exercício de 2003 e relatado o descumprimento 
 das  determinações  do  TCU  no  Relatório  de Auditoria nº 160717/CGU 
 (junho de 2005) referente à Avaliação de Gestão do Exercício de 2004. 
 Conforme  já  abordado durante a Auditoria de Acompanhamento de Gestão 

 2005 da UFSC, discordamos do posicionamento  referente  ao Exercício de
 da  Comissão  Interna da UFSC designada pela Portaria nº 044/GR/2005 e 
 consideramos  que as medidas propostas por tal Comissão não atenderiam 
 ao  que foi determinado pelo TCU na alínea "a" do Acórdão 2892/2004 1ª 
 Câmara TCU, uma vez que: 
        A)  A  Associação  Atlética  dos  Servidores  da  UFSC  não tem 
 liberdade  para  construir  o  que  bem  entender  em área pública que 
 pertence  à  UFSC, devendo obter autorização da Universidade para tais 
 construções  ou  mesmo  para  decidir  se  o valor de tais construções 
 poderá  ou não servir como abatimento dos valores devidos pela AASUFSC 
 à  Universidade.  O  próprio  Contrato  nº  269/2001, assinado entre a 
 AASUFSC  e  a  UFSC, é claro ao afirmar, em sua Cláusula Terceira, que 
 "para  toda  e qualquer edificação ou benfeitoria a ser introduzida na 
 área  concedida,  ainda  que necessária, será indispensável a prévia e 
 expressa autorização da Universidade, por escrito, e a mesma passará a 
 pertencer   como  parte  integrante  do  patrimô
 independentemente   de   indenização  e  sem  direito  de  retenção  à 
 Universidade. Finda a concessão, a Universidade poderá, 
 justificadamente,   exigir   que   as   benfeitorias  ou  modificações 
 introduzidas sejam retiradas pela Associação". 
 Neste  sentido,  chama  a  atenção o pronunciamento do ETUSC/UFSC, por 
 meio  do  Ofício  nº  083/ETUSC/2006  (de  18/04/2006), a respeito das 
 construções   executadas  pela  AASUFSC  no  terreno  de  3.883,88  m² 
 pertencente  à  UFSC,  onde  é  citado  que  "os  últimos projetos [da 
 AASUFSC]  arquivados  no  ETUSC são do ano de 1994 e 199
 esta data, nenhuma construção feita na Associação passou pelo ETUSC". 
 Ou  seja,  as  construções  abaixo  cit
 avaliação  de 30/05/2005 apresentado pela UFSC, teriam sido executadas 
 pela AASUFSC sem a devida autorização da universidade: 
            -  Prédio  de  1998  com  2  pavimentos  e  648  m² de área 
 construída avaliado em R$ 388.082,08; 
            -  Casa  de  madeira  de 1998 com 175 m² de área construída 
 avaliada em R$ 36.707,94; 
            -  Casa  em  alvenaria de 1998 com 72 m² de área construída 
 avaliada em R$ 48.302,37 (neste caso há uma divergência, pois o Ofício 
 nº  038/AASUFSC/2005 cita que esta casa teria sido construída em 1998, 
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 e o laudo de avaliação aponta sua idade como sendo 19 anos); 
            -  Área  coberta  de  2002  com  723  m² de área construída 
 avaliada  em R$ 250.368,54 (neste caso também há uma divergência, pois 
 o  Ofício nº 038/AASUFSC/2005 cita que esta construção seria uma "área 

 ou contrapartida 

UFSC 

892/2004  1ª  Câmara TCU, reproduzimos abaixo a conclusão do 

a execução de tais 

inte teor: 
ncluímos que impõe-se a Administração cumprir 
roladoria Geral da União no Estado de Santa 

 de  churrasqueira  coberta com 184 m²" e o laudo de avaliação cita que 
 seria uma "área coberta com 723 m²"). 
            -  Prédio  de  2004  com 540 m² de área construída contendo 
 cancha de bocha e avaliado em R$ 344.266,36. 
        B)  Nem  o Contrato nº 269/2001 e nem a minuta de Termo Aditivo 
 proposta  pela  Comissão  estabelecem valor monetário
 mensurável como pagamento pela concessão. Há menção apenas genérica de 
 que  a  contrapartida  se daria com as "edificações construídas e suas 
 benfeitorias" e a cessão "das instalações, quando requisitadas, para a 
 realização de atividades e eventos institucionais". 
       C) A lei 8.666/93 prevê como cláusulas necessárias em contratos, 
 dentre outras, que se estabeleça "o preço e as condições de pagamento, 

e do reajustamento de preços, os  os critérios, data-base e periodicidad
 critérios  de  atualização  monetária entre a data do adimplemento das 
 obrigações e a do efetivo pagamento" (item III do art.55) e que conste 
 "a  legislação  aplicável  à  execução do contrato e especialmente aos 
 casos omissos" (item XII do art.55). 
        D) Mesmo que hipoteticamente coubesse a citada "amortização dos 
 investimentos  [da  AASUFSC  em  áreas  construídas]  consignada  numa 
 espécie  de  adiantamento", conforme consta na recomendações da citada 
 Comissão,  e  que  as  construções  que teriam sido pagas pela AAS
 (citadas   no  item  "A"  acima  e  cujas  avaliações  totalizaram  R$ 
 1.067.727,29)  fossem  utilizadas  em  tal  amortização,  ainda  assim 
 poderíamos  estimar  em  R$  687.450,11  o valor que a AASUFSC deveria 
 ressarcir à Universidade, tendo em vista os seguintes critérios: 
       I. Entre março de 1996 (data em que expirou o Contrato anterior) 
 e maio de 2006 se passaram mais de dez anos (122 meses); 
       II. O laudo de avaliação apresentado pela UFSC cita textualmente 
 que  "no caso de locação pode-se considerar 1% (um por cento) do valor 
 de  venda  ao mês". Portanto, se multiplicássemos 1% (um por cento) do 
 valor  de  avaliação  do terreno e da casa de 54 m² (R$ 1.438.670,24 x 
 0,01  =  R$  14.386,70)  por 122 meses obteríamos um valor atual de R$ 
 1.755.177,40; 
        III.  Diminuindo  R$ 1.755.177,40 de R$ 1.067.727,29 obteríamos 
 como valor a ressarcir para a UFSC o citado montante de R$ 687.450,11. 
 Por  fim,  em relação ao que foi determinado pelo TCU na alínea "b" do 
 Acórdão  2
 Parecer  nº  28/GFG/PG/2006  (de 15/03/2006) da Procuradoria Geral/AGU 
 junto   à  UFSC,  relativo  a  consulta  da  PRAE/UFSC  em  relação  à 
 subconcessão  para  terceiros  de  parte  de  área  cedida pela UFSC à 
 AASUFSC: 
 "Considerando a finalidade inserta no art.7º do Estatuto da Associação 
 Atlética  dos  Servidores  da  UFSC  (AASUFSC)  e o objeto indicado na 
 Cláusula Primeira do Contrato nº 269/2001, assiste razão a CGU/SC, que 
 no  seu  Relatório  nº  160717  no  item "a" conclui: 'A parte da área 
 cedida  para a AASUFSC que foi subconcedida para terceiros é utilizada 
 para   execução  de  atividades  comerciais,  tais  como  academia  de 
 musculação e agência de turismo, sendo que caberia à UFSC (se fosse do 
 interesse  da mesma) licitar e receber pagamento pel
 atividades  em  imóvel de sua propriedade. Além disso, a Comissão cita 
 que tais casos seriam "subcontratações", porém tal argumento é frágil, 
 tendo  em  vista que não há como considerar a subconcessão de parte da 
 área como se fosse "subcontratação" de serviços'." 
 Finaliza o Parecer da PGF/AGU junto à UFSC com o segu
 "Por  todo  o exposto, co
 as  recomendações  da  Cont
 Catarina,  constantes no Relatório de Auditoria nº 160717, sob pena de 
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 responsabilidade administrativa, civil e criminal." 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
      A   universidade   designou  comissão  por  meio  da  Portaria nº 

já houve investimentos durante o período contratual 

dos investimentos, consignada numa espécie 

tado o 

ão  no dia 01/06/2006 (conforme assinatura de recebimento 
te  no Ofício), portanto 22 dias após os questionamentos da CGU 
 das   providências  tomadas  pela  UFSC  visando  atender  as 

 reiterado  das  das  alíneas  "a"  e  "b"  do  Acórdão 
âmara  TCU  com  a  adoção de medidas muitas vezes sem 

  para  a  apresentação  de justificativas 
pontados na versão preliminar do Relatório da 
e  Gestão da UFSC referente ao Exercício de 

idade  Jurisdicionada  em  11jul2006, mediante 

 044/GR/2005  para  tratar  de  tais  assuntos  e  que  apresentou,  em 
 01/08/2005, um relatório recomendando: 
 a) "Definir, de maneira clara, a forma da contrapartida do contrato da 
 AASUFSC, através da explicitação do pagamento pelo uso das terras. 
 Neste  caso,  como 
 através  dos  empreendimentos  realizados  conforme  laudo  avaliativo 
 imobiliário,   fica   como  sugestão  a  inclusão  no  contrato,  como 
 contrapartida a amortização 
 de adiantamento." 
 b)  "Regularizar  as formas de subcontratações, com prévia autorização 
 da  Administração,  mediante cláusula específica, desde que não fuja à 
 finalidade da Associação." 
     Foi apresentado laudo de avaliação datado de 30/05/2005 e assinado 
 por  engenheiro,  conforme  relatado  acima.  Também foi apresen
 Ofício nº038/AASUFSC/2005 contendo relação de quais edificações teriam 
 sido pagas pela AASUFSC (datado de 09/12/2005 mas entregue à equipe da 
 CGU   apenas   após   o   encerramento   dos  trabalhos  relativos  ao 
 Acompanhamento de Gestão do Exercício de 2005, em 29/12/2005). 

e,  por  ocasião  da Auditoria de Acompanhamento da CGU  Salientamos  qu
 relativa  ao  Exercício  de  2005,  a  universidade  não respondeu aos 
 questionamentos da equipe da CGU acerca de quais os nomes das empresas 
 ou  pessoas  que exercem atividades comerciais nas áreas subconcedidas 
 pela AASUFSC. 
     Por  fim,  a  DeAE/PRAE/UFSC apresentou resposta ao Pedido 7, item 
 3.1,  da Solicitação de Auditoria da CGU nº 175137/04, apenas em 02 de 
 junho  de  2006,  ou seja, 18 dias após o prazo máximo estipulado para 
 resposta   (que   era   o  dia  15/05/2006),  contendo  o  Parecer  nº 

  o  Ofício  nº  083/ETUSC/2006  (de  28/GFG/PG/2006   (de  15/03/2006),
 18/04/2006)  e  o  Ofício nº 106/DeAE/PRAE/2006 (de 25/05/2006), sendo 
 que  neste Ofício do DeAE/PRAE consta solicitação à AASUFSC no sentido 
 de  que  a  mesma  providenciasse,  no  prazo  máximo  de  48 horas, o 
 atendimento dos seguintes itens: 
 "a)  Apresentação  dos  projetos  arquitetônicos  ainda  sem  o devido 
 registro  e  aprovação  do  ETUSC,  para  efeito  de regularização das 
 edificações  e  construções  existentes  na  área cedida à AASUFSC." e 
 "b) Cancelamento imediato dos contratos com terceiros existentes nessa 
 Associação, por orientação da douta Procuradoria e por determinação da 
 Controladoria   Geral   da   União   do  Estado  de  Santa  Catarina." 
    Observamos que esta solicitação à AASUFSC somente foi encaminhada a 
 tal  Associaç
 existen
 acerca  
 determinações  contidas  nas alíneas "a" e "b" do Acórdão 2892/2004 1ª 
 Câmara TCU. 
 
 CAUSA: 
 Descumprimento 
 2892/2004  1ª  C
 tempestividade  e/ou meramente protelatórias do cumprimento ao que foi 
 determinado pelo Tribunal de Contas da União. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 A UFSC não forneceu novas justificativas em relação a esta constatação 
 dentro  do  prazo  concedido
 referentes  aos  fatos  a
 Auditoria  de  Avaliação  d
 2005,  remetida   à   Un
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 Ofício nº 21
 

.452/CGU-R/SC. 

r à legislação aplicada, 

área cedida 

 Auditoria da CGU e fornecer 
 equipes  de  auditoria  da 

, apresentar 

QUIPAMENTOS  

de 

 suas dificuldades orçamentárias em 

Universitária. 
os equipamento da IU foram de R$ 40.490,92 em 
03, R$ 31.041,99 em 2004 e R$ 132.786,14 em 

 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Mantida a constatação. 
 
RECOMENDAÇÃO: 
 Reiteramos   pela   segunda   vez  a  necessidade  de  se  atender  as 
 determinações  do  TCU  contidas  nas  alíneas  "a"  e  "b" do Acórdão 
 2892/2004 1ª Câmara TCU, onde foi determinado que a UFSC: 
 "a)  regularize a concessão de uso da área de 3.883,88 m² em benefício 
 da  Associação  Atlética  Volantes  da  UFSC,  objeto  do  Contrato nº 
 269/2001,  de  25/7/2001,  de  modo  a  atende
 particularmente,  a  Lei  nº  6.120/1974  e  o Decreto nº 99.509/1990, 
 mediante  a  cobrança  por  todo  o  período  de  vigência do referido 
 contrato  do  aluguel  mensal  devido, com base em laudo de avaliação, 
 mantendo os valores devidamente atualizados; 
 b)  cancele  ou  regularize,  inclusive  mediante  o  devido  processo 
 licitatório,  a  subconcessão  para  terceiros de parte de 
 pela  UFSC  à  Associação  Atlética  Volantes,  mencionada  na  alínea 
 anterior,  nos  termos da legislação aplicável, em particular a Lei nº 
 6.120/1974, a Lei nº 8.666/1993, o Decreto nº 99.509/1990, bem ainda o 
 Parecer da Procuradoria Geral da UFSC nº 0471/ALF/PG/94". 

e dentro dos  Além disso, a UFSC deverá atender com mais tempestividade 
 prazos  estipulados  as  Solicitações  de 
 todas  as  informações  solicitadas  pelas 
 Controladoria  Geral da União ou, na impossibilidade disto
 as devidas justificativas dentro dos prazos estipulados. 
 
 6.3 SUBÁREA - BENS MÓVEIS E E
 
 6.3.1 ASSUNTO  - UTILIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS  
 
 6.3.1.1 CONSTATAÇÃO: (047)  
 Continuidade da situação de obsolescência dos equipamentos da Imprensa 
 Universitária,  dificultando o pleno atendimento das demandas gráficas 
 da  comunidade universitária e impossibilitando a impressão das provas 
 do Vestibular da UFSC na IU/UFSC. 

das as pendências relativas à obsolescência dos  Ainda  não  foram  sana
 equipamentos  da  Imprensa  Universitária,  situação que impossibilita 
 atender  plenamente as demandas da comunidade universitária, incluindo 
 a  impressão  das  provas  do  Vestibular  da UFSC, que é realizada em 
 gráfica terceirizada. 
 Dentre as iniciativas tomadas pela UFSC visando minimizar tal situação 
 há  o  registro  apenas de uma reforma geral na guilhotina da Imprensa 
 Universitária  (IU). A universidade informou que está previsto, para o 
 exercício  de  2006,  "a aquisição de mais uma máquina para o Setor de 
 Tipografia  da  IU/UFSC" e que espera "gradativamente ir melhorando as 
 condições  de  equipamentos  da  IU,  em  que  pese a insuficiência de 
 recursos financeiros de material permanente destinados à UFSC". 
 Salientamos  que  a  Imprensa Universitária apresentou levantamento 
 seus  equipamentos,  dos equipamentos necessários para modernizá-la (a 
 um  custo  estimado  de  dois  milhões  de  reais),  de seus custos de 
 manutenção   anual,   dos   problemas   enfrentados  e  das  possíveis 
 alternativas para minimizar a obsolescência de seu parque gráfico. 
 Além  disso,  a  PROAF/UFSC relatou
 relação   ao  atendimento  dos  pleitos  da  IU,  porém  não  informou 
 potenciais  fontes de recursos e nem qual seria a estrutura necessária 
 para  a execução dos serviços de impressão das provas do vestibular da 
 UFSC pela Imprensa 
 Os custos de manutenção d
 2002,  R$  19.127,98  em 20
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 2005  (já incluso neste valor uma reforma geral na guilhotina no valor 
 de R$ 96.263,14). 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 Apresentou  relato  de  suas dificuldades orçamentárias para atender o 
 pleito  de  modernizar  o parque gráfico da Imprensa Universitária por 
 meio do Memorando nº 179/PROAF (de 10/10/2005), onde cita que "o custo 
 estimado  para aquisição de equipamentos para a Imprensa Universitária 
 é  de  aproximadamente  R$  2.000.000,00. Da previsão orçamentária dos 
 recursos  do  tesouro  para o exercício de 2006, somente R$ 750.000,00 
 foram   alocados   para   a  aquisição  de  material  permanente  para 
 atendimento   de  todas  as  Unidades  Administrativas  e  Acadêmicas, 
 envolvendo  as  atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão.  Neste 
 sentido,  mesmo  que  a  Administração  Central resolvesse priorizar a 
 Imprensa  Universitária,  prejudicando  todas  as outras atividades, o 
 recurso   disponível  não  seria  suficiente.  Na  imp

ir  os  respectivos  equipamentos,  pelo  menos
ossibilidade  de 
  a  curto prazo, 

 realizando  o  processo  de  licitação  (Tomada  de Preços nº 

Com  o  passar  dos  anos,  a deterioração normal dos 
liada  a  uma  política  restritiva  de  manutenção  e 

/2006): 
sentada no relato do gestor. O levantamento 

 

  a  executar  os  serviços de impressão das provas do 
 da  UFSC. Elaborar estudo que permita 
ria  para  a execução dos serviços de 

pela própria Imprensa 

S  

 adquir
 estamos 
 19/2005)  para  contratação  de  empresa  para  confecção  dos cartões 
 resposta e impressão das provas do Vestibular 2006". 
 
 CAUSA: 
 Segundo  consta  no  Memorando nº 007/IU/2006 (de 20/02/2006), "poucos 
 investimentos  substanciais  foram  feitos  nos maquinários empregados 
 para  produção.  

 a equipamentos, 
 preservação,   transformou   máquinas   já   limitadas  pela  evolução 
 tecnológica  em  óbices  quase  intransponíveis e na diversidade que a 
 demanda impõe". 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 A  UFSC  apresentou  a  seguinte  justificativa  por meio do Memorando 
 118/PROAF (datado de 20/07
 "A  justificativa  foi apre
 está  sendo  concluído  e  será  encaminhado  aos setores competentes, 
 visando    a   obtenção   dos   recursos   financeiros   necessários." 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA:
 Mantida  a constatação, tendo em vista que a UFSC não apresentou novas 
 justificativas  limitando-se  a  citar  que  o levantamento está sendo 
 concluído. 
 
RECOMENDAÇÃO: 
 Fazer  levantamentos  visando  a  identificação de possíveis fontes de 
 recursos  ou  de  financiamento  que permitam sanar a obsolescência do 
 Parque   Gráfico   da   Imprensa   Universitária  e  investir  em  sua 
 modernização  de  modo  a atender plenamente as demandas da comunidade 
 universitária  e
 vestibular  no  próprio  Campus 
 evidenciar  a  estrutura  necessá
 impressão  das  provas  do  vestibular  da  UFSC 
 Universitária. 
 
 6.4 SUBÁREA - BENS INTANGÍVEI
 
 6.4.1 ASSUNTO  - UTILIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS  
 
 6.4.1.1 CONSTATAÇÃO: (050)  
 Atendimento  parcial  da recomendação relativa à carência de pessoal e 
 de  equipamentos  para  a  execução  das atividades do Departamento de 
 Propriedade Intelectual. 
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 A  UFSC  atendeu  parcialmente  as  necessidades  do  Departamento  de 
 Propriedade  Intelectual  (DPI/UFSC)  em  termos  de estruturação e de 
 lotação   de  servidores,  tendo  em  vista  que  foram  lotados  dois 

a  conveniência  e  promover  a  proteção pelo 

' de docentes ou estudantes de 

121 em 2005 e 123 até maio de 2006, sendo que 

esquisa  científica  e  tecnológica  na  UFSC, e 
das  relações  UFSC  -  Fundações  de Apoio - 

  no  Memorando  nº  039/DDPP/2006  (de 14/03/2006) que 
rava,  com  a  lotação  de  dois  servidores  no  DPI, ter sido 
   em   sua  plenitude  as  solicitações  do  Departamento  de 

 servidores no DPI que, segundo o Departamento, se encontram em período 
 de adaptação e treinamento. Um dos servidores está atendendo também as 
 necessidades de serviço da Pró-Reitoria de Pesquisa (PRPe), que também 
 apresenta carência de servidores. 
 Segundo  o  DPI/UFSC,  "o  ideal  seria  contar  com  um grupo de seis 
 servidores,  sendo  pelo  menos  dois  com  formação  em  engenharia e 
 conhecimento  do  idioma inglês para otimizar as tarefas previstas [de 
 busca  de anterioridade ou de estado da técnica e redação de pedido de 
 patentes, de registros e de certificados]" e "igualmente contar com um 
 advogado  (professor  de  Direito) ou alocação de um procurador da AGU 
 para   auxiliar  nas  tarefas  previstas  [de  análise  das  cláusulas 
 relacionadas com os direitos de propriedade intelectual de contratos e 
 convênios,  zelar  pela  manutenção  da política da UFSC de estímulo à 
 inovação,   proteção   das   criações   pelo  direito  de  propriedade 
 intelectual,   licenciamento  e  outras  formas  de  transferência  de 
 tecnologia,  opinar  pel
 direito  de  propriedade  intelectual, opinar quanto à conveniência de 
 divulgação   das  criações  desenvolvidas  na  UFSC,  e  acompanhar  o 
 processamento  dos  pedidos  e a manutenção dos títulos de propriedade 
 intelectual da UFSC]". 
 O DPI informa que atualmente, além de um diretor e de dois servidores, 
 conta também com uma consultoria 'ad hoc
 pós-graduação  stricto  sensu e/ou empresa contratada para executar os 
 serviços  previstos de busca de anterioridade ou de estado da técnica, 
 de redação de pedido de patentes, de registros e de certificados, e de 
 avaliação de solicitação  de inventor. 
 Os atendimentos realizados pelo DPI apresentaram a seguinte evolução: 
 45  em 2003, 93 em 2004, 
 tais  atendimentos  resultaram,  entre  2004  e 2006, em 24 pedidos de 
 patente ou registro perante o INPI. Além disto, estão previstos cursos 
 de  capacitação  e  treinamento  na área de propriedade intelectual em 
 julho e agosto de 2006. 
 Já em relação ao pagamento de royalties, o DPI prevê que isto comece a 
 ocorrer  a  partir  do próximo ano. Afirma também que a UFSC exige que 

 convênios  que  têm atividades de pesquisa ou  todos  os  contratos  e 
 serviços  que  possam  resultar  em  propriedade intelectual contenham 
 cláusula   de   titularidade   ou   co-titularidade  nos  direitos  de 
 propriedade  intelectual  incluindo  a  universidade,  o  que  gera  a 
 previsão de royalties. 
 Por  fim,  o  Departamento  de  Propriedade  Intelectual  afirma estar 
 trabalhando nas adaptações e regulamentação necessária para incorporar 
 as  determinações  da  Lei  de Incentivo à Inovação (Lei nº 10.973, de 
 02/12/2004)  ao  ordenamento  normativo  da  UFSC,  e  apresenta  como 
 conseqüências   desta   Lei   para  a  UFSC  "a  profissionalização  e 
 patrimonialização dos ativos intangíveis, principalmente os resultados 
 das  atividades  de  p
 regularização  jurídica  
 empresas", tendo como resultado "a responsabilidade administrativa e a 
 prestação   de  serviços  internos  e  externos  que  antes  não  eram 
 realizados na UFSC". 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 O  Departamento  de  Desenvolvimento  de Potencialização de Pessoas da 
 UFSC  registrou
 conside
 atendida
 Propriedade  Intelectual,  opinião  que  não  procede tendo em vista o 
 relato acima. 
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 CAUSA: 
 Carência de pessoal para o desenvolvimento das atividades inerentes ao 
 Departamento de Propriedade Intelectual. 

lmente  a  necessidade pleiteada pelo DPI, que julgamos  deva ser 

ões, com cópia, Anexo 

o-administrativos,  um  para  o Departamento de Projetos e outro 

âmites legais e a 

  sem previamente avaliar conjuntamente com a área responsável 

 IFE,  tendo desenvolvido até o momento as seguintes 

idores técnico- 

ia de aplicação do instrumento. 
inistério  da  Educação  por  meio do Ofício 
/SAA/MEC, anexo 03,  a partir de 30/6/2006, 

das  em  campo,  e o 

passando de "atender as necessidades do DPI 

 
 JUSTIFICATIVA: 
 A  UFSC  informou,  por  meio  do  Memorando  92/PRDHS/2006 (datado de 
 18/07/2006) que: 
 "Em  resposta  à  constatação  relativa  a  carência de pessoal para a 
 execução  das  atividades  do  Departamento de Propriedade Intelectual 
 (DPI), cabe informar que toda a remoção de pessoal realizada nesta IFE 
 é  gerenciada  pelo Departamento de Desenvolvimento de Potencialização 
 de  Pessoas (DDPP), da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Humano e Social 
 (PRDHS),  que  a  partir  das  solicitações  das  Unidades  estuda  as 
 possibilidades  de  atendimento.  Porém, este Departamento, desconhece 
 forma
 analisada  com  base  na política de remoção desta IFE. Cabe salientar 
 que  este Departamento tem, como registro da Pró-Reitoria de Pesquisa, 
 no  que  se refere ao DPI, as seguintes solicitaç
 01: 
 a)  Ofício  n°  021/PRPe/04,  de 02 de dezembro de 2004. Solicita dois 
 técnic
 para o Departamento de Propriedade Intelectual. 
 b)  Ofício  n°  019/PRPe/05,  de  10  de  maio  de  2005.  Ratifica  a 
 solicitação  contida  no  Ofício n° 021/PRPe/04, de um servidor para o 
 DPI. 
     O  DDPP/PRDHS,  atendendo  a  necessidade pleiteada nos Ofícios n° 
 021/PRPe/04  e   n°  019/PRPe/05,  lotou a servidora Aluízia Aparecida 
 Cadori  no  DPI.  Com  base  no presente   Relatório, o DDPP entrou em 
 contato  com  a  PRPe/DPI, que por meio do Memo. n° 037/PRPe/06, Anexo 
 02,  notificou   que  as  solicitações  do  DPI  foram atendidas. Como 
 medida,  o  DDPP  compromete-se  em  estudar  as reais necessidades de 
 pessoal do DPI, observando para tanto a expectativa de desenvolvimento 
 do  setor,  as  possibilidades  institucionais, os tr
 política  de  remoção  desta  IFE.  Entendemos que por desconhecimento 
 destes  trâmites, a Direção do DPI registrou uma necessidade futura de 
 pessoal,
 pela remoção de pessoal desta IFE, ou seja, o DDPP. 
 O dimensionamento, trata-se de uma das ações prioritárias da  política 
 de  pessoal  desta
 fases: 
 a) constituição de comissão designada pelo Magnífico Reitor; 
 b)  estudo  do cadastro de lotação/localização dos serv
 administrativos; 
 c)   reajuste   de   lotação/localização   dos   servidores   técnico- 
 administrativos, com base no sistema SIAPE e na pesquisa in loco; 
 d) estudo da metodolog
 Conforme  estabelece  o  M
 Circular  n°  008/2006-CGGP
 as IFE terão 360 (trezentos e sessenta) dias para o início da execução 
 do dimensionamento." 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Tendo  em  vista  o  desencontro de informações entre a necessidade de 
 pessoal  do  DPI  e  da  própria  PRPe  identifica
 desconhecimento  formal  do  DDPP/PRDHS  em relação a tal necessidade, 
 fica evidente a importância da realização do estudo de dimensionamento 
 de  pessoal  recomendado  pela CGU e estabelecido pelo MEC por meio do 
 citado Ofício Circular n° 008/2006-CGGP/SAA/MEC. 
 Em  razão  da  justificativa  apresentada,  foi alterado o item "b" da 
 recomendação  preliminar,  
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 em termos de 
 do  DPI e da PR

carência de pessoal" para "levantar as reais necessidades 

 UFSC 

 os  resultados  do  citado  trabalho de 
ando incorporar as determinações da Lei 

 nº 10.973, de 02/12/2004) ao ordenamento 

servidor com 

 é  um  processo 
 seja,  o  sistema  é  alimentado sempre que 

ficou-se  que  ocorre  a  atuação corretiva, 
 do  próprio  interessado  ou  quando  são 
 no mesmo sistema informatizado. 

 CLT, 

 dados 
e  as 

das por setor seriam solicitadas à parte. 
emonstram  deficiências nos controles internos da 

niversidade referentes a seu quantitativo de pessoal. 

Pe em termos de pessoal, de modo a atendê-las na medida 
 do  possível  e de acordo com o estudo de dimensionamento de pessoal a 
 ser realizado pela UFSC". 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 a)  Fornecer o estudo de dimensionamento de pessoal na UFSC citado nas 
 providências  do  item  7.4.1.2  do Relatório de Auditoria 160717/CGU, 
 ainda  não  disponibilizado  pela  área  de  Recursos  Humanos da
 (DDPP/UFSC). 
 b)  Levantar  as  reais  necessidades  do  DPI  e da PRPe em termos de 
 pessoal,  de modo a atendê-las na medida do possível e de acordo com o 
 estudo de dimensionamento de pessoal a ser realizado pela UFSC. 

Auditoria  de  Avaliação  de  Gestão  relativa  ao  c)  Apresentar  na  
 Exercício  de  2006  da  UFSC 
 adaptação  e regulamentação vis

ei de  Incentivo à Inovação (L
 normativo da UFSC. 
 
 7 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  
 
 7.1 SUBÁREA - MOVIMENTAÇÃO  
 
 7.1.1 ASSUNTO  - QUANTITATIVO DE PESSOAL  
 
 7.1.1.1 INFORMAÇÃO: (012)  
 Foram  analisados  amostralmente  50  cadastros  de  pessoal da UFSC e 
 constatada  a  existência de impropriedade no cadastro do 
 SIAPE nº 1157495, em cujo endereço consta apenas a indicação de "caixa 
 postal 5014", sendo necessário que a UFSC atualize tal cadastro. 
 A  UFSC  apresentou  também  a seguinte justificativa complementar por 
 meio do Memorando 092/PRDHS/2006 (datado de 18/07/2006): 
 "7.1.1.1.  Reiteramos  que  a  atualização  cadastral 
 rotineiro  e  diário,  ou 
 informações  novas  são  fornecidas.  Entretanto,  no caso do servidor 
 matrícula  SIAPE  nº  1157495,  informamos  que  já efetuamos a devida 
 atualização cadastral, conforme documento anexo 04." 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA 
 Mantida  a  informação,  pois  é  necessário melhorar a efetividade da 
 atualização  cadastral,  como  demonstra  o caso do servidor matrícula 
 SIAPE  n.º  1157495.  Veri
 geralmente   por   demanda  
 necessárias outras alterações
 Portanto,   os   procedimentos   não   indicam  atualização  cadastral 
 sistemática e periódica. 
 
 7.1.1.2 CONSTATAÇÃO: (025)  
 Inconsistências  nas  informações  prestadas acerca do quantitativo de 
 pessoal da UFSC. 
 A  UFSC  apresentou  dados incompletos e divergentes em relação ao seu 
 quadro  de pessoal no exercício de 2005. Por exemplo, foram informados 
 2.942 servidores ativos, enquanto a quantidade de servidores por nível 
 de escolaridade totaliza 3.129. 
 Além  disso,  não  foram  informados  os  demais  campos  da tabela do 
 quantitativo  de  pessoal  (funcionários  efetivos  sob regime da
 funcionários   terceirizados,   estagiários).   Ressaltamos  que  tais 
 informações  deveriam  ter  sido  consolidadas,  apresentando-se
 correspondentes  a  toda  UFSC,  e  que  em  caso  de  necessidad
 informações discrimina

rgências  d Tais  dive
 u
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 O quadro de sen i
 A) Exercício de 2005 
abela1: 

Quadro de Recursos Humanos Quant. Total Valor da Despesa 

 quantitativo de pessoal apre tado foi o segu nte: 

 T
 

em 2005 
 (Posição em  

31/12/05) 

Servidores Públicos Federais Ativos 2.942 (*1) 197.042.560,95 
(Lei n.º 8112/90)

Servidores Públicos Federais Inativos 2.065 (*2) 81.651.190,01 
(Lei n.º 8112/90)

Funcionários Efetivos do Quadro de -  
Pessoal (Regime CLT)

Funcionários Terceirizados -  
(vigilância e limpeza)

Funcionários Terceirizados (apoio 
admi

-  
nistrativo)

Funcionários Terceirizados (outras 
atividades)

-  

Estagiários -  

Outros (se houver) -  

Quantidade de Servidores por Nível de 
Escolaridade:

--- --- 

Pós-Graduação  702(*3) --- 

Superior Completo 1.144 (*1) --- 

Superior Incompleto   102 (*1) --- 

Ensino Médio (completo ou incompleto) 1.181 (*1) --- 

 
1 

04 o quadro de pessoal era: 

s: 711 

 

7073 

ntes quanto ao quantitativo de pessoal. 

2.  Quanto às inconsistências acerca do quantitativo de pessoal 

 
 Já no Exercício de 20
 A) Técnico-Administrativo: 2998 
 B) Servidores Docentes: 1715 
 C) Docentes Temporários: 411 
 D) Estagiário
 E) Bolsistas: 549 
 F)  Terceirizados  de  Fundações:  689  (4 da Fundação Boiteux, 365 da
 FAPEU, 46 da FEPESE e 274 da FEESC). 
 TOTAL: 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 Apresentou informações diverge
 
 CAUSA: 
 Fragilidade  nos  controles internos da entidade auditada referentes a 
 seu quantitativo de pessoal. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
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 "7.1.1.



 na  UFSC, no período de 2004 para 2005, registramos que houve um lapso 

erão explicitadas nas tabelas 1 e 2. 

ue está 

ação  para  reposição  e  ampliação  de  vagas  para a 

Pessoal e de Desenvolvimento de 

 finalização do enquadramento dos servidores 
educação." 

005). 

TIFICATIVA: 

etivar a realização de novos concursos públicos para 

os referentes 
tizados (SIAPE, 

s. 

oi informado pela entidade auditada o caso de 

DO(S) GESTOR(ES): 

 no repasse das informações, no que tange aos  dados apresentados.. 
 Isto posto, as justificativas s
 (...) 
 Quanto às recomendações, temos a informar: 
 -  Alíneas  (a) e (b): Esta ação faz parte do dimensionamento q
 em desenvolvimento nesta IFE. 
 -  Alínea  (c):  Sistematicamente,  a  UFSC  tem solicitado ao Governo 
 Federal  autoriz
 contratação de servidores docentes e técnico-administrativos. 
 Entretanto,   a   ação  de  autorização  para  a  contratação  depende 
 estritamente  do  Ministério da Educação, quando da liberação de vagas 
 para cada IFE. 
 - Alínea (d): Esta ação já é uma atividade constante dos Departamentos 
 de  Desenvolvimento e Administração de 
 Potencialização  de  Pessoas.  Todavia,  a atualização no Canal CGGP é 

ividades desta  algo  restrito,  pois  ele  não está mais aberto para at
 natureza,  em  virtude  da
 técnico-administrativos em 
 (Vide planilha contida no Memorando 092/PRDHS/2006, juntada aos papéis 
 de trabalho, com um total de 2942 servidores em 2
 
 ANALISE DA JUS
 Mantida   a  constatação,  devendo  ser  verificado  na  auditoria  de 
 acompanhamento o cumprimento das recomendações. 
 
RECOMENDAÇÃO: 
 a)  Realizar  um  levantamento  detalhado da mão de obra disponível em 
 cada  setor e das demandas de trabalho correspondentes para proceder a 
 otimização   do  aproveitamento  de  seu  quantitativo  de  pessoal  e 
 registrar eventuais déficits de mão-de-obra; 

er  servidores  b)   Divulgar   à  outras  IFES  o  interesse  em  receb
 redistribuídos   em   quantidade  discriminada  por  área  de  atuação 
 (informar critérios e requisitos necessários); 
 c)  Gestionar e ef
 suprir eventuais carências de mão-de-obra registradas; 
 d) Revisar e corrigir as divergências encontradas nos dad

essoal  dos sistemas informa a  seu  quantitativo  de  p
 MEC/Canal CGGP). 
 
 7.1.2 ASSUNTO  - MOVIMENTAÇÃO ENTRE - ÓRGÃOS/ENTIDADES  
 
 7.1.2.1 CONSTATAÇÃO: (026)  
 Cessão de servidores sem comprovação de ressarcimento 
     Os  servidores  cedidos  pela UFSC a outros órgãos/entidades estão 
 percebendo  remuneração  na  folha  de  pagamento da mesma, sem que se 
 tenha comprovado ressarcimentos pelos órgãos/entidades cessionário
     Verificou-se  a  ficha financeira de quatro dos nove servidores da 
 UFSC  cedidos  a  outros  órgãos/entidades  no exercício de 2005. Para 
 todos  as  situações  acima  relacionadas,  não  consta comprovação de 
 ressarcimentos do ônus da remuneração ao órgão/entidade cedente. 
    No tocante à cessão de servidores de outros órgãos/entidades para a 
 UFSC,  o  único  caso informado foi o da servidora com matrícula SIAPE 
 n.º 6467174, em que também não ficou comprovado o ressarcimento devido 
 ao cedente. 
     Destaca-se  que não f
 cessão  à  UFSC da servidora com matrícula SIAPE n.º 0556292 (qualquer 
 período do exercício de 2005), a qual percebia indevidamente adicional 
 de periculosidade. 
 
 ATITUDE 
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 Não foi tomada iniciativa no sentido de providenciar os ressarcimentos 
a remuneração dos servidores cedidos. 

 
 
 

amos a cessão da servidora     

de Vigilância Sanitária - ANVISA,  no  período  de  
 
 

 26 de abril de 2006,  de acordo   

ma rotina das atividades desenvolvidas pelo 

TIFICATIVA: 

rícula SIAPE n.º 0556292; 

los cessionários de 
ranças; 

dentes de servidores 
entos. 

NEFÍCIOS E VANTAGENS  

claração  de  Imposto  de Renda) referente aos 47 

 falta de 
tou-se a 

 necessários pel
 
 CAUSA: 
 lFa has no gerenciamento de informações de servidores cedidos. 

JUSTIFICATIVA: 
"7.1.2.1 Quanto às recomendações, justificamos: 
- Alínea  (a):  Justificamos que não inform
matrícula  SIAPE  nº 0556292,  pelo fato  da mencionada  servidora ter  
retornado  ao  seu  órgão  de origem em 03/05/06 (vide  publicação  no  
DOU  -  Anexo 05) e a informação para a Auditoria,  por meio do Ofício 
nº 105/DDPP/06, foi prestada em  26/05/06. 
 -  Alíneas  (b)  e  (d):  Com base na legislação pertinente, estaremos 
 efetuando  o ressarcimento  da servidora matrícula SIAPE  nº  0556292,   
 à  Agência Nacional 
 01/9/2004 (início da cedência), da servidora na UFSC, vide  Anexo  06,  
 conforme  publicação  no  DOU  n°  157,  de 16/8/2004) até 26/04/2006,  
 com  a publicação da  Lei n° 11.292 de
 com o seu Art. 5°. 
 - Alínea (c): Esta ação é u
 Gabinete  do  Reitor.  Cabe-nos  informar  que  estamos  em dia com as 
 cobranças que necessitamos efetuar." 
 
 ANALISE DA JUS
 Mantida   a  constatação,  devendo  ser  verificado  na  auditoria  de 
 acompanhamento o cumprimento das recomendações. 
 
RECOMENDAÇÃO: 
 a)  Justificar  por  que  não foi informado o caso de cessão à UFSC da 
 servidora com mat
 b)  Observado  o  § 5º  do  art. 93 da Lei n.º 8.112/90, regularizar a 
 situação  dos  ressarcimentos  nos  casos  de cessão de servidores, de 
 forma  que os cessionários passem a arcar com os ônus das remunerações 
 dos servidores; 
 c)  Proceder  os  cálculos  dos  valores devidos pe
 servidores da UFSC e providenciar as respectivas cob

aos ce d) Proceder os cálculos dos valores devidos 
 à UFSC e providenciar os respectivos ressarcim
 
 7.2 SUBÁREA - REMUNERAÇÃO, BE
 
 7.2.1 ASSUNTO  - CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS  
 
 7.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (009)  
 Falta  de  tempestividade  na  apresentação  das declarações de bens e 
 rendas  dos  integrantes  do  rol  de  responsáveis  e apresentação de 
 documentação incompleta. 
 Da  documentação  (De
 servidores   inscritos   no   rol  de  responsáveis  da  Unidades,  11 
 apresentaram  impropriedades,  sendo  que em 9 constatou-se a
 recibo  comprobatório da Receita Federal, e em 2 outras consta
 ausência de folhas. 
 Conforme  a  Instrução  Normativa  TCU  n.º 5, de 10 de março de 1994, 
 deverá 
 ser entregue a Declaração de Bens e Rendas do seguinte modo: 
 "Art.  2º  As  autoridades  e  os  servidores  referidos  no  art.  1º 
 entregarão,  anualmente,  à  Unidade de Pessoal do órgão ou entidade a 
 que  se  vinculem,  cópia  assinada  da mesma declaração apresentada à 
 Secretaria  da  Receita Federal para fins de Imposto de Renda - Pessoa 
 Física. 
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 §  1º  A  entrega da decl
 dias após a data limite fix

aração será feita no prazo de até 15 (quinze) 

 
  constasse  em  comunicação  interna  prévia  a  necessidade de 
da declaração completa, incluindo o recibo da Receita Federal, 

stor  na  conferência da 
ecebida. 

presentação  da complementação das mesmas na 

nstatação,  haja vista haver pendências na conclusão dos 

bservada a Instrução Normativa TCU n.º 

ssárias, observado o art. 5º do Decreto 

7 (exercício de 2004), a 

brica 00360 - Art. 193 8112/90 

adas  por  meio  do  Memorando 
07/2006): 
 vista haver pendências na conclusão dos 

erificado  na auditoria de acompanhamento o 

ada pela Secretaria da Receita Federal para 
 a  apresentação  da  declaração  de  bens  e  rendimentos para fins de 
 Imposto de Renda." 
 

: ATITUDE DO(S) GESTOR(ES)
 Embora
 entrega 
 não  ficou  comprovada  a  preocupação  do  ge
 documentação r
 
 CAUSA: 
 Falhas na verificação e controle documental. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
   "7.2.1.1.  Em  decorrência das apurações no presente item, esta Pró- 

  apresentadas  para,  de  Reitoria  efetuará  análise  nas  declarações
 imediato,  solicitar  a  a
 forma exigida. 
                Neste sentido, esta Pró-Reitoria adotará medidas para o 
 devido cumprimento da legislação em vigor." 
 

  ANALISE DA JUSTIFICATIVA:
 Mantida  a  co
 trabalhos,  devendo  ser  verificado  na auditoria de acompanhamento o 
 efetivo cumprimento das recomendações. 
 
RECOMENDAÇÃO: 

e  a)  Aprimorar rotina de atualização periódica de declarações de bens 
 rendas do rol de responsáveis, o
 5, de 10 de março de 1994; 

 nece b)  Proceder  as apurações
 n.º 5.483/2005, combinado com o parágrafo 3º da Lei n.º 8.429/1992. 
 
 7.2.2 ASSUNTO  - GRATIFICAÇÕES  
 
 7.2.2.1 INFORMAÇÃO: (029)  
     Em  decorrência  da  limitação  de  tempo  para  a  realização dos 
 trabalhos  não  foram checados novos casos de incorporações de quintos 
 \décimos.   No   entanto,  checou-se  os  procedimentos  referentes  à 
 recomendação  do  subitem  8.2.2.2 do RA 16071
 qual  não  foi  atendida  integralmente.  Há  cerca  de  60 servidores 
 aposentados  recebendo  a vantagem da ru
 FG/Representação  de  Gabinete em valores indevidos, contudo não foram 
 regularizadas as inconsistências levantadas. 
 A  UFSC  apresentou  justificativa  complementar por meio do Memorando 
 092/PRHDS/2006 (datado de 18/07/2006): 
 "7.2.2.1.  Todas as inconsistências referentes a vantagens do art. 193 
 da lei 8.112/90, já foram regularizadas. 
 Análise   das   justificativas  apresent
 092/PRHDS/2006 (datado de 18/
 Mantida  a  informação,  haja 
 trabalhos,  devendo  ser  v
 efetivo cumprimento das recomendações. 
 
 7.2.3 ASSUNTO  - ADICIONAIS  
 
 7.2.3.1 CONSTATAÇÃO: (037)  
 Pagamento indevido de adicional de periculosidade 
     Houve  pagamento  indevido  de  adicional  de periculosidade sem a 
 informação  da  entidade  auditada ao cedente quanto à inexistência de 
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 agentes  perigosos  no  local de trabalho para que a servidora fizesse 

atrícula SIAPE n.º 0556292 não 
de auditada (qualquer período do exercício de 

tos do ônus da 
ração ao órgão/entidade cedente. 

ção oficial ao órgão de origem do servidor, a respeito 

aso, esta Pró-Reitoria encaminhará, ao Órgão 
o  a  constatação  dessa  Auditoria para as 

nstatação,  haja vista haver pendências na conclusão dos 

rabalho  de  efetivo  exercício  (com previsão legal de 

rabalho de efetivo 
  legal   de  concessão  de  adicional  de 
 ou  situação de perda de tais adicionais 

al de trabalho para que a servidora fizesse 
icional de insalubridade. 

 foi o único de 
FSC, informado 

 exercício de 2005. 

 

 jus ao percebimento do adicional de periculosidade. 
     O  caso de cessão da servidora com m
 foi informado pela entida
 2005). 
     Além  disso,  não  consta comprovação de ressarcimen
 remune
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 Permitiu o pagamento indevido de adicional a servidor. 
 
 CAUSA: 
 Falta de informa
 da  inexistência de agentes agressivos no novo ambiente de trabalho da 
 servidora. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 "7.2.3.1.  No  presente  c
 cedente,  Ofício  informand
 providências  necessárias,  haja  vista que até o presente momento não 
 houve   qualquer   cobrança  de  ressarcimento  pelo  Órgão  cedente." 
 

  ANALISE DA JUSTIFICATIVA:
 Mantida  a  co
 trabalhos,  devendo  ser  verificado  na auditoria de acompanhamento o 
 efetivo cumprimento das recomendações. 
 
RECOMENDAÇÃO: 
 a)  Quantificar  os  valores  de  adicional  de  periculosidade  pagos 
 indevidamente  à  servidora com matrícula SIAPE n.º 0556292 e informar 
 ao  órgão/entidade  cedente  para  que  o  mesmo possa providenciar os 
 ressarcimentos devidos; 
 b)  Nos  casos  de  cessão  de servidores de outros órgãos/entidades à 
 UFSC,  quando  houver  alteração  na exposição de agentes perigosos no 
 ambiente  de  t
 concessão  de adicional de insalubridade/periculosidade ou situação de 
 perda  de  tais  adicionais  porventura percebidos), informar ao órgão 
 cedente para que esse providencie as alterações pertinentes nas folhas 
 de pagamento; 
 c)  Nos casos de servidores da UFSC cedidos a outros órgãos/entidades, 
 solicitar  ao  cessionário  que informe sempre que houver alteração na 
 exposição  de  agentes  agressivos  no ambiente de t
 exercício   (com   previsão 
 insalubridade/periculosidade 
 porventura  percebidos),  para que a mesma (órgão cedente) providencie 
 as alterações pertinentes nas folhas de pagamento. 
 
 7.2.3.2 CONSTATAÇÃO: (038)  
 Pagamento indevido de adicional de insalubridade 
     Houve  pagamento  indevido  de  adicional  de  insalubridade sem a 
 informação  da  entidade  auditada ao cedente quanto à inexistência de 
 agentes  insalubres  no loc
 jus ao percebimento do ad
     O caso da servidora com matrícula SIAPE n.º 6467174
 cessão de servidores de outros órgãos/entidades para a U
 para o
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 Permitiu o pagamento indevido de adicional a servidor. 
 
 CAUSA:
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 Falta de informação oficial ao órgão de origem do servidor, a respeito 

rvidora matrícula SIAPE nº 6467174, do 

te a liberação da citada 
sede. 
,  informamos ainda que, através de Ofício, 

 
nstatação,  haja vista haver pendências na conclusão dos 

rabalho de efetivo 
   legal   de  concessão  de  adicional  de 
 ou  situação de perda de tais adicionais 

 para que a mesma (órgão cedente) providencie 
as folhas de pagamento. 

emento despesas de diárias no ano de 

ostra,  constatou-se  a  ocorrência das 

agens; 
or; 

 
e cuidado com os procedimentos de comprovação de deslocamentos 

 da  inexistência de agentes agressivos no novo ambiente de trabalho da 
 servidora. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 "7.2.3.2. O caso da cessão da se
 Ministério  do  Estado da Saúde, deu-se com a responsabilidade do ônus 
 ao  Órgão  cedente. Entretanto, através do Ofício nº 249-A/GR/2006, de 
 26  de  maio  de  2006, a UFSC informa à ceden
 servidora para retorno à 
               Por  oportuno
 esta  Pró-Reitoria  encaminhará àquele Ministério, a constatação dessa 
 Auditoria para as providências necessárias." 
 
 
 Mantida  a  co
ANALISE DA JUSTIFICATIVA:

 trabalhos,  devendo  ser  verificado  na auditoria de acompanhamento o 
 efetivo cumprimento das recomendações. 
 
RECOMENDAÇÃO: 
 a)   Quantificar  os  valores  de  adicional  de  insalubridade  pagos 
 indevidamente  à  servidora com matrícula SIAPE n.º 6467174 e informar 
 ao  órgão/entidade  cedente  para  que  o  mesmo possa providenciar os 
 ressarcimentos devidos; 
 b)  Nos  casos  de  cessão  de servidores de outros órgãos/entidades à 
 UFSC,  quando  houver  alteração na exposição de agentes insalubres no 
 ambiente  de  trabalho  de  efetivo  exercício  (com previsão legal de 
 concessão  de adicional de insalubridade/periculosidade ou situação de 
 perda  de  tais  adicionais  porventura percebidos), informar ao órgão 
 cedente para que esse providencie as alterações pertinentes nas folhas 
 de pagamento; 
 c)  Nos casos de servidores da UFSC cedidos a outros órgãos/entidades, 
 solicitar  ao  cessionário  que informe sempre que houver alteração na 
 exposição  de  agentes  agressivos  no ambiente de t
 exercício   (com   previsão
 insalubridade/periculosidade 
 porventura  percebidos), 
 as alterações pertinentes n
 
 7.3 SUBÁREA - INDENIZAÇÕES  
 

SSUNTO  - DIÁRIAS   7.3.1 A
 
 7.3.1.1 CONSTATAÇÃO: (013)  
 Impropriedades  na  formalização  de diárias relativas ao exercício de 
 2005. 
   A  amostra constou de 13 propostas de concessão de diárias relativas 
 ao  exercício  de  2005, levando-se em conta sua relevância financeira 
 e  correspondentes  a   R$  46.651,48  ou  5,7  %  de  um  total de R$ 
 816.611,36, 
 que foi o montante executado no el
 2005 na entidade auditada. 
    Após   a   análise   da   am
 seguintes impropriedades: 
  - Não-comprovação de pass
  - Emissão de diárias a men
  - Ausência  de  assinaturas; 
  - Inobservância da publicação de diárias em Boletim de Serviço. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
 Falta  d
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 e autorizaram o pagamento a menor de diárias no exterior para servidor 
 da entidade auditada. 
 
 CAUSA: 

nos   da  Unidade  referente  aos  Fragilidade   nos   controles   inter
 procedimentos  
 de  concessão   

 de   emissão,   pagamento e arquivamento das propostas 
de   diárias,   bem   como  falta  de  efetividade  na 

 

requerente  concedem diárias a 

ainda,  que a partir de julho de 2006, esta 

adas  por  meio  do  Memorando 
6 (datado de 18/07/2006): 
nstatação,  haja vista haver pendências na conclusão dos 

nhamento o 

as diárias de acordo com a norma; 
e diárias no SIAPE; 
as no boletim de serviço; 

s  de  concessão  de  diárias  com todos os 

cias nos 5 processos administrativos 
 do exercício de 2005 analisados como 

AL  

 aposentadoria concedido em 2005, bem como 

 conferência  documental   pelo   responsável   antes  do  registro  da 
 conformidade do suporte documental.
 
 JUSTIFICATIVA: 
 A  UFSC  apresentou  a  seguinte  justificativa  por meio do Memorando 
 118/PROAF (datado de 20/07/2006): 

financeiro (diárias) ou com o  "Eventualmente  por  falta  de  recurso  
 objetivo de procurar atender um maior número de servidores as Unidades 
 Gestoras,  com  anuência  do  servidor  
 menor.  Vamos  orientar as Unidades, a fim de efetuarem o procedimento 
 correto, conforme recomendação da CGU." 
 A  UFSC  apresentou  justificativa  complementar por meio do Memorando 
 092/PRHDS/2006 (datado de 18/07/2006): 
 "7.3.1.1.  No  tocante à utilização do Módulo de Geração de Diárias no 
 sistema   SIAPE,   estaremos   verificando   junto  ao  Ministério  do 

rçamento e Gestão, o funcionamento, a operacionalização  Planejamento, O
 e  treinamento,  junto  àquele  Ministério,  no  sentido  de avaliar o 
 funcionamento  do  mesmo,  tendo  em  vista que a UFSC utiliza sistema 

   Núcleo   de   Processamento   de   Dados,  desta  desenvolvido   pelo
 Universidade. 
                Informamos  
 Pró-Reitoria  estará  publicando semanalmente as diárias no Boletim de 
 Pessoal da UFSC." 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Mantida  a  constatação, tendo em vista que a resposta apenas relata o 
 procedimento impróprio e afirma que irá corrigir o problema apontado. 
 Análise   das   justificativas  apresent
 092/PRHDS/200
 Mantida  a  co
 trabalhos,  devendo  ser  verificado  na auditoria de acompa
 efetivo cumprimento das recomendações. 
 
RECOMENDAÇÃO: 
  - Conceder o pagamento d
  - Utilizar o módulo de geração d
  - Publicar as concessões de diári
  - Documentar  os  processo
  elementos necessários. 
 
 7.3.2 ASSUNTO  - AJUDA DE CUSTO  
 
 7.3.2.1 INFORMAÇÃO: (032)  
 Não  foram constatadas inconsistên
 de  concessão  de  ajuda de custo
 amostra. 
 
 7.4 SUBÁREA - SEGURIDADE SOCI
 
 7.4.1 ASSUNTO  - APOSENTADORIAS  
 
 7.4.1.1 CONSTATAÇÃO: (024)  
 Atos de concessão de aposentadoria e pensão apresentam falhas formais. 
     Foi  analisado 01 ato de
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 07 processos de instituição de pensão dos 30 disponíveis. 
     Após análise da amostra, verificou-se a presença de 
 na  concessão  dos benefícios, ainda que dentro do respal

falhas formais 
do legal, com 

or com matrícula SIAPE n.º 1155539. 
m as 

rícula 

CU. 

atrícula 

ela CGU, 
verificação das decisões judiciais. 
SIAPE  n.º 04696221, Instituidor: matrícula 

GU, 
mo está pendente a verificação das decisões judiciais. 

bservou a forma necessária para a concessão do ato. 

 emissão do mapa de contribuição, para 

r  matrícula SIAPE 1158899: providenciado  o 
CU; 

onstatação, haja vista a necessidade de ser verificado na 
companhamento o efetivo cumprimento das recomendações. 

visando o atendimento à recomendação. 

  dos  controles  internos  e  verificação 

   UFSC   e   respectivos 

 as seguintes constatações: 
ssão de Aposentadoria, com situação de acordo com  A)  Processo de Conce

 as normas pertinentes: 
 - Requerente: Servid
 B)  Processo  de  Concessão  de  Pensão, com situação de acordo co
 normas pertinentes: 
 -  Requerente:  matrícula  SIAPE  n.º 04618700, Instituidor: matrícula 
 SIAPE n.º 1155539. 
 C) Processos de Concessão de Pensão, com observações de análise: 
 -  Requerente:  matrícula  SIAPE  n.º 04724895, Instituidor: matrícula 

l  SIAPE n.º 1158794 - Ausência mapa contribuição para  fins de adiciona
 por tempo serviço. 
 -  Requerente:  matrícula  SIAPE  n.º 04563590, Instituidor: mat
 SIAPE  n.º  1154942  - Não foi recebido o processo de aposentadoria do 
 Instituidor, bem como há ausência de registro no sistema SISAC-T
 -  Requerente:  matrícula  SIAPE  n.º 04574737, Instituidor: matrícula 
 SIAPE n.º 1158899 - Ausência de registro no sistema SISAC-TCU. 
 -  Requerente:  matrícula  SIAPE  n.º 04575938, Instituidor: m
 SIAPE n.º 1158899 - Ausência de registro no sistema SISAC-TCU. 
 -  Requerente:  matrícula  SIAPE  n.º 04696204, Instituidor: matrícula 
 SIAPE  n.º 1155638 -Ato de aposentadoria ainda não analisado p
 bem como está pendente a 
 -  Requerente:  matrícula  
 SIAPE n.º 1155638 - Ato de aposentadoria ainda não analisado pela C
 bem co
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 O gestor não o
 
 CAUSA: 
 Ausência de verificação documental. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 "7.4.1.1.  C  -  Providenciada a
 fins  de  comprovação do adicional por tempo de serviço do ex-servidor 
 matrícula SIAPE 1158794 e incluído no processo de concessão de pensão; 
                 -  Servidor  matrícula  SIAPE 1154942: providenciado o 
 registro no sistema SISAC-TCU; 
                 -  Servido
 registro no sistema SISAC-T
                 -  Servidor  matrícula  SIAPE  1155638:  As cópias das 
 decisões  judiciais  foram  incluídas  no  processo de aposentadoria." 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Mantida  a  c
 auditoria de a
 Contudo, houve a apresentação de informações adicionais que demonstram 
 providências 
 
RECOMENDAÇÃO: 
 Providenciar   a   adequação
 documental. 
 
 7.4.2 ASSUNTO  - AUXÍLIOS E LICENÇAS SECURITÁRIOS  
 
 7.4.2.1 CONSTATAÇÃO: (010)  
 Falhas  formais  e  de  base  legal  na concessão de AUXÍLIO FUNERAL e 
 AUXÍLIO   NATALIDADE   para   servidores   da
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 beneficiários. 
 Após  análise da amostra da concessão de Auxílio-Natalidade e Auxílio- 
 Funeral  para  servidores  da  UFSC  e  respectivos  beneficiários  no 
 exercício de 2005, con

:
statou-se o seguinte: 
 

to  indevido  de  auxílio-funeral  a terceiros em virtude do 
s SIAPE 1158794 e SIAPE 1155747.  Em ambos os  
ecibos  apresentados estão em nome de outra  

DO(S) GESTOR(ES): 
os requisitos essenciais à concessão 

idade à 

o. 

  Ofícios  nº 
AP/2006,  solicitando  o  comparecimento  dos 
ão do presente caso, anexo 08. 

constatação, haja vista a necessidade de ser verificado na 
companhamento o efetivo cumprimento das recomendações. 

ndevidamente. Implementar melhorias 
dos processos de concessão de 

INAR  

"  (Portaria  n.º  2846/MEC, datada de 
al à instituição a que serve, 
ercer atividade incompatível 

orário de trabalho" (Portaria n.º 

 - Auxílio-Natalidade
    Pagamento indevido do auxílio-natalidade à servidora SIAPE 1359873,  
 haja vista ela não ser parturiente do  nascituro,  ainda que detivesse  
 sua guarda judicial. 
 - Auxílio-Funeral: 
    Pagamen
 falecimento dos servidore
 casos, as notas fiscais e r
 pessoa  que não  o terceiro arrolado  no processo  para recebimento do  
 auxílio. 
 
 ATITUDE 
 Não  foi observado o cumprimento d
 do benefício. 
 
 CAUSA: 
 Falha na verificação documental. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 "7.4.2.1.  Com  relação  ao pagamento indevido de auxílio natal
 servidora  matrícula  SIAPE  1359873,   encaminhamos  o  memorando  nº 
 285/DDAP/2006,   anexo 07, à referida servidora, para conhecimento das 
 providências a serem adotadas por esta Pró-Reitoria, e já incluímos na 
 folha de pagamento do mês de julho o ressarcimento ao erári
              No que se refere ao pagamento indevido de auxílio funeral 
 a   terceiros,   foram  encaminhados  respectivamente  os
 379/DDAP/2006   e  380/DD
 beneficiários, para resoluç
               Por  oportuno, informamos que somente serão efetuados os 
 referidos benefícios aos responsáveis por tais gastos." 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Mantida  a  
 auditoria de a
 Contudo, houve a apresentação de informações adicionais que demonstram 
 providências visando o atendimento à recomendação. 
 
RECOMENDAÇÃO: 
 Repor  ao erário os valores pagos i
 no controle interno e análise documental 
 benefícios. 
 
 7.5 SUBÁREA - REGIME DISCIPL
 
 7.5.1 ASSUNTO  - PROCESSOS DISCIPLINARES  
 
 7.5.1.1 INFORMAÇÃO: (035)  
    Não foram constatadas inconsistências nos processos administrativos 
 disciplinares concluídos no exercício de 2005. 
    Analisou-se os processos n.º 23080.035506/2003-43 e 
 23080.018069/2002-12.  Ambos  culminaram  em  exonerações, no primeiro 
 devido  "inassiduidade  habitual
 18/08/05).  e  o  segundo "por não ser le
 por  proceder  de forma desidiosa e por ex
 com  o  exercício  do cargo e com o h
 1054/MEC, datada de 29/04/04). 
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 8 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS  
 
 8.1 SUBÁREA - PROCESSOS LICITATÓRIOS  

ia UFSC nº 064/GR/2003, tendo em vista que: 

ficada como velocidade do processador 3,2 Ghz, 

uisitante.  Enquanto  não  tiver sido 

prévia 
ta a existência de setores administrativos 

 
 8.1.1 ASSUNTO  - LIMITES À COMPETITIVIDADE  
 
 8.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (054)  
 Indicação indevida de marca em processo licitatório modalidade Pregão. 
 Falhas na especificação dos bens a licitar. 
 O  edital  do  Pregão  nº  231/2005,  em  seu  Anexo  II,  definiu  as 
 especificações dos bens a serem adquiridos em desacordo com o disposto 
 nas Leis nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e nº 10.520 de 17 de julho de 
 2002 e na Portar
 a)  Não foi dada margem para que pudessem ser cotados equipamentos com 
 características  superiores  às  especificadas,  uma vez que não foram 
 usados  termos  similares  a, por exemplo, "características mínimas" e 
 "ou superior". 
 b)  No  item  1 consta indicação indevida da marca "Pentium IV" para o 
 processador  do  Notebook  a  ser adquirido, bem como foi especificada 
 velocidade  de processamento exata (de 3,06 Ghz), oferecida no mercado 
 apenas pela fabricante Intel. 
 c)  No item 2 foi especi
 sem  o  uso  do  termo  "ou  equivalente"  após  a descrição da citada 
 velocidade  de  processamento,  o  que  possibilitaria  a  cotação  de 
 equipamentos contendo processadores AMD cujo desempenho se equiparasse 
 a processadores Intel. 
 d)  No  item  5 consta a indicação indevida do termo "memory stick" em 
 vez  de  "cartão  de memória" ou outro termo genérico, uma vez que tal 
 indicação  restringe  a  compra a produtos Sony, tendo em vista que na 
 prática  somente  filmadoras  Sony  utilizam o cartão de memória flash 
 denominado "memory stick". 

 semelhante teve a Auditoria Interna da UFSC, que emitiu o  Entendimento
 Parecer  nº  229/2005  (datado  de 15/12/2005) recomendando consulta a 
 especialista  do  NPD/UFSC  e  a  apresentação pela PROAF de eventuais 
 justificativas  para  os  direcionamentos  de marcas e características 
 apontadas. 
 Após  a  análise  do  NPD  e pronunciamento da PROAF defendendo que "o 
 requerente não direcionou para marca nenhuma, apenas utilizou o código 
 oficial  do  SIASG, no sentido de adquirir os materiais que atendem as 
 suas necessidades", a Audin/UFSC destacou com propriedade que: 
 1.  A  obrigatoriedade de indicação de código do SIASG não deve entrar 
 em  conflito com os princípios constitucionais e legais que garantam a 
 isonomia e o não direcionamento de marcas. 
 2.  Sempre  que  constatado que alguma especificação do SIASG contenha 
 indicação  de  marca,  a Administração deve solicitar ao Ministério do 
 Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  a inclusão de um novo código, que 
 atenda  às  necessidades  do  req
 incluído  um  novo código no SIASG para este fim, a instituição poderá 
 utilizar  um outro código já existente no sistema, que indique um item 
 com  as  especificações que mais se assemelhem, e proceder aos ajustes 
 necessários nas especificações. 
 3.  Não é papel da Auditoria Interna da UFSC realizar a análise 
 de  editais,  tendo  em  vis
 competentes  na  Instituição  para  tal  fim,  bem  como  em função do 
 princípio  da  segregação  de  funções,  que prescreve a separação das 
 atividades de: autorização (aprovação) de operações; execução; 
 controle e contabilização. 
 Além  disso,  não  há  motivos  para  a  PROAF  considerar "excesso de 
 formalismo"  ou  "prestígio  ao  rigor  formal a ponto de prejudicar o 
 interesse  público"  os  posicionamentos  e recomendações da Auditoria 
 Interna  da  UFSC  adotados em relação ao Pregão nº 231/2005, conforme 
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 descrito  no parecer do Pró-Reitor que consta na folha 132 do Processo 
 nº  23080.030925/2005-51,  tendo em vista o que determina a legislação 
 pertinente,  notadamente  o artigo 3º, inciso II, da Lei nº 10.520 (de 
 17/07/2002),  que  especifica  que  "a  fase  preparatória  do  pregão 

atório a 

 vigor. 

disposições das Leis nº 8.666 de 21 de junho 
de  julho de 2002, sujeitando-se às sanções 

 

sob 

uma isto ocorre deliberadamente. 
de aprimoramento, achamos pertinentes , cabe 
inuadamente em processo de aperfeiçoamento, 

s." 

TIFICATIVA: 

ntado. 

 observará [que] a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e 
 clara,  vedadas  especificações  que,  por excessivas, irrelevantes ou 
 desnecessárias, limitem a competição", e os artigos 4º, 6º, 7º e 9º da 
 Portaria UFSC nº 064/GR/2003, reproduzidos abaixo: 
 "Art.  4º.  Caberá aos órgãos envolvidos no procedimento licit
 responsabilidade  quanto  ao preenchimento das informações específicas 
 nos  padrões  dos  instrumentos  convocatórios  e  ao  cumprimento dos 
 procedimentos  licitatórios  inerentes  a  cada  certame,  com estrita 
 observância das disposições contidas na Legislação em
 Art.  6º.  No  que tange à vedação de marca, poderá o órgão competente 
 indicar,  excepcionalmente, com fundamento em laudo técnico específico 
 ou   processo   de   padronização   e   após  prévia  manifestação  da 

 adquirido.  Procuradoria-Geral, a marca do bem a ser
 Art.  7º. Os anexos conterão, de forma detalhada, as especificações do 
 objeto  a  ser  contratado,  a  fim  de  garantir a sua qualidade sem, 
 todavia,  caracterizar restrição à competitividade no certame, estando 
 inclusive vedada a indicação de marca. 
 Art.  9.  Os  servidores  encarregados  da  atividade  licitatória que 

o praticando  deixarem de observar as disposições desta Portaria, estarã
 atos  em desacordo com as 
 de  1993  e10.520  de  17  
 previstas  nas  mesmas  e  nos regulamentos próprios, sem prejuízo das 
 responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar". 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
 O  Pró Reitor de Orçamento Administração e Finanças homologou o Pregão 
 nº  231/2005  sem  atender  as  procedentes recomendações da Auditoria 
 Interna da UFSC. 
 
 CAUSA: 
 Inobservância  do  disposto nas Leis nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
 nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e na Portaria UFSC nº 064/GR/2003. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 A  UFSC  apresentou  a  seguinte  justificativa  por meio do Memorando 
 118/PROAF (datado de 20/07/2006): 
 "Os   processos   licitatórios   para  aquisição  de  equipamentos  de 
 informática,   devido   a   sua   especificidade  e  a  velocidade  de 
 transformações e inovações nos respectivos produtos, sempre passam 
 análise  do  setor competente, além disso o respectivo Edital também é 
 submetido  a  área  jurídica.  Apesar  de  todo  cuidado  e  zelo  dos 
 profissionais  da  área  é  normal, eventualmente algum detalhe passar 
 despercebido, mas em hipótese alg
 Quanto  as  recomendações 
 lembrar  que  estamos  cont
 visando  sempre aprimorar nossas rotinas de trabalho e racionalizar os 
 procedimentos administrativo
 
 ANALISE DA JUS
 Mantida  a  constatação,  tendo  em  vista  que  a  justificativa  não 
 esclarece o fato apo
 
RECOMENDAÇÃO: 
 A  PROAF  deverá atender as recomendações da Auditoria Interna da UFSC 
 no sentido de que: 
 a)   Sejam   aprimoradas  as  especificações  dos  objetos  licitados, 
 particularmente os relacionados à informática. 
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 b) Em processos futuros, sejam organizadas as estimativas de preços em 

ocedimentos não 
93 e nº 10.520 de 

FSC nº 064/GR/2003. 

RAS, COMPRAS E SERVIÇOS  

 

 item III, parágrafo único do art. 26 da Lei 
ações por dispensa baseadas nos incisos III 

  IFES  preferem  repassar  a  totalidade  da execução 

 apresentaram folha 

evantes): 

  UFSC  também  apresentou  a seguinte justificativa complementar por 

 uma  tabela  constando  os  orçamentos  das  empresas,  como  forma de 
 orientar  o  Pregoeiro  e  a  Auditoria  na  comparação  entre  preços 
 propostos  e  estimados,  visando à avaliação de situações (propostas) 
 favoráveis ou desfavoráveis economicamente. 
 Também  deverão  ser  sempre  realizadas  comparações  de  preços  que 
 possibilitem  verificar  se  os  valores  obtidos  em  orçamento  e em 
 cotações  encontram-se  adequados  em termos de mercado e em relação a 
 equipamentos com especificações equivalentes. 
 Além disso, a PROAF deverá observar o disposto nas Leis nº 8.666 de 21 

 de julho de 2002 e na Portaria UFSC  de junho de 1993 e nº 10.520 de 17
 nº  064/GR/2003,  inclusive  em  relação  à  necessidade  de que sejam 
 submetidos  à  apreciação  da  Procuradoria Geral Federal junto à UFSC 

o artigo 6º  todos  os processos que se enquadrem na situação descrita n
 da Portaria UFSC nº 064/GR/2003. 
 Por  fim,  a  PROAF  deverá  se  abster de homologar pr

21 de junho de 19 compatíveis com as Leis nº 8.666 de 
 17 de julho de 2002 e com a Portaria U
 
 8.2 SUBÁREA - CONTRATOS DE OB
 

TO  - FORMALIZAÇÃO LEGAL  8.2.1 ASSUN
 
 8.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (021)  
 Assinatura  de  Contrato sem orçamento prévio que justifique o valor a 
 ser pago. 
 A  UFSC  assinou  o  contrato  496/04 com a FAPEU estabelecendo em sua 
 cláusula  quarta  como valor contratado para execução do objeto "Curso 
 de Especialização, Planejamento e Gestão em Defesa Civil" a quantia de 
 R$ 272.730,00 
 (valor  exato  recebido através do Convênio 261/2004 ), no entanto sem 

ualquer  orçamento  que  justificasse  o  valor.  O  fato  apresentar  q
 contraria  o  que dispõe o
 8.666/93, de que as contrat
 a  XXIV  do  art.  24  da  Lei  deverão  conter justificativa do preço 
 contratado. 
 

  ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
 Repassaram  a  totalidade  de  recursos  recebidos  de  Convênio com o 
 Ministério da Integração Regional/Defesa Civil para Fundação de apoio, 
 sem licitação e sem justificativa do preço contratado. 
 
 CAUSA: 
 Os  gestores  da
 financeira de seus convênios para as fundações de apoio, podendo desta 
 forma realizar despesas sem licitação, o que agiliza o processo. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Em resposta à solicitação de auditoria, os gestores
 solta  com logo do CEPED - Centro Universitário de Estudos e Pesquisas 
 sobre  Desastres,  com  o  título  de  "Bases e Memória da Planilha de 
 Custos",  contendo  descrição  bastante  resumida  de  itens, conforme 
 descrito a seguir (apenas itens mais rel
 Detalhamento                               Qtde.Unitária         Total 
 -  Teleconferência  -  Equipe  técnica        219.850,00     39.700,00 
 -  Metod.  ensino  a  distância  -  mensal      95.983,60    53.852,40 
 - Outras despesas - material didático, 
 correio,reprografia,locação de salas, 
 telefone   e   outras.                        146.193,32     46.193,32 

         125.635,00      25.635,00  -   Vídeo-aula                      
 A
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 meio do Memorando 118/PROAF (datado de 20/07/2006): 

ela  mesma Fundação e que neste caso, apesar do curso ter 
l, em um único local (Academia de Policia Militar de SC- 

do item III, parágrafo único do art. 26 da 
atações por dispensa baseadas nos incisos 

va do preço 

  referido Plano de Trabalho, encontramos em seu item 3 a 

m  teor  descritivo, circustanciado, a respeito 

láusulas que definam os 
artes, em conformidade 

am. 
as  necessárias  em  todo  contrato  as  que 

oi feita uma estimativa de custos dos itens necessários 
ução  do  vestibular,  os  quais  foram  agrupados...,  além de 
  em  consideração  as  alterações  introduzidas no vestibular 

 "A UFSC, nos futuros contratos firmados com Fundações de Apoio passará 
 a observar a recomendação da CGU." 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Verifica-se  que  não  há um orçamento real e sim uma conta de chegada 
 para  atingir o valor liberado pelo Convênio Federal. Observamos que a 
 planilha  apresentada  tem  formato  idêntico  a  de  outros contratos 
 realizados  p
 sido presencia
 Canasvieiras/Fpolis)   consta   previsão   de   despesa   mensal   com 
 "Metodologia de ensino a distância" e despesas com "Teleconferência". 
 
RECOMENDAÇÃO: 
 Recomendamos  o cumprimento 
 Lei 8.666/93, de que as contr
 III  a  XXIV  do  art. 24 da Lei deverão conter justificati
 contratado. 
 
 8.2.1.2 CONSTATAÇÃO: (040)  
 Descumprimento da legislação na formalização de contrato. 
 O  contrato nº 524/2005, firmado entre a UFSC e a FAPEU no valor de R$ 

informa  em  sua  cláusula  primeira  que  o objeto é a  1.201.838,00,  
 "prestação  de  serviços  de  apoio  pela  FAPEU, para a realização do 
 processo  seletivo para ingresso aos cursos de graduação mantidos pela 
 UFSC,  conforme  plano de trabalho anexo, parte integrante do presente 
 instrumento." 
 Analisando  o
 descrição  do  projeto:  "processo  seletivo  aos  cursos de graduação 
 mantidos  pela  UFSC", seguida da identificação do objeto: "realização 
 do  processo  seletivo  para ingresso aos cursos de graduação mantidos 
 pela UFSC." 
 Diante da falta de detalhamento a respeito dos elementos que compõem o 
 referido  objeto,  e  considerando  a  inexistência de referenciação a 
 qualquer  documento  co
 desses elementos, nem no processo relativo à dispensa de licitação que 
 suporta  a  contratação,  nem  nos  autos  relativos ao contrato, fica 
 configurado  o descumprimento aos seguintes dispositivos estabelecidos 
 pela Lei nº 8.666/93: 
 "Art.  54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam- 
 se  pelas  suas  cláusulas  e  pelos  preceitos  de  direito  público, 
 aplicando-se-lhes,  supletivamente,  os princípios da teoria geral dos 
 contratos e as disposições de direito privado. 
 §  1o  Os  contratos  devem  estabelecer  com  clareza  e  precisão as 
 condições  para  sua  execução,  expressas em c
 direitos,  obrigações  e responsabilidades das p
 com os termos da licitação e da proposta a que se vincul
 Art.   55.   São   cláusul
 estabeleçam: 
 I - o objeto e seus elementos característicos; 
 II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;" 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 Em  resposta  a  solicitação de auditoria, a Universidade informou que 
 "a  justificativa  dos  preços  contratados, inicialmente foi balizada 
 nos  custos  operacionais dos vestibulares anteriores. A partir dessas 
 constatações, f
 à  exec
 levarmos
 2006, com destaque a mudança de 2 para 3 dias e a inclusão de questões 
 discursivas." 
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 CAUSA: 
 O  processo de contratação não cumpriu o rito operacional necessário à 

mesmo 

mo  fator  imprevisível  no  momento  da  realização do 
 orçamentação  do  evento,  não  havendo,  entretanto, 

IFICATIVA: 

 

rdão nº 1184/2004 - 1ª Câmara - TCU, datada de 18/05/2004 e 

 e  de desenvolvimento 

 perfeita   identificação   das   demandas  incorrentes  ao  evento  do 
 vestibular, conforme evidenciado na justificativa apresentada pelo Sr. 
 presidente  da Comissão permanente para o vestibular - COPERVE, quando 
 da formalização do 1º termo aditivo ao contrato em questão. 

o Vestibular da  "...  em decorrência do seminário Reavaliando o Process
 UFSC  realizado  em  abril  de  2005,  onde  foram discutidas mudanças 
 operacionais  e  pedagógicas  na  aplicação  do  Vestibular UFSC com a 
 comunidade  ligada ao ensino médio, a UFSC decidiu proceder alterações 
 que acarretaram mudanças na previsão orçamentária..." 
 Observa-se  que  apesar  do  contrato  entre a UFSC e a FAPEU ter sido 
 assinado em 18 de novembro de 2005, sete meses após o referido evento, 
 a COPERVE, em 31 de março de 2006, solicita aditivação de 25% do 
 (R$   300.459,50),  apresentando  motivação  que  se  baseia  naquelas 
 alterações  definidas  no  seminário  citado,  além  da  ocorrência de 
 movimento  grevista  na UFSC e da incidência de um percentual de 4% de 
 inflação sobre os custos orçados no primeiro trimestre de 2005. 

orrência de movimento grevista pode ser  Consideramos  que  apenas  a oc
 considerada  co
 planejamento  e 
 elementos  que  demonstrem  de forma clara e detalhada o impacto desse 
 movimento nos custos orçados. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 A  UFSC  apresentou  a  seguinte  justificativa  por meio do Memorando 
 118/PROAF (datado de 20/07/2006): 

 recomendação da CGU."  "A UFSC buscará atender esta
 
 ANALISE DA JUST
 Mantida  a  constatação,  tendo  em  vista  que  a  justificativa  não 
 esclarece o fato apontado. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Que  a  UFSC  defina  clara  e detalhadamente os produtos e serviços a 
 serem  contratados,  efetue orçamentação adequada, vincule esse estudo 
 ao termo contratual e anexe ao respectivo processo. 
 

O: (048)  8.2.1.3 CONSTATAÇÃ
 Utilização  indevida de Fundação de Apoio para execução de objetos não 
 abrangidos   pela   Lei   8958/94.Permanência  do  descumprimento  das 
 determinações  do TCU contidas na alínea "s" do Acórdão nº 1184/2004 - 
 1ª Câmara - TCU. 
 A  UFSC  permanece sem atender a determinação do TCU contida na alínea 
 "s"  do Acó
 relacionada  ao Exercício de 2002 da instituição, uma vez que continua 
 contratando  Fundações  de  Apoio  para  a  execução  de  objetos  não 
 abrangidos  pela  Lei  8958/1994. O texto da referida determinação é o 
 seguinte: 
 "s)  abster-se  de  contratar  as  fundações de apoio para execução de 
 objetos  não  abrangidos  pela  Lei  8.958/94, como a compra de bens e 
 contratação   de   serviços,   salvo   quando  vinculados  a  projetos 
 específicos, por prazo determinado e dentro da finalidade de dar apoio 
 a  projetos  de  pesquisa,  ensino  e  extensão 
 institucional,  científico  e  tecnológico de interesse da instituição 
 federal  contratante,  nos  estritos  termos  do  art.  1º  da  Lei nº 
 8.958/94,  conforme já determinado pelo TCU no processo 012.683/2000-9 
 - Relação 40/2002 - Ata 10 - Primeira Câmara". 
 Determinação  semelhante  dirigida à UFSC constou também no Acórdão nº 
 714/2005 - Segunda Câmara - TCU, conforme citado abaixo: 
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 "a)  Determinar  à  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  que se 
 abstenha  de  contratar as fundações de apoio para execução de objetos 
 não  abrangidos pela Lei 8.958/94, como a compra de bens e contratação 
 de serviços, salvo quando vinculados a projetos específicos, por prazo 
 determinado  e  dentro  da  finalidade  de  dar  apoio  a  projetos de 
 pesquisa,  ensino  e  extensão  e  de  desenvolvimento  institucional, 

92". 

UFSC  e  a  FAPEU em 

la  Senador Carlos Gomes de Oliveira". O valor estipulado para a 

do para realização de reuniões 

a 

rado  entre  a  UFSC  e  a  FAPEU em 

la  de  Camboriú".  O  valor estipulado para a prestação de tais 

 científico   e   tecnológico   de  interesse  da  instituição  federal 
 contratante,  nos estritos termos do art. 1º da Lei 8.958/94, sob pena 
 de  aplicação  da  multa  prevista  no  art.  58,  inciso  VII, da Lei 
 8.443/
 Nos   seguintes   contratos  foi  identificado  que  a  UFSC  utilizou 
 indevidamente  Fundações  de  Apoio  para  a  execução  de  objeto não 
 abrangido  pela Lei 8958/1994, descumprindo o que foi determinado pelo 
 TCU: 
     1)  Contrato  542/2005,  celebrado  entre  a  
 22/12/2005,  que tem por objeto "a prestação de serviços de apoio pela 
 FAPEU  na  execução  da  reforma  e  ampliação do Auditório do Colégio 
 Agríco
 prestação de tais serviços foi de R$ 397.320,09. 
 Como  justificativa  para  a  contratação  da  FAPEU  por  dispensa de 
 licitação  a  UFSC  cita,  no Ofício nº 187/CASCGO/05 (de 15/12/2005), 
 que: 

sos, o  "Com  o  crescimento  da  escola, através da oferta de novos cur
 colégio  possui hoje aproximadamente 450 alunos, que precisam usufruir 
 espaços   bem   distribuídos  e  organizados  e,  dessa  forma,  nosso 

nta pessoas sentadas em bancos  auditório,  hoje com capacidade para tri
 de madeira, já não atende as necessidades mínimas necessárias; 
 Não  existe espaço de auditório apropria
 de  pais,  apresentações culturais e técnicas, assim como a realização 
 de eventos internos de qualquer porte; 
 Pelas  considerações  anteriores  enfatizamos a necessidade urgente d
 realização da construção do auditório; 
 Ainda,  a liberação dos recursos financeiros necessários à execução da 
 obra  está  prevista  para  o  limite do empenho, sem tempo hábil para 
 licitar no exercício de 2005, correndo risco de perder os recursos; 
 Diante das considerações expostas, preocupados em garantir os recursos 
 financeiros  e  executar  o  previsto  no  projeto, estamos levando ao 

to  de  Vossa  Senhoria  nossa  preocupação,  solicitando  a  conhecimen
 dispensa  de licitação da referida obra e que seja feita a contratação 
 da  FAPEU  para  a  execução  dos serviços durante o exercício de 2006 
 [...]  como  garantia  de  podermos  realizar a tão necessária obra ao 
 CASCGO." 
     2)  Contrato  543/2005,  celeb
 21/12/2005,  que tem por objeto "a prestação de serviços de apoio pela 
 FAPEU  na  execução da reforma e ampliação das dependências do Colégio 
 Agríco
 serviços foi de R$ 1.094.825,39. 
 Como  justificativa  para  a  contratação  da  FAPEU  por  dispensa de 
 licitação  a  UFSC cita, no Ofício nº 133/GD/CAC/2005 (de 15/12/2005), 
 que: 
 "A emenda orçamentária foi aprovada agora em dezembro, tal fato somado 
 às   premissas   legais   para   utilização  dos  recursos  recebidos, 
 transformam  a  possibilidade de recuperação das unidades didáticas de 
 produção,  salas de aula, acessos, do próprio prédio central e outros, 
 praticamente inviável e mais uma vez nos deparamos, por fatos externos 
 a  nossas  possibilidades  de  solução,  com  o  prejuízo  no processo 
 ensino/aprendizagem,   com   qualidade,   tão   preservada   por  esta 
 Instituição  de  Ensino. Diante da necessidade iminente de recuperação 
 da  escola  conforme os fatos apresentados [vendaval ocorrido em março 
 de  2004], e em virtude do destaque orçamentário da emenda parlamentar 
 ter ocorrido apenas em 16 de dezembro de 2005, não havendo então tempo 
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 hábil  para  a  realização  do  processo  licitatório e efetivação dos 

ato  553/2005,  celebrado  entre  a  UFSC  e  a  FAPEU em 

para investimento. 

os   tecnologicamente   defasados   e 

Projeto  de 

s  do  uso  de  novas tecnologias de ensino". O valor estipulado 

 2006, 

estante do orçamento de 2005. 
mamos que, além do fato de a instalação dos Pólos ser no interior 

 empenhos  respectivos  até 23 de dezembro de 2005, neste sentido vimos 
 solicitar dispensa de licitação para firmar contrato com a Fundação de 
 Apoio,  baseado  no  artigo  24  inciso  13º  da Lei 8666/93, a fim de 
 executarmos os serviços no exercício de 2006." 
     3)  Contr
 23/12/2005,  que tem por objeto "a prestação de serviços de apoio pela 
 FAPEU  na  aquisição de equipamentos para o Hospital Universitário". O 
 valor  estipulado  para  a  prestação  de  tais  serviços  foi  de  R$ 
 298.324,50. 

tação  da  FAPEU  por  dispensa de  Como  justificativa  para  a  contra
 licitação a UFSC cita em documento assinado por Diretores do HU, que: 
 "No  pregão 254/2005 foram adquiridos os equipamentos supracitados, no 
 valor  de  R$  260.048,00,  sendo que o montante de recursos da Emenda 
 Parlamentar era de R$ 3000.000,00. 
 No  pregão  255/2005  alguns  itens  não  foram  contemplados, pois os 
 proponentes ofertaram produtos que divergiam da especificação. O valor 
 adquirido  no  processo  foi de R$ 741.627,50, sendo que o montante de 
 recursos do Projeto do Fundo Nacional de Saúde era de R$ 1.000.000,00. 

lusão das licitações em epígrafe não houve  Considerando que após a conc
 disponibilidade   de   tempo   para   realização  de  novos  processos 
 licitatórios,  pois  o pregão 254/2005 foi concluído em 23/12/2005 e o 
 pregão 255/2005 foi concluído em 30/12/2005, conforme dados constantes 
 nos respectivos processos. 
 Considerando que os recursos que sobraram nos processos, pregão 254/05 
 (R$  39.952,00)  e  pregão  255/05  (R$  258.372,50),  visam atender a 
 aquisição  de  equipamentos  de suma importância [...] para melhorar o 
 desenvolvimento das atividades de assistência do HU. 
 Considerando  também  a  inexistência de recursos de capital, pois nos 
 últimos anos o Hospital Universitário não obteve liberação de recursos 
 orçamentários 
 Considerando  a  imperiosa necessidade de investimento em equipamentos 
 de  apoio  e suporte hospitalar, para otimizar, recuperar e substituir 
 sistematicamente    os    aparelh
 deficientes. 
 Decidiu-se  [...] a utilização dos serviços de apoio administrativo da 
 FAPEU  para  viabilizar  a  aquisição  dos  equipamentos  mediante  os 
 recursos ora disponibilizados." 
     4)  Contrato  530/2005,  celebrado  entre  a  UFSC  e  a  FEESC em 
 15/12/2005,  que  tem  por  objeto  "o  gerenciamento  do  
 Instalação  e  operacionalização  dos  pólos  presenciais  de ensino à 
 distância,  no  contexto  da  Universidade  Federal de Santa Catarina, 
 atravé
 para a prestação de tais serviços foi de R$ 1.462.602,74. 
 Como  justificativa  para  a  contratação  da  FEESC  por  dispensa de 
 licitação  a  UFSC  cita, no Memorando nº 165/GR/2005 (de 07/12/2005), 
 que: 
 "Os recursos serão utilizados nas obras civis de implantação dos pólos 
 e  para  a  sua manutenção. A utilização dos recursos de obras físicas 
 necessita   de   processo   de  licitação  que  demanda  um  tempo  de 
 processamento  legal  superior  ao  tempo disponível para sua execução 
 dentro  do  ano  orçamento  da  UFSC. Já os recursos de manutenção, na 
 rubrica  de  custeio,  deverão ser utilizados ao longo do ano de
 viabilizando   a  manutenção  e  o  funcionamento  dos  pólos,  o  que 
 inviabiliza a sua utilização no período r
 Infor
 do estado, dependem de projetos que estão em fase de execução. 
 Salientamos,  ainda,  que o respectivo orçamento para a execução deste 
 projeto encontrava-se bloqueado [...]". 
 *** 
 Em  tais  casos,  temos  então  uma  situação onde a universidade está 
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 descumprindo  uma determinação do TCU e incidindo na irregularidade de 
 contratar  uma  Fundação  de  Apoio  para  a  execução  de objetos não 
 abrangidos  pela  Lei  8958/94  devido  à  alegada  impossibilidade de 
 empenhar,  no  exercício  financeiro  de 2006, os recursos obtidos por 
 meio  de  emenda  orçamentária recebida no fim do exercício de 2005 e, 
 portanto,  sem  que  haja  mais  tempo  hábil  para  realizar o devido 

nte a "pleitear recursos junto à Reitoria da 
Federal  para  a  execução  da  manutenção, 

çamentária, sendo que a UFSC alega não vislumbrar 
 solução  para  fazer  com  que  tais  recursos (recebidos muito 
 do  fim  do  exercício)  sirvam  aos propósitos para os quais 

exercício em que 
idade  alega  que 

ercício corrente. 

a pela CGU e discriminada contrato 

çamentários, reforma nos 

entido  de  preservar  o interesse 

 processo licitatório ainda em 2005. Neste caso, o gestor acaba optando 
 pelo  descumprimento  da determinação contida na alínea "s" do Acórdão 
 nº  1184/2004  -  1ª  Câmara  - TCU, de modo a não ter que devolver os 
 recursos obtidos para o Tesouro Nacional. 
 Salientamos   que,   especificamente   em   relação  aos  equipamentos 
 hospitalares  previstos  no  Contrato 553/2005, a aquisição dos mesmos 
 estaria  colaborando no atendimento das recomendações contidas no item 

 Relatório  de  Avaliação  de  Gestão da UFSC referente ao  4.1.1.8  do 
 Exercício  de 2004 no toca
 UFSC   e/ou   ao  Governo  
 atualização  e/ou  substituição  dos  equipamentos  do  HU  em  estado 
 precário". 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 Contratou Fundações de Apoio para a execução de objetos não abrangidos 
 pela  Lei  8958/94  de  modo a, segundo a UFSC, garantir a compra ou a 
 realização  dos  serviços previstos e não ter que devolver os recursos 
 obtidos por emenda or
 outra 
 próximo 
 foram  liberados  sem  que os mesmos acabem não sendo usados ao fim do 
 exercício corrente. 
 
 CAUSA: 
 Necessidade  de  empenhar os recursos antes do fim do 

ram  liberados,  sendo  que  a  univers os  mesmos  fo
 contratar  Fundações  de  Apoio  para a execução de tais objetos é sua 
 única  alternativa  para  atender  tal  necessidade  quando  recebe os 
 recursos muito próximo do fim do ex
 
 JUSTIFICATIVA: 
 A  UFSC  apresentou  a  seguinte  justificativa  por meio do Memorando 
 118/PROAF (datado de 20/07/2006): 
 "Nos  contratos  relacionados  pela  CGU,  talvez  seja  tão relevante 
 discutir   sua  inserção  na  Lei  n.  8.958/94  e  o  decreto  que  a 
 regulamentou,  comentado  como controverso, tanto pela CGU quanto pelo 
 TCU,  como a observância aos princípios da razoabilidade, oportunidade 
 e  eficácia.  Na constatação efetuad
 por  contrato,  dois  fatores  são  extremamente  relevantes e merecem 
 destaque: 
 1)  a  data  de  assinatura  dos  respectivos  contratos, todos após a 
 segunda quinzena de dezembro/2005; 
 2)  o  objeto a que se destinam os recursos or
 colégios  agrícolas,  obras e aquisições de equipamentos para melhoria 
 da infra-estrutura do Hospital Universitário, implantação dos pólos de 
 ensino a distância no interior do Estado. 
 Neste contexto restou ao gestor duas opções: 
 a)  devolver  o  recurso  e  deixar de executar todas estas atividades 
 relacionadas e constatadas pela CGU; 
 b) firmar contrato com as Fundações de Apoio no sentido de garantir os 
 recursos e executá-los no exercício seguinte. 
 Portanto,   não   se  trata  de  uma  desobediência  por  rebeldia  ou 
 irresponsabilidade,  mas  sim  no  s
 público, diante da escassez de recursos voltados principalmente para a 
 Educação  e  Saúde.  Além disso, por se tratar de recursos públicos as 
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 Fundações  de  Apoio   são  obrigadas  a  seguir  a  Lei 8.666/93 para 
 execução dos recursos financeiros. 
 Por  fim,  ressaltamos  que   a  UFSC  realiza  centenas  de processos 
 licitatórios  para  execução  de  seu orçamento e este procedimento de 
 contratar  as  Fundações,  absolutamente  não  é  regra,  mas  sim uma 
 exceção, no nosso entendimento plenamente justificável. 

almente,  acatamos a recomendação da CGU e vamos multiplicar nossos 

po hábil para serem executados 

os), tem a finalidade de dar apoio a Projetos 

  tem  incessantemente  buscado alternativas 
ntante de recursos orçamentários repassados 

cede  a  afirmação  do  HU em relação ao seu entendimento 
nalidade  do  Contrato 553/2005, pois não cabe à FAPEU a 

 permitam  à UFSC empenhar os 
  corrente  e/ou no exercício 
a isto tenha que descumprir 

 especial  aquela contida na alínea "s" do 
ara - TCU. 

a firmou contrato (nº 524/2005) 

rocesso seletivo para ingresso aos cursos de graduação 

 Fin
 esforços  junto  ao MEC e ao Ministério do Planejamento, no sentido de 
 liberar os recursos orçamentários em tem
 pela Instituição dentro do mesmo exercício." 
 . 
 Também  apresentou  a  seguinte  justificativa  por  meio do Memorando 
 120/DA-HU/2006 (datado de 17/07/2006): 
 "O  Contrato 553/2005, celebrado entre a UFSC e a FAPEU no valor de R$ 
 298.324,50  (duzentos e noventa e oito mil, trezentos e vinte e quatro 
 reais  e cinqüenta centav
 de   Pesquisa,   Ensino,  Extensão  e  Desenvolvimento  Institucional, 
 Científico  e  Tecnológico  do  Hospital  Universitário  da UFSC, pois 
 consta  no  contrato  a  aquisição de equipamentos e aparelhos médico- 
 hospitalares para o HU. 
 O  HU  junto  com  a  UFSC
 orçamentárias, contudo o mo
 para  a  UFSC  são  ínfimos,  não atendendo as mínimas necessidades de 
 investimento em capital." 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Mantida a constatação, sendo que, em suas justificativas adicionais, a 
 UFSC  apenas  ressalta  suas  dificuldades orçamentárias e se propõe a 
 buscar   alternativas  que  lhe  permitam  atender  em  definitivo  as 
 determinações  contidas  na  alínea  "s"  do Acórdão nº 1184/2004 - 1ª 
 Câmara - TCU. 

o HU, saliente-se  Quanto  à  justificativa complementar apresentada pel
 que  não  pro
 acerca  da  fi
 venda ou a intermediação da compra de equipamentos hospitalares para a 
 UFSC, conforme já apontado inúmeras vezes pelo TCU. 
 
RECOMENDAÇÃO: 
 Buscar  alternativas  orçamentárias  que 
 recursos  obtidos  no  próprio  exercício
 subseqüente  ao seu recebimento sem que par
 determinações  do  TCU,  em 
 Acórdão nº 1184/2004 - 1ª Câm
 
 8.2.2 ASSUNTO  - CONTRATOS SEM LICITAÇÃO  
 
 8.2.2.1 CONSTATAÇÃO: (039)  
 Contratação  indevida  de  fundação de apoio por dispensa de licitação 
 para a prestação de serviços relativos ao vestibular da UFSC. 
 A Universidade Federal de Santa Catarin
 com  a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária - FAPEU, 
 em  18/11/2005,  com  vistas  à  prestação de serviços de apoio para a 
 realização  do p
 mantidos pela UFSC - vestibular 2006. 
 Esta  contratação  foi  realizada  por dispensa de licitação, mediante 
 enquadramento  no inciso XIII do art. 24 da Lei nº 8.666/93, cujo teor 
 transcrevemos: 
 "Art. 24. É dispensável a licitação: 
 XIII  -  na contratação de instituição brasileira incumbida regimental 

a  pesquisa,  do  ensino  ou do desenvolvimento  ou  estatutariamente  d
 institucional,  ou  de  instituição  dedicada  à recuperação social do 
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 preso,  desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético- 
 profissional  e  não  tenha fins lucrativos; (Redação dada pela Lei nº 
 8.883, de 08/06/94)." 
 A  discriminação  feita  pelo  legislador, com base na qualificação da 

atação por 

  seletivo  objeto do contrato em questão - 

io  para execução de objetos não abrangidos pela Lei 
tamos  que  essa situação é recorrente, já tendo sido 

 de   recomendação   desta  CGU  (Relatório  de  Auditoria  nº 

ndimento da 
o à alínea "s" do Acórdão nº 1184/2004 TCU 1ª Câmara e 

 b)  passamos a incluir no orçamento geral da UFSC todas as receitas de 

recadas 

alcance do gestor, especificamente a liberação dos 
cadados. Para o Vestibular de 2007, novamente 

 instituição  "incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa..." 
 não  deixa  dúvidas  de que é o exercício objetivo dessas atribuições, 
 estabelecidas  na  Lei  nº 8.958/94, que a habilitam à contr
 dispensa de licitação. 
 A  realização  do  processo
 vestibular  2006 - não figura entre essas atribuições, caracterizando, 
 assim, o enquadramento indevido no dispositivo mencionado. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  UFSC  não está cumprindo o que determina a alínea "s" do Acórdão nº 
 1184/2004 TCU 1ª Câmara, ou seja, não está se abstendo de contratar as 
 fundações  de  apo

94.  Ressal 8.958/
 objeto  
 160717/2004),  inclusive  após  a referida determinação do Tribunal de 
 Contas da União. 
 
 CAUSA: 

 da determinação do TCU e divergência de ente Inobservância 
 UFSC  em  relaçã
 ao  que estabelece o parágrafo 2º do artigo 1º do decreto nº 5.205 (de 

nº 8.958 de 20\12\1994.  14/09/2004), que regulamenta a lei 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 A  UFSC  apresentou  a  seguinte  justificativa  por meio do Memorando 
 118/PROAF (datado de 20/07/2006): 
 "A  Administração  da  UFSC,  notadamente nos últimos dois anos já vem 

   aprimorando  e  racionalizando  seus  procedimentos  sistematicamente
 administrativos,  neste  caso  especificamente  para  realizar  o  seu 
 Vestibular  sem  auxílio  de  Fundação  de  Apoio,  porém devido a sua 
 complexidade é um processo que tende a ser solucionado gradativamente, 
 senão vejamos: 
 a)  o  processo de realização do vestibular era inteiramente realizado 
 pela Fundação de Apoio (FAPEU), inclusive a arrecadação dos recursos; 

 inerentes  a Instituição (neste caso especifico  inclusive as taxas do 
 vestibular),  no  ano  de  2005 as taxas do vestibular foram ar
 pela FAPEU e os recursos repassados integralmente para a UFSC na conta 
 única  do  tesouro.  Neste  ano,  grande parte das atividades já foram 
 executadas  pela UFSC, através de processos licitatórios (aquisição de 
 material de consumo, material permanente, serviços diversos); 
 c) no vestibular de 2006 toda a arrecadação do vestibular foi efetuada 
 diretamente  na  conta  única  da  UFSC. Evidentemente tivemos grandes 
 dificuldades,  não sob o ponto de vista operacional, mas orçamentário, 
 considerando  que  mesmo comprovada a arrecadação na sua totalidade, o 
 Governo  liberou menos da metade do montante arrecadado e ainda assim, 
 muito  próximo da data da realização do vestibular, cujos preparativos 
 que envolvem recursos financeiros se iniciam com muita antecedência. 
 Por  fim,  continuadamente, vamos manter nossos esforços no sentido de 
 buscar  a  realizar  o  vestibular  da  UFSC  pela  UFSC, porém muitas 
 questões  fogem  do 
 recursos diretamente arre
 incluímos  na  proposta  orçamentária,  já  solicitamos a liberação do 
 orçamento,  no  entanto  até a presente data não obtivemos resposta do 
 órgão competente." 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 

 41



 Em  que  pes
 liberação  dos

em  as  dificuldades  orçamentárias da UFSC relacionadas à 

tas  à 

gistrar,circunstanciadamente, 
xecutar diretamente esta atividade. 
Universidade,   neste   caso  específico, 

 

essoa distinta do fabricante/fornecedor dos 

nto,  os processos referentes às inexigibilidades nº 
5%) não continham elementos que permitissem a 

 deixou de registrar, nos processos aludidos, os preços (mínimo 
orçamentos) de equipamentos similares disponíveis no mercado. 

ro  aceito pelo Serviço de Finanças à 
Instituição,  ficando o contrato em R$ 

alteração na metodologia para 

  recursos para a realização do vestibular, é necessário 
 que  a  UFSC  efetivamente dê continuidade ao processo apontado em sua 
 justificativa, de modo a cumprir as determinações do TCU. 
 
RECOMENDAÇÃO: 
 Recomendamos  que  a  UFSC,  na  hipótese  de não dispor de capacidade 
 operacional  suficiente  à execução do processo seletivo para ingresso 
 aos   seus  cursos  de  graduação,  desenvolva  estudo  com  vis
 comprovação  dessas  deficiências  e deflagre procedimento licitatório 
 com  vistas à contratação dos produtos/serviços necessários à adequada 
 gestão desse processo, não deixando de re
 os fatos que a impedem de e
 Assim   procedendo,   essa   
 demonstrará  cumprimento  às  determinações  contidas na alínea "s" do
 Acórdão nº 1184/2004 - TCU - 1ª Câmara. 
 
 8.2.2.2 CONSTATAÇÃO: (043)  
 Falhas na formalização de processos de inexigibilidade de Licitação. 
 Diante   da  necessidade  de  renovação  tecnológica  de  equipamentos 
 hospitalares, os gestores do Hospital Universitário adotaram a prática 
 de troca, junto aos fabricantes, dos equipamentos antigos por novos. 
 Estes procedimentos foram realizados sem licitação, com base no Art. 
 25,  inciso  I  da  Lei  nº  8.666/93, em função da impossibilidade de 
 realização do negócio com p
 equipamentos  de  propriedade  do HU. Selecionamos uma amostra de oito 
 processos,  incluindo nessa amostra a inexigibilidade nº 39/2005, para 
 aquisição  de "sala cofre para hardware", em função da materialidade e 
 similaridade do processo. 
 As  inexigibilidades  de  números  14, 31 e 37 não apresentaram falhas 
 (37,5%).  No  enta
 39,  01, 33, 36 e 34 (62,
 formação  de  juízo a respeito da razoabilidade dos preços praticados, 
 contrariando  o disposto no inciso II do parágrafo único do Art. 26 da 
 Lei nº 8.666/93. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 

 pelo princípio da economicidade, o  Diante da certeza de estar amparado
 gestor 
 de três 
 Também  não  deixou  comprovado,  em todos os processos, os valores de 
 mercado dos equipamentos antigos. 
 
 CAUSA: 
 Não  apresentação  da  devida  justificativa  do  preço  e da razão da 
 escolha do fornecedor ou executante. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 A  UFSC  apresentou  a  seguinte  justificativa  por meio do Memorando 
 120/DA-HU/2006 (datado de 17/07/2006): 
 "Inexigibilidade de Licitação nº 01/2005 
 Objeto:  Aquisição  de  reagentes  para o Serviço de Análises Clínicas 
 O valor do contrato aceito pelo HU, baseou-se no indicador de variação 
 de  preços, indicado pelo Serviço de Finanças para reajustar os preços 
 das  licitações  no exercício de 2005. Nos autos, pode ser verificado, 
 orçamento  inicial  de  R$ 92.118,00, que referia-se a uma variação de 
 17,13%  com  relação  ao  contrato  realizado  no  exercício  de 2004, 
 conforme  já apresentado. Porém, o HU negociou com a empresa, para que 
 o  contrato  ficasse  no  parâmet

ca,  conforme  política  da   épo
 86.498,00.  No  exercício de 2006, houve 
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 realização   dos  exames  de  hemocultura,  e,  consequentemente,  foi 
 realizado processo licitatório. 
 . 
 Inexigibilidade de Licitação nº 33/2005 

ager  Objeto:   Renovação   Tecnológica  do  Aparelho  de  Anestesia  Dr
 Consta  no  Processo  de  Inexigibilidade  de  Licitação  nº  33/2005, 
 protocolo  fls. 02 e 03, o valor da proposta de R$ 190.887,00 (cento e 

e  noventa  mil,  oitocentos  e  oitenta  e  sete  reais)  do aparelho d
 anestesia Drager, modelo Fabius GS, objeto do presente processo. 
 Juntamos  cópia  da  proposta que segue anexo, sendo também juntada ao 
 respectivo  processo,  para  melhor  instrução,  pois  na elaboração e 
 juntada de documentos ao processo, esse documento ficou faltando. . 

quipamento antigo foi avaliado no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 
o renovado, encontrava-se sem 

to aplicado de R$ 

igem do processo, relacionou-se 

izar o desfecho 
es.  A  seguir 

os: 
ção de Sangue, Modelo 347 - CSV-51 

vação  Vertical - Freezer para plasma, Modelo 349 

 de 4 caçapas, Modelo 280R 
0 

 Excelsa II 206 BL 

valiados,  ou  seja, a empresa 
do um desconto no valor de R$ 

quipamentos  e componentes de sua fabricação. Em 

 O e
 reais).  Considerando-se que esse aparelh
 condições  de uso, justifica-se razoável o investimen
 130.000,00 (Cento e trinta mil reais). 
 . 
 Inexigibilidade de Licitação nº 34/2005 
 Objeto: Renovação Tecnológica de Equipamentos FANEM 
 Consta  nos  autos  do  Processo  de  Inexigibilidade  de Licitação nº 
 34/2005  a renovação tecnológica de equipamentos da FANEM, que estavam 
 tecnologicamente obsoletos em função do longo tempo de uso, entre 20 e 
 25   anos.  Considerando  que  a  FANEM  detém  a  exclusividade  para 
 comercialização de aparelhos médicos e componentes dos equipamentos de 
 sua   fabricação,   justifica-se   conforme  documentação  juntada  ao 
 processo,  a negociação direta com a fabricante. A equipe de auditoria 
 relatou,  que  o  processo  em  epígrafe,  não estava suficiente claro 
 quanto  a  definição  do  objeto. Na or
 junto  a  chefia  do  Serviço  de Hemoterapia, os equipamentos a serem 
 atualizados.  Contudo, em função da necessidade de agil
 do  processo  à  época,  houve  equívoco  nas  informaçõ

vações ocorridas.  relacionamos as reno
 Foram   renovados   os  seguintes  equipamentos,  conforme  orçamentos 
 anexad
 - Câmara de Conserva
 Valor: R$ 9.246,58 
 -  Câmara  de  Conser
 FV/2 
 Valor: R$ 4.954,00 
 - 02 Centrífugas refrigeradas
 Valor: R$ 38.056,0
 - Centrífuga de Bancada, Modelo
 Valor: R$ 3.070,33 
 - Banho Maria, Modelo 102 R 
 Valor: R$ 932,88 
 - Agitador Kline, Modelo 255B 
 Valor: R$ 1.032,00 
 Os  equipamentos  antigos  não  foram  a
 descartou  os  equipamentos  antigos, dan
 9.808,87   em  função  da  atualização  feita,  o  que  corresponde  a 
 aproximadamente 21% de desconto. 
 . 
 Inexigibilidade de Licitação nº 36/2005 
 Objeto:  Renovação  Tecnológica de 02 Aparelhos de RX, Marca Salgado e 
 Hermann 
 Efetuou-se,  conforme consta nos autos, a renovação de 02 aparelhos de 
 RX  móvel  Salgado  e  Hermann,  com 25 anos de uso, diretamente com o 
 fabricante,   considerando   que  a  mesma  detém  exclusividade  para 
 comercialização  de  e
 função  de  sua  inutilidade,  considerando  sua  obsolescência, houve 
 parecer  técnico,  fls.  Protocolo  14  e  20 do processo em epígrafe, 
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 condenando  completamente  os  equipamentos,  constando  que  eles não 
 estavam em operação. 
 Considerando  que  o montante gasto na renovação de 02 aparelhos de RX 
 transportáveis  foi  de  R$  41.000,00  (quarenta e um mil reais) e, o 

quipamento  similar  proposto pela Empresa VMI Indústria e  valor  de  e
 Comércio Ltda, juntado nos autos, protocolo fi. 32 foi de R$ 62.393,10 
 (sessenta  e  dois  mil,  trezentos  

tavos),  fica  caracterizado  e j
e  noventa  e  três  reais  e dez 
ustificado a vantagem da renovação 

tização  de  uma série de componentes e procedimentos, que seguem 

Certificadora - 

 metro quadrado mais 

00,00 o valor do m²; 

4); 

 
C  ter fornecido esclarecimentos a respeito das citadas 

a  que  sempre  sejam incluídos, em todo e 
igibilidade  realizado,  comprovações  da 

 cen
 realizada. 
 Os  equipamentos  antigos  não  foram  avaliados,  ou  seja, a empresa 

 antigos."  descartou os equipamentos
 . 
 Também  havia apresentado a seguinte justificativa do responsável pela 
 fiscalização  do  contrato  referente  à  inexigibilidade  nº 039/2005 
 (datada de 23/05/2006): 
 "DECLARAÇÃO: 
 Referência: Justificativa da razoabilidade de Preços Sala Cofre UFSC. 
 A  implantação  de  uma  Sala Cofre implica na aquisição, instalação e 
 norma
 normas  específicas da ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas - 
 Brasil).  Este conjunto de equipamentos é responsável diretamente pela 
 proteção  das  chaves criptográficas de uma Autoridade 
 AC. 
 No  caso da Sala Cofre da UFSC, tivemos um preço compatível com outras 
 Salas  Cofre  implantadas no Brasil e um valor por
 acessível, em virtude do caráter educacional da UFSC. 
 Apresentamos  abaixo  um comparativo de preços do projeto do Núcleo de 
 Sala  Cofre  para  Autoridade  Certificadora  da  UFSC, juntamente com 
 projetos similares já implantados pela ACECO TI: 
 -  Projeto  UFSC:  Foi  fornecida  uma  Sala  Cofre  de  50  m2 por R$ 
 4.250.000,00, ou seja, R$ 85.0
 -  Projeto  IMESP  (Imprensa  Oficial  do  Estado  de  São Paulo): Foi 
 construída   uma   Autoridade  Certificadora  com  duas  Salas  Cofres 
 totalizando 49 m2 no valor de R$ 4.404.000,00, ou seja, R$ 89.877,00 o 
 valor do m² (base out/200
 -  Projeto  ITI  (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação): Foi 
 construída  uma Sala Cofre para Autoridade Certificadora com 39 m² por 
 R$ 3.768.240,00, ou seja, R$ 96.621,00 o valor do m² (base out/2002)." 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA:
 Apesar  da  UFS
 inexigibilidades, é necessário que tais informações e documentos sejam 
 sempre inclusos em seus respectivos processos de inexigibilidade. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 A  UFSC  deverá  cuidar  par
 qualquer   processo  de  inex
 razoabilidade  dos preços praticados e as devidas razões da escolha de 
 cada fornecedor ou executante. 
 
 8.2.2.3 CONSTATAÇÃO: (055)  
 Contratação de serviços de bilheteria e de zeladoria das Fortalezas da 
 Ilha sem o devido processo licitatório. 
 A  UFSC  contratou,  por meio da dispensa de licitação nº 53/2005, uma 
 associação  para a prestação de serviços de bilheteria e zeladoria nas 
 ilhas  de Anhatomirim, São José da Ponta Grossa e Ratones, com base no 
 artigo   24,  inciso  IV,  da  Lei  nº  8.666/93,  e   em  parecer  da 
 Procuradoria  Geral Federal Junto à UFSC que opinava "pela dispensa de 
 licitação  no  período  de  19  de dezembro até 10 de maio/2006, tempo 
 suficiente para providenciar definitivamente processo licitatório para 
 contratação dos serviços". 
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 Ocorre que a UFSC não providenciou o devido processo licitatório e, em 
oi  encaminhado  despacho da Pró-Reitoria de 
  Finanças solicitando providências da Pró- 

 
lizou  o  devido  processo licitatório visando a prestação dos 

eria e de zeladoria das Fortalezas da Ilha, optando 
por aditivar um contrato com caráter emergencial. 

não  vinculando  o  pagamento  dos serviços 

IFICATIVA: 

se abster de prorrogar contratos de caráter 

âmara - TCU no sentido de "planejar anualmente 

nte  implantada a nova rotina de compras que a 

 08  de  maio  de  2006,  f
 Orçamento  Administração  e
 Reitoria  de  Cultura e Extensão visando aditivar e alterar a vigência 
 do Contrato emergencial nº 541/2005 até 31 de outubro de 2006. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
 Não  rea
 serviços  de bilhet
 indevidamente 
 
 CAUSA: 
 Não identificada. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 A  UFSC  informou,  por  meio  do  Memorando  130/PRCE/2006 (datado de 
 18/07/2006) que: 
 "Providencias   em   relação   à   recomendação  da  CGU:  Está  sendo 
 providenciado  o  devido  processo  licitatório  em  conformidade  das 

iços de serviços de bilheteria e de zeladoria  especificidades  dos serv
 das  Fortalezas  da  Ilha  
 prestados  à  arrecadação das bilheterias. Todo o recurso a ser obtido 

a PROAF."  será  depositado  Conta  Única  junto  ao  Tesouro Nacional n
 
 ANALISE DA JUST
 Mantida  a constatação. Em suas justificativas a UFSC apenas relata as 
 providências que irá adotar para sanar o problema apontado. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Realizar o devido processo licitatório para a contratação dos serviços 
 de  bilheteria e zeladoria nas ilhas de Anhatomirim, São José da Ponta 
 Grossa e Ratones. 
 Abster-se de vincular o pagamento dos serviços prestados à arrecadação 
 de  bilheteria,  sendo que todo recurso arrecadado nas bilheterias das 
 Fortalezas  e  em projetos de extensão da UFSC deverão ser depositados 
 na Conta Única da UFSC junto ao Tesouro Nacional, conforme determina o 
 TCU. 
 Além  disso, a UFSC deverá 
 emergencial  sem  a  devida  justificativa, bem como sempre realizar e 
 concluir  o  devido  processo  licitatório antes do fim da vigência de 
 seus contratos. 
 
 8.2.2.4 CONSTATAÇÃO: (056)  
 Aquisições  indevidas  por  Dispensa  de  Licitação.  Fracionamento de 
 despesas. Fragilidades no planejamento das aquisições da UFSC. 
 Em  que  pese  o  aumento gradativo no número de licitações modalidade 
 Pregão  realizados  pela  universidade, a UFSC continua fazendo uso de 
 dispensas  de  licitação  para  aquisições  que deveriam ser objeto de 
 licitação, tendo em vista que quantidade considerável das dispensas de 
 licitação  realizadas  no  exercício  de  2005 não se enquadrariam nos 
 casos  de dispensa definidos no artigo 24 da Lei 8.666/1993 e não está 
 atendendo  a  contento a determinação contida na alínea "m" do Acórdão 
 1.184/2004  - Primeira C
 as   necessidades  da  Instituição  e  adotar  modalidade  licitatória 
 compatível  com  a  previsão  anual  de  consumo,  de  modo  a impedir 
 aquisições  emergenciais,  conforme  § 2º do art. 23 da Lei 8.666/93 e 
 determinações do TCU". 
 Ainda  não  foi  plename
 UFSC  afirma estar adotando, onde, segundo a universidade, "as compras 
 diretas por dispensa de licitação [..] serão reduzidas expressivamente 
 e  a  grande  maioria  das  aquisições serão providenciadas através de 
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 processo licitatório". 
 Observamos  também  que,  apesar  da redução significativa de empenhos 
 emitidos  no exercício de 2005 em relação ao exercício anterior (foram 

ndo  executada  igualmente em 

 

05,  913051  de  03/11/2005,  913449  de 10/11/2005, 913590 de 

e no inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93. 

rmanentes  de  informática  (conta 344905235) foram 
 licitação, com base no inciso II do art. 24 
933,67  entre agosto e dezembro de 2005 (R$ 

os  critérios  para  operacionalizar  a  nova rotina de 

 mais  de  10.000  empenhos  em  2004 e baixaram para cerca de 7.500 em 
 2005),  o  número  de  Notas de Empenho emitidas permanece elevado, em 
 grande  parte  devido  ao excesso de dispensas de licitação realizadas 
 pela UFSC durante o exercício de 2005. 
 Além  disso, a UFSC não possui Plano Diretor de Informática,sendo que, 
 segundo  o  Ofício nº 240/GR/2006 (de 23/05/2006), "a construção de um 
 Plano  Diretor  de  Informática  está  se
 conjunto  pelas  unidades  referidas  [NPD,  Gabinete do Reitor, PIP e 
 PIS]"  e "as ações da área de informática estarão, portanto, incluídas 
 no  Plano de Desenvolvimento Institucional, em fase de elaboração, com 
 conclusão prevista para março de 2007". 
 Saliente-se  que  a UFSC continua com a sistemática de adquirir grande
 parte  de  seus  bens  e  serviços  de  informática  por  dispensa  de 

 anual de tais aquisições atingiu  licitação,  sendo  que  o valor total
 valores  bastante  superiores  ao  que  está determinado no Artigo 24, 
 Inciso II, da Lei 8.666/93, caracterizando fracionamento de despesa. 
 A  partir  de  verificações  amostrais de Notas de Empenho lançadas no 
 SIAFI foi possível identificar que: 
 a)Com  referência  aos serviços de informática, constatamos que a UFSC 
 vem  contabilizando  indevidamente  esses  serviços  na conta contábil 
 3339039-17 (Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos), cuja 
 função  é: "registrar os valores das despesas com serviços de reparos, 
 consertos,   revisões   e  adaptações  de  máquinas  e   equipamentos, 
 aparelhos  de  fax e telex, aparelhos de medição e aferição, aparelhos 
 médicos,  odontológicos,  hospitalares  e laboratoriais, calculadoras, 
 eletrodomésticos,  equipamentos  de proteção e segurança, equipamentos 
 gráficos,  equipamentos  agrícolas,  máquinas  de escrever, turbinas e 
 outros." 

  pagamentos  realizados através das ordens  Como  exemplo,  citamos  os
 bancárias  números  903656 de 02/08/2005, 903977 de 10/08/2005, 909704 
 de  24/08/2005,  910433 de 12/09/2005, 911048 de 21/09/2005, 911572 de 
 05/10/20
 16/11/2005, entre outros. 
 Esses  serviços  deveriam  ser  contabilizados  nas contas 333903908 - 
 Manutenção  de  Software e ou 333903957 - Serviços de Processamento de 
 dados. 
 Diante  da  situação  apresentada,  esta  conta  333903917, apresentou 
 movimentação  no  montante de R$ 58l.216,52 entre agosto e dezembro de 
 2005   (sendo   R$  253.167,61  em  dezembro  de  2005)  com  serviços 
 contratados com bas
 b)  Em  materiais de consumo de informática  (339030) foram adquiridos 
 por dispensa de licitação R$ 93.743,89 entre agosto e dezembro de 2005 
 (R$  319.755,46  em  todo  o exercício de 2005), sendo R$ 52.113,42 em 
 dezembro de 2005. 
 c)Em  materiais  pe
 adquiridos por dispensa de
 da  Lei  8.666/93,  R$  63.
 117.698,81  em todo o exercício de 2005), sendo R$ 25.568,71 apenas em 
 dezembro de 2005. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 Reiterou   às  suas  Unidades,  por  meio  do  Memorando  Circular  nº 
 012/PROAF/05  (de  04/07/2005),  as  exigências  da  CGU,  do TCU e do 
 Decreto  nº  5.450  (de  31/05/2005),  referente  ao  fracionamento de 
 despesas para aquisição direta de material de consumo, em que afirmava 
 que  "as  compras de materiais não disponíveis no Almoxarifado Central 
 deverão  ser  adquiridas  mediante  processo  de  licitação",  e  eram 
 estabelecidos  
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 compras  a  ser implantada. Além disso, era salientado que "em caso de 
 urgência,  poderá ser efetuada alguma aquisição direta, desde que seja 
 encaminhada   uma  justificativa  do  requerente,  fundamentando  esta 
 necessidade". 
 Também em 27/03/2006, por meio do Memorando Circular 002/PROAF/2006, a 
 UFSC  informou ao Departamento de Materiais e Serviços Gerais a adoção 

ão de 

cas   na   maioria  por  pregão  eletrônico  e  presencial.  As 
es  através  de  compra  direta  estão sempre sendo analisadas 

alínea  "m"  do  Acórdão 
meira Câmara TCU. Planejamento inadequado das aquisições 
idade. Ausência de uma programação anual de aquisições 

uisições. 

GU  a PROAF vem 
te seus processos de aquisição de material de 
lanejamento  anual  de  compras com entrega 

nstatação, tendo em vista que a justificativa apresentada 
ias adotadas pela UFSC ainda não foram suficientes para 

etores da UFSC. 

 anualmente as necessidades 

ada unidade interna o cumprimento da nova 

 de  um  novo  cronograma  e  de  novos procedimentos para aquisiç
 material  de  consumo através do DMSG, onde novamente é ressaltado que 
 "a  compra  direta  somente  será  autorizada  em  caso  de urgência e 
 mediante justificativa fundamentada pelo requerente". 
 Informou, em resposta ao item pedido 14 da S.A. 175137/04, que: 
 "Tanto  o  Hospital  Universitário  quanto  o  DMSG já estão efetuando 
 processos de compras com entrega parcelada onde a modalidade permite. 

 despesas estamos realizando licitações  Para  evitar o fracionamento de
 periódi
 aquisiçõ
 individualmente  e atendidas mediante a especificidade do material e a 
 justificativa do requerente". 
 
 CAUSA: 
 Inobservância  da  determinação  contida  na  
 1.184/2004 Pri
 para  a  univers
 de  bens  e  serviços  de  informática  e  não  realização dos devidos 
 processos licitatórios para tais aq
 
 JUSTIFICATIVA: 
 A  UFSC  apresentou  a  seguinte  justificativa  por meio do Memorando 
 118/PROAF (datado de 20/07/2006): 
 "Conforme  acompanhamento  da  AUDIN  e  da  própria  C
 aprimorando  gradativamen
 consumo,  bem  como  seu  p
 parcelada. Nosso objetivo é continuadamente ir reduzindo as aquisições 
 por compra direta até chegar a níveis satisfatórios." 
 

USTIFICATIVA:  ANALISE DA J
 Mantida  a co
 e  as providênc
 sanar  as irregularidades apontadas envolvendo compras por dispensa de 
 licitação. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 a)  Adotar  a prática de centralizar e consolidar as compras de bens e 
 serviços dos diversos s
 b)  Realizar  o  devido  processo  licitatório  para as aquisições por 
 dispensa  de  licitação  que não atendam os requisitos exigidos na Lei 
 8.666/1993,   preferencialmente   na   modalidade   pregão,   conforme 
 determinado pelo TCU. 
 c)  Observar  as  diversas  determinações do TCU citadas em diferentes 
 Acórdãos  e períodos no sentido de planejar
 da  Instituição  e  adotar  modalidade  licitatória  compatível  com a 
 previsão anual de consumo. 
 d)  Implantar  e  exigir de c
 rotina de compras estabelecida pela UFSC. 
 Além  disso, a UFSC deverá priorizar a elaboração de seu Plano Diretor 
 de Informática, tendo em vista que, conforme cita o relator do Acórdão 
 1540/2003 - Plenário - TCU: 
 "O  planejamento  é  um  dever  do  gestor, visto que dele decorrerá a 
 eficiência,  que  deve  pautar  toda  ação  do  administrador público, 
 consoante  princípio insculpido na Carta Maior. Na área de informática 
 tal  procedimento  é,  ainda,  mais  exigido,  em  face  da  crescente 
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 quantidade  de dados e informações que necessitam ser estruturadas, do 
 alto  custo  das  novas  tecnologias  e  das  constantes exigências de 
 atualização de software e hardware, tudo em contraposição ao quadro de 
 escassez dos recursos públicos disponíveis. Nesse contexto, somente um 
 plano  diretor  de  informática  minucioso e constantemente atualizado 
 poderá  prever  as necessidades da instituição no curto, médio e longo 

ssim, que as compras sejam feitas 
ade cabível de licitação". 
de informática nas contas apropriadas, ou 

 

 de despesas na contratação de serviços de informática. 

efone/fax entre os dados de identificação de cada 

no  mesmo  dia  e horário, e em páginas seqüenciais 

  LPW, sendo vencedora neste caso sempre a 

  a  adequabilidade  dos  preços  praticados ou mesmo se tais 

rubrica  em  suas  páginas,  27  orçamentos  não estavam 

 prazos,  de  tal  sorte  que as licitações possam ser realizadas com a 
 adequada  previsão  das  quantidades,  em  função  do  consumo  em  um 
 horizonte  mais amplo, propiciando, a
 de uma só vez, pela modalid
 e)  Contabilizar os serviços 
 seja,  contas  333903908  -  Manutenção  de  Software e ou 333903957 -
 Serviços de Processamento de dados. 
 
 8.2.2.5 CONSTATAÇÃO: (057)  
 Fracionamento
 Ausência de contrato de prestação de serviços de manutenção na área de 
 informática. Fragilidades na especificação dos serviços contratados. 
 Impropriedades  e  irregularidades  diversas nos processos de dispensa 
 analisados. 
 A  UFSC  contratou  indevidamente, por dispensa de licitação, serviços 
 relacionados à área de informática (manutenção, conserto, instalação e 

s,  softwares e redes), uma vez que incidiu em  upgrade  de  equipamento
 fracionamento  de  despesas  em  razão  dos  valores contratados terem 
 ficado  bem  acima  do  estabelecido  no  Artigo  24  inciso 02 da Lei 
 8.666/1993,  e não especificou com clareza e com o devido detalhamento 
 os serviços prestados. 
 Foram  analisados 34 processos de Dispensa de Licitação relacionados à 
 prestação  de  serviços  de  informática  que  totalizaram um montante 
 fracionado  de  R$  94.858,36. Ou seja, as justificativas apresentadas 
 para  tais  Dispensas  ("lei 8.666/93 artigo 24 II") não procedem, uma 
 vez  que  tal montante caracteriza fracionamento de despesas e deveria 
 ter sido realizado o devido processo licitatório para a contratação de 
 serviços de informática. 
 Observamos  também  que, dentre os 32 processos de Dispensa examinados 
 que  possuíam  três orçamentos, em 24 Dispensas (ou 75%) os orçamentos 
 eram sempre de um trio fixo de empresas: 
     I.  Em  8  Dispensas,  os  três  orçamentos  apresentados eram das 
 empresas  Infocall,  Think  e  Wilson Tadeu Emerim ME, sendo vencedora 
 neste caso sempre a primeira empresa. 
     II.  Em  9  Dispensas,  os  três  orçamentos apresentados eram das 
 empresas  Website,  Webservice  (R  &  R)  e LocalX, sendo vencedora a 
 empresa  Website  em 5 destas Dispensas e a empresa Webservice (R & R) 
 nas  outras 4 Dispensas. Salientamos que, conforme consta mais abaixo, 
 os  orçamentos  das empresas Website e Webservice (R & R) apresentam o 
 mesmo  número  de tel
 empresa e funcionam no mesmo local, sendo também identificado casos em 
 que  os três orçamentos apresentados por estas empresas foram enviados 
 pelo  mesmo  fax,  
 (páginas 1, 2 e 3). 
     III.  Em  4  Dispensas,  os  três orçamentos apresentados eram das 
 empresas  Infogreen,  MLK  e
 primeira empresa. 
     IV.  Em  3  Dispensas,  os  três  orçamentos apresentados eram das 
 empresas  Infopaper,  Aquinpel  e  Infopel, sendo vencedora neste caso 
 sempre a primeira empresa. 
 Além  disso,  todos  estes  34 processos analisados possuíam descrição 
 superficial  e  genérica  dos  serviços prestados que impossibilitaram 
 verificar
 serviços  foram  efetivamente  prestados, dois processos não continham 
 numeração  e  
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 assinados, dentre outras impropriedades e irregularidades relacionadas 

 "manutenção de micros e impressoras". Não consta sequer 
ue teriam sido 

crição superficial e genérica dos serviços prestados, sendo 
ares com 

ou  de  tombamento)  dos bens que teriam sido objeto dos 

 Descrição superficial e genérica dos serviços prestados, sendo 

 

rçamento  apresentado   por  uma  das  empresas  não  está 

s  "manutenção  e  instalação  de  softwares  em  quatro 

  3  impressoras  jato  de  tinta  - tombamentos UFSC nº 

smo fax 

 abaixo: 
 1.  Dispensa nº 8983 (Solicitação de Nota de Empenho de 28/04/2005 - R 
 $ 2.123,00): 

rubrica nas páginas do processo.     a) Sem numeração e 
     b)  Descrição superficial e genérica dos serviços prestados, sendo 
 citado  apenas
 o  número  patrimonial  (ou  de  tombamento)  dos bens q
 objeto dos serviços. 
 2.  Dispensa nº 9210 (Solicitação de Nota de Empenho de 07/06/2005 - R 
 $ 1.680,00): 
    a) Sem numeração e rubrica nas páginas do processo. 
     b)  Des
 citado  apenas "manutenção, configuração e instalação de softw
 substituição  de  peças  para  o  DCF".  Não  consta  sequer  o número 
 patrimonial  (
 serviços. 
    c) Um dos três orçamentos apresentados não está assinado. 
 3.  Dispensa nº 9250 (Solicitação de Nota de Empenho de 13/06/2005 - R 
 $ 1.598,00): 
    a) Sem numeração e rubrica nas páginas do processo. 
     b)  Descrição superficial e genérica dos serviços prestados, sendo 

  "Upgrade com troca de peças e serviço de manutenção em  citado  apenas
 02 microcomputadores da PRPG -Tombamento nº 239710 e 051922". 
    c) Os três orçamentos apresentados não estão assinados. 
 4.  Dispensa nº 9592 (Solicitação de Nota de Empenho de 09/08/2005 - R 
 $ 1.960,00): 
     a) 
 citado  apenas  "conserto e manutenção e reposição de peças em CPUs nº 
 tombamento  247041, 270646, 279170 e impressoras nº tombamento 065412, 
 224698  e  238756, serviço para Coordenadoria do Curso de Filosofia do 
 CFH". 
    b) Os orçamentos  de duas empresas  apresentam  o  mesmo  número de 
 telefone/fax entre os dados de identificação de cada empresa. 
     c)  O  o
 assinado,  não  possui nome da pessoa responsável pelo orçamento e não 
 apresenta o CNPJ da empresa. 
 5.  Dispensa nº 9650 (Solicitação de Nota de Empenho de 18/08/2005 - R 
 $ 410,00): 
     a)  Descrição superficial e genérica dos serviços prestados, sendo 
 citado   apena
 microcomputadores  do DCF". Não consta sequer o número patrimonial (ou 
 de tombamento) dos bens que teriam sido objeto dos serviços. 
 6.  Dispensa nº 9745 (Solicitação de Nota de Empenho de 30/08/2005 - R 
 $ 2.904,00): 
     a)  Descrição superficial e genérica dos serviços prestados, sendo 
 citado  apenas: "Manutenção, formatação, configuração e atualização de 
 sistemas  com remoção de vírus de 6 computadores da PRPG - tombamentos 
 UFSC nº 029756, 029753, 265744, 051805, 265684 e 051922 (6xR$368,00). 
 Manutenção  de
 058994,  051927 e 065415 (3xR$130,00). Manutenção de uma impressora HP 
 Laser Jet 1000 - tombamento UFSC nº 272384 (1xR$306,00)". 
 7.  Dispensa nº 9789 (Solicitação de Nota de Empenho de 14/09/2005 - R 
 $ 3.000,00): 
     a)  Descrição superficial e genérica dos serviços prestados, sendo 
 citado  apenas:  "Referente  à  manutenção  e  reposição  de  peças de 
 microcomputadores  (nº  patrimônio  172306,  003858,  228290,  279852, 
 228212 e 249551) da Biblioteca Universitária da UFSC". 
     b)  Os  três orçamentos apresentados foram enviados pelo me
 (fax  da empresa que cotou o menor orçamento), no mesmo dia e horário, 
 e em páginas seqüenciais (páginas 1, 2 e 3). 

 49



    c) Os orçamentos  de duas empresas  apresentam  o  mesmo  número de  

  do  orçamento apresentado  por uma  das empresas estar 

no DAC- 

resas  apresentam  o  mesmo  número de  

e tombamento) dos bens que 

  o  nome  da  pessoa responsável pelo 

orçamentos  de duas empresas  apresentam  o  mesmo  número de  

   

a dois dias antes da data registrada nos três orçamentos  
 

trimônio nº 
9, 183881, 
2, 238637, 

nção de laptops e impressoras do Programa de Pós- 

 telefone/fax entre os dados de identificação de cada empresa. 
     d)  Apesar
 assinado,  o  mesmo  não  possui  o  nome  da  pessoa responsável pelo 
 orçamento e não apresenta o CNPJ da empresa. 
 8.  Dispensa nº 9845 (Solicitação de Nota de Empenho de 21/09/2005 - R 
 $ 3.741,00): 
     a)  Descrição superficial e genérica dos serviços prestados, sendo 
 citado  apenas  "manutenção em microcomputadores e impressoras 
 PRCE".  Não  consta sequer o número patrimonial (ou de tombamento) dos 
 bens que teriam sido objeto dos serviços. 
    b) Os orçamentos  de duas emp
 telefone/fax entre os dados de identificação de cada empresa. 

ar  do  orçamento  apresentado  por uma das empresas estar      c)  Apes
 assinado, o mesmo não possui a data, o nome da pessoa responsável pelo 
 orçamento e o CNPJ da empresa. 
 9.  Dispensa nº 9910 (Solicitação de Nota de Empenho de 04/10/2005 - R 
 $ 465,00): 
     a)  Descrição superficial e genérica dos serviços prestados, sendo 
 citado  apenas  "serviços  de manutenção em hubs/switchs da PRAE". Não 
 consta  sequer  o  número  patrimonial (ou d
 teriam sido objeto dos serviços. 
    b) Apesar  do orçamento  apresentado por  uma  das  empresas  estar 
 assinado,  o  mesmo  não  possui
 orçamento, o telefone e o CNPJ da empresa. 

  do  orçamento  apresentado  por uma das empresas estar      c)  Apesar
 assinado,  o  mesmo  não  possui  o  nome  da  pessoa responsável pelo 
 orçamento e o CNPJ da empresa. 
 10. Dispensa nº 9925 (Solicitação de Nota de Empenho de 05/10/2005 - R 
 $ 3.470,00): 
     a)  Descrição superficial e genérica dos serviços prestados, sendo 
 citado  apenas  "referente  à restauração e manutenção de computadores 
 (código  do  patrimônio  249550,  279847,  298419, 236405 e 173179) da 
 Biblioteca Universitária". 
    b) Os 
 telefone/fax  entre  os dados  de identificação de cada empresa.  Além   
 disso,  estas duas  empresas enviaram seus respectivos orçamentos pelo  
 mesmo fax, no mesmo  dia e horário, e em páginas seqüenciais (páginas  
 1 e 2). 
     c)  A solicitação de nota de empenho nº 200507749 possui como data 
 de   emissão   05/10/2005  em  nome  de  uma empresa,  porém  os  três   
 orçamentos  que  constam  no  processo registram a data de 07/10/2005, 
 portanto  a  UFSC teria emitido a  solicitação  de  nota de empenho em  
 nome da empres
 e antes de ter conhecimento oficial de qual a proposta mais  vantajosa  
 para  a administração pública. 
 11. Dispensa nº 9941 (Solicitação de Nota de Empenho de 11/10/2005 - R 
 $ 7.990,00): 
     a)  Descrição superficial e genérica dos serviços prestados, sendo 
 citado  apenas  "manutenção  e  configuração  de microcomputadores das 
 salas  dos  professores  do  Departamento de Enfermagem (pa
 2580473,  246408,  261908,  246407,  256797,  238013,  23083
 06784, 264633, 273567, 256790, 280471, 262011, 246405, 28047
 063817,   264631,  073282,  273570  e  três  máquinas  sem  número  de 
 tombamento)". 
    b) Um dos três orçamentos apresentados não possui data. 
    c) Os três orçamentos apresentados não estão assinados. 
 12.  Dispensa nº 10116 (Solicitação de Nota de Empenho de 31/10/2005 - 
 R$ 7.000,00): 
     a)  Descrição superficial e genérica dos serviços prestados, sendo 
 citado apenas "manute
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 Graduação em Enfermagem (tombamento nº 230842, 222761, 224427, 240266, 
 282033, 227918, 227917 e 228776)". 
     b) O orçamento  de  uma  das  empresas  não  possui data,  CNPJ da  

, sendo 

presas apresentam  o  mesmo  número de  

 do  orçamento apresentado  por uma  das empresas estar 

 número 

 

 

r  do  orçamento  apresentado  por uma das empresas estar 

 "manutenção  de  microcomputadores  e  impressoras  da 

nérica dos serviços prestados, sendo 

equer o número patrimonial (ou de tombamento) dos bens que 

nérica dos serviços prestados, sendo 

 empresa e telefone. 
ento   de  uma  das  empresas  não  possui  o  nome  do      c) O  orçam

 responsável/representante. 
    d) Os três orçamentos apresentados não estão assinados. 

9/11/2005 -  13.  Dispensa nº 10117 (Solicitação de Nota de Empenho de 0
 R$ 2.140,00): 
     a)  Descrição superficial e genérica dos serviços prestados
 citado  apenas  "restauração  e  manutenção de computadores (código do 
 patrimônio 182307 e 182316) da Biblioteca Universitária". 
    b) Os orçamentos  de duas  em
 telefone/fax entre os dados de identificação de cada empresa. 
     c)  Apesar 
 assinado, o mesmo não possui a data, o nome da pessoa responsável pelo 
 orçamento e o CNPJ da empresa. 
 14.  Dispensa nº 10139 (Solicitação de Nota de Empenho de 09/11/2005 - 
 R$ 3.795,00): 

crição superficial e genérica dos serviços prestados, sendo      a)  Des
 citado   apenas   "serviços   de  manutenção  de  08  equipamentos  de 
 informática  (micros) do Daex e PRCE/UFSC". Não consta sequer o
 patrimonial  (ou  de  tombamento)  dos bens que teriam sido objeto dos 
 serviços. 
    b) Os orçamentos  de duas  empresas apresentam  o  mesmo  número de  

 de cada empresa.  telefone/fax entre os dados de identificação
    c) Orçamento de uma empresa apresenta dois totais como valor orçado  
 para  a   execução  do  serviço:  R$ 2.500,00 e R$  3.900,00.  O valor  

95,00  a  menos do que  os R$ 3.795,00  de R$ 2.500,00 representa R$ 1.2
 orçados pela empresa contratada pela UFSC. 
     d)  Apesa
 assinado, o mesmo não possui a data, o nome da pessoa responsável pelo 
 orçamento e o CNPJ da empresa. 
 15.  Dispensa nº 10166 (Solicitação de Nota de Empenho de 20/09/2005 - 
 R$ 999,00): 
     a)  Descrição superficial e genérica dos serviços prestados, sendo 
 citado   apenas   "serviços   de  manutenção  de  08  equipamentos  de 

icros) do Daex e PRCE/UFSC". Não consta sequer o número  informática  (m
 patrimonial  (ou  de  tombamento)  dos bens que teriam sido objeto dos 
 serviços. 
 16.  Dispensa nº 10169 (Solicitação de Nota de Empenho de 16/11/2005 - 
 R$ 1.000,00): 
     a)  Descrição superficial e genérica dos serviços prestados, sendo 
 citado  apenas 
 Direção   do   CCE".  Não  consta  sequer  o  número  patrimonial  (ou 
 tombamento) dos bens que teriam sido objeto dos serviços. 
 17.  Dispensa nº 10234 (Solicitação de Nota de Empenho de 21/11/2005 - 
 R$ 2.220,00): 
     a)  Descrição superficial e ge
 citado  apenas "manutenção de redes, software e otimização de sistemas 
 do laboratório de informática do programa de Pós-Graduação em Inglês". 
 Não consta s
 teriam sido objeto dos serviços. 
     b)  Apesar  do  orçamento  apresentado  por uma das empresas estar 
 assinado,  o  mesmo  não  possui  o  nome  da  pessoa responsável pelo 
 orçamento. 
 18.  Dispensa nº 10252 (Solicitação de Nota de Empenho de 23/11/2005 - 
 R$ 5.750,00): 
     a)  Descrição superficial e ge
 citado   apenas   "manutenção   em  equipamentos  de  informática  dos 
 laboratórios do curso de Design e Departamento de Expressão Gráfica". 
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 Não consta sequer o número patrimonial (ou de tombamento) dos bens que 

 do  orçamento  apresentado  por uma das empresas estar 

Departamento  de  LLV".  Não  consta  sequer o número 

279120, 

 223894, 266637, 266629, 266627 e 266628". 

 

ão superficial e genérica dos serviços prestados, sendo 

imonial (ou de tombamento) dos bens que teriam sido objeto 

s, sendo 

 o  número  patrimonial (ou de tombamento) dos bens que 

 "manutenção  de micros e impressoras HP multifuncional 

 teriam sido objeto dos serviços. 
     b)  Apesar 
 assinado,  o  mesmo  não  possui  o  nome  da  pessoa responsável pelo 
 orçamento. 
 19.  Dispensa nº 10329 (Solicitação de Nota de Empenho de 29/11/2005 - 
 R$ 3.920,00): 

crição superficial e genérica dos serviços prestados, sendo      a)  Des
 citado  apenas "manutenção de micros e instalação de sistema junto com 
 backup  para  o  
 patrimonial  (ou  de  tombamento)  dos bens que teriam sido objeto dos 
 serviços. 
     b) Orçamento de uma das empresas dirigido à  Procuradoria da UFSC,  
 não ao CCE/LLV. 
 20.  Dispensa nº 10345 (Solicitação de Nota de Empenho de 29/11/2005 - 
 R$ 2.650,00): 

ados, sendo      a)  Descrição superficial e genérica dos serviços prest
 citado  apenas  "manutenção  geral  de  monitores  e  CPUs  da sala de 
 informática (327) CFH, nºs tombamento 0171556, 224306, 279166, 
 224307,  0171540,  0171532,  266632,  266634,  266633, 266636, 266626, 
 266635, 266631,
    b) Os orçamentos  de duas  empresas apresentam  o  mesmo  número de  
 telefone/fax entre os dados de identificação de cada empresa. 
 21.  Dispensa nº 10348 (Solicitação de Nota de Empenho de 29/11/2005 - 
 R$ 2.881,00): 
     a)  Descrição superficial e genérica dos serviços prestados, sendo 
 citado   apenas   "manutenção   de   uma   impressora   laser  e  dois 
 microcomputadores  da EEL". Não consta sequer o número patrimonial (ou 

teriam sido objeto dos serviços.  de tombamento) dos bens que 
     b)  O orçamento  de uma  das empresas  não  possui data,  CNPJ  da 
 empresa e telefone. 

amento  de  uma  das  empresas  não  possui  o  nome do       c)  O  orç
 responsável/representante. 
    d) Os três orçamentos apresentados não estão assinados. 
 22.  Dispensa nº 10360 (Solicitação de Nota de Empenho de 01/12/2005 - 
 R$ 1.822,00): 
     a)  Descriç
 citado  apenas  "manutenção  e  confecção de redes dos laboratórios de 
 informática do Departamento de Expressão Gráfica". Não consta sequer o 
 número  patr
 dos serviços. 
     b)  Apesar  do  orçamento  apresentado  por uma das empresas estar 
 assinado,  o  mesmo  não  possui  o  nome  da  pessoa responsável pelo 
 orçamento. 
 23.  Dispensa nº 10374 (Solicitação de Nota de Empenho de 01/12/2005 - 
 R$ 248,00): 
     a)  Descrição superficial e genérica dos serviços prestado
 citado  apenas  "manutenção  de impressoras da Secretaria do CCE". Não 
 consta  sequer 
 teriam sido objeto dos serviços. 
    b) Processo com apenas um único orçamento em vez de três. 
 24.  Dispensa nº 10415 (Solicitação de Nota de Empenho de 01/12/2005 - 
 R$ 2.220,00): 
     a)  Descrição superficial e genérica dos serviços prestados, sendo 
 citado  apenas 
 dos  Laboratórios  do  Programa  de  Pós Graduação em Engenharia Civil 
 (tombamento 023033, 298825, 258743, 298814 e 023031)". 
 25.  Dispensa nº 10423 (Solicitação de Nota de Empenho de 02/12/2005 - 
 R$ 5.000,00): 
     a)  Descrição superficial e genérica dos serviços prestados, sendo 
 citado   apenas   "manutenção   de   equipamentos   de  informática  e 
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 configuração  de  rede  com  servidor  dedicado  dos  laboratórios  do 

31,  248146,  002888;  monitores: 006271, 

uíam  números  de  tombamento  dos equipamentos objeto dos 

 do  orçamento  apresentado  por uma das empresas estar 

dos, sendo 

 
 

o  de uma das empresas com data de 08/03/2005, ou seja, 

 
 

crição superficial e genérica dos serviços prestados, sendo 

 

estados, sendo 

equer  o  número  patrimonial  (ou  de 

 Programa de Pós Graduação em Educação (tombamentos estabilizadores: 
 052608,  255441,  222078, 006303; impressoras: 066904, 052605, 007274, 
 264855;  CPUs:  227027,  2481
 065395, 065394, 006286; retroprojetor: 286644)". 
     b)  Orçamentos  das  duas  empresas  que cotaram preços superiores 
 sequer  poss
 serviços a serem prestados. 
     c)  Apesar 
 assinado,  o  mesmo  não  possui  o  nome  da  pessoa responsável pelo 
 orçamento. 
 26.  Dispensa nº 10442 (Solicitação de Nota de Empenho de 05/12/2005 - 
 R$ 2.900,00): 
     a)  Descrição superficial e genérica dos serviços presta
 citado  apenas  "serviço  de  manutenção em 10 micros com backup". Não 
 consta  sequer  o  número  patrimonial (ou de tombamento) dos bens que 
 teriam sido objeto dos serviços. 
    b) Os três orçamentos apresentados não estão assinados. 
    c)  Orçamento  de  uma  das  empresas  com data  de  02/09/2005, ou  

 da data do empenho e  fora do prazo  seja,  mais  de  três  meses antes
 de validade da proposta (que era de 2 dias). 
    d)  Orçament
 quase  nove meses antes da data do empenho e fora do prazo de validade 
 da proposta (que era de 3 dias). 
 27.  Dispensa nº 10446 (Solicitação de Nota de Empenho de 01/12/2005 - 
 R$ 7.630,00): 
     a)  Descrição superficial e genérica dos serviços prestados, sendo 
 citado  apenas  "manutenção  e  consultoria  técnica nos servidores do 

er o número patrimonial  Centro  de  Ciências da Saúde". Não consta sequ
 (ou de tombamento) dos bens que teriam sido objeto dos serviços. 
     b)  Orçamento  de  uma  das  empresas  com  data de 21/10/2005, ou  

e um  mês antes  da data  do  empenho  e  fora  do  prazo  seja,  mais d
 de validade da proposta (que era de 15 dias). 
    c) Os três orçamentos apresentados não estão assinados. 
 28.  Dispensa nº 10459 (Solicitação de Nota de Empenho de 02/12/2005 - 
 R$ 899,00): 
     a)  Des
 citado   apenas  "manutenção  em  microcomputadores  e  instalação  de 
 sistemas"  para  o  Departamento  de  LLV.  Não consta sequer o número 
 patrimonial  (ou  de  tombamento)  dos bens que teriam sido objeto dos 
 serviços. 
     b)  Orçamento  de  uma  das  empresas dirigido a PRPG/UFSC, não ao  
 CCE/LLV. 
 29.  Dispensa nº 10464 (Solicitação de Nota de Empenho de 02/12/2005 - 
 R$ 1.115,36): 
     a)  Descrição superficial e genérica dos serviços pr
 citado  apenas "manutenção e instalação de software no microcomputador 
 com  tombamento  nº  065227  e  conserto  da  impressora  HP  840C com 
 tombamento nº 269362 da Secretaria do Centro de Desportos". 
    b) Processo não apresenta nenhum tipo de orçamento. 
 30.  Dispensa nº 10502 (Solicitação de Nota de Empenho de 06/12/2005 - 
 R$ 1.340,00): 
     a)  Descrição superficial e genérica dos serviços prestados, sendo 
 citado  apenas "manutenção de computadores e impressoras na secretaria 
 da   PRCE/UFSC".  Não  consta  s
 tombamento) dos bens que teriam sido objeto dos serviços. 
     b)  Apesar  do  orçamento apresentado  por uma das empresas  estar 
 assinado,  o  mesmo  não  possui  o  nome  da  pessoa responsável pelo 
 orçamento e o CNPJ da empresa. 

12/2005 -  31.  Dispensa nº 10512 (Solicitação de Nota de Empenho de 06/
 R$ 1.260,00): 
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    a)  Descrição  superficial e genérica dos serviços prestados, sendo 
 citado apenas "manutenção em microcomputadores do Grupo de Pesquisa da 
 Eng.Civil, cujos tombamentos são: 023875, 219722 e 297256". 

 meses  antes da data  do empenho  e fora  do  prazo de   

de Empenho de 07/12/2005 - 

 

 do  orçamento apresentado  por  uma das empresas estar 

e informática do Programa 

a  UFSC  para o serviço.  Salientamos que no rodapé dos  

o 

 

 01/12/2005 - R$ 2.220,00). 
as  empresas apresentam  o  mesmo  número de  
 de identificação de cada empresa. 

ões, 

    b) Orçamento de uma das empresas sem data. 
    c) Orçamento de uma  das empresas  com data de 29/09/2005, ou seja,  
 mais  de  dois 
 validade da  proposta (que era de 3 dias). 
    d) Os três orçamentos apresentados não estão assinados. 
 32.  Dispensa nº 10543 (Solicitação de Nota 
 R$ 1.368,00): 

, sendo      a)  Descrição superficial e genérica dos serviços prestados
 citado  apenas  "conserto e manutenção dos computadores da BU conforme 
 nº do patrimônio 249555, 279966 e 249563". 

presas apresentam  o  mesmo  número de      b) Os orçamentos de duas  em
 telefone/fax entre os dados de identificação de cada empresa. 
     c)  Apesar 
 assinado,  o  mesmo  não  possui  o  nome  da  pessoa responsável pelo 
 orçamento e o CNPJ da empresa. 
 33.  Dispensa nº 10651 (Solicitação de Nota de Empenho de 15/12/2005 - 
 R$ 6.290,00): 
     a)  Descrição superficial e genérica dos serviços prestados, sendo 
 citado  apenas  "manutenção em equipamentos d
 de  Pós  Graduação  em  Engenharia  Ambiental"  e  sendo  fornecidos a 
 descrição  de cada um dos 17 equipamentos e seu respectivo tombamento, 
 porém  sem  detalhar o serviço realizado em cada equipamento e o valor 
 individualizado do serviço por equipamento. 
     b) Consta, no cabeçalho dos orçamentos que seriam de duas das três  
 empresas  participantes,  o  mesmo  e-mail,  data  e  hora  de  envio,  

a  empresa  que   sendo   que  tal  e-mail  pertence  à  sócia-gerente  d
 apresentou  o  orçamento  cuja  cotação  era  a  mais  baixa e que foi  
 contratada  pel
 orçamentos  das  duas empresas  perdedoras  não  constam  os nomes das  
 pessoas que  seriam responsáveis por tais orçamentos. 
 34.  Dispensa nº 10703 (Solicitação de Nota de Empenho de 16/12/2005 - 
 R$ 1.045,00): 
     a)  Descrição superficial e genérica dos serviços prestados, sendo 
 citado  apenas "serviços de upgrade de dois computadores com reposiçã
 de   01   placa   mãe   e  memória  (tombamento  298825  e  023033)  - 
 PQI/Eng.Civil/PRPG".  Salientamos  que  estes  dois  bens já constavam
 entre  os  bens que foram objeto dos serviços prestados na Dispensa nº 
 10415 (Solicitação de Nota de Empenho de
    b) Os orçamentos  de du
 telefone/fax entre os dados
     c)  O  orçamento  de uma das empresas não possui o nome da pessoa 
 responsável pelo mesmo e nem seu CNPJ. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 Informou,  por  meio do Memorando nº 062/PROAF (de 19/05/2006), que os 
 procedimentos  adotados  pela  Instituição em relação à contratação de 
 serviços   de   informática   (manutenções,  instalações,  ampliaç
 modificações,  etc) "seguem as normas da legislação vigente" e que "os 
 serviços  de  manutenção,  instalação, ampliação, modificação e outros 
 quando  necessários  são  efetuados  mediante  licitação  se  o  valor 
 ultrapassar o limite previsto no artigo 24, II da Lei 8.666/93". 
 Informou também que "os serviços eventuais contratados por dispensa de 
 licitação,  dentro  do  limite  permitido  pelo  Art. 24, II da Lei nº 
 8.666/93  são  fiscalizados  pelos  próprios  requerentes (Unidades de 
 Ensino  e  Unidades Acadêmicas)" e que "dependendo da especificidade e 
 da  complexidade  dos mesmos os responsáveis consultam o NPD ou o NUMA 
 (Núcleo  de  Manutenção),  órgão  responsável  pela  maior  parte  dos 
 consertos de equipamentos de informática". 
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 Já  por meio do Ofício nº 240/GR/2006 (de 23/05/2006), informou que "a 
 administração  e  gerência  de toda a infra-estrutura de tecnologia da 
 Informação  e  Sistemas Corporativos - controle acadêmico, patrimônio, 

á  contratos  referentes  a  manutenção de equipamentos de 

no fato da 
  constatação,  a  UFSC não está observando o limite permitido 

a  e  qualitativa  dos  bens e ou serviços de informática a 
dos.  Não  realização  do  devido  processo  licitatório 
atação de serviços na área de informática. Ausência do 

is,  os  ordenadores  de  despesas  (relação  de ordenadores 

pela  execução orçamentária dos recursos destinados a sua 

 um processo de licitação de manutenção de equipamentos 
tido  de  contemplar as Unidades com recursos 

 cabe à UFSC seguir a 

e  despesas  da  UFSC  de forma 

 extensão,  materiais  e  orçamento,  por  exemplo,  são realizadas por 
 equipes formadas por técnicos do quadro permanente da Instituição, não 
 havendo contratação de serviços de terceiros para o desenvolvimento de 
 aplicações, gestão da infra-estrutura de rede e servidores". 
 Por  fim, por meio do Memorando nº 089/PROAF (de 30/05/2006), informou 
 que  "não  h
 informática.  A  maioria dos consertos são efetuados pelo NUMA (Núcleo 
 de  Manutenção)  ,  além  de  eventuais  contratações  por dispensa de 
 licitação,  dentro  do  limite  permitido  pelo  Art. 24 II, da Lei nº 
 8.666/93". 

  que,  ao  contrário do que afirma e conforme consta  Ocorre
 presente
 pelo Art. 24 II, da Lei nº 8.666/93 na contratação de seus serviços de 
 informática, incorrendo assim em fracionamento de despesas. 
 
 CAUSA: 
 Ausência  de  controles  eficazes  sobre  a  contratação e execução de 
 serviços  de  informática  e  inexistência  de  uma  adequada previsão 
 quantitativ
 serem  adquiri
 visando  a contr
 registro  e  detalhamento  dos serviços contratados em cada respectivo 
 processo. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 A  UFSC  apresentou  a  seguinte  justificativa  por meio do Memorando 
 118/PROAF (datado de 20/07/2006): 
 "Informamos   que   o   parte  da  execução  orçamentária  da  UFSC  é 
 descentralizada  para  Unidades Acadêmicas e Administrativas, conforme 
 relação  anexo.  Neste  sentido, solicitamos a CGU incluir também como 
 responsáve
 assinalados  -  anexo)  que  autorizaram   as  despesas com orçamentos 
 inconsistentes,   considerando   que  cada  ordenador  de  despesas  é 
 responsável  
 Unidade. 
 A PROAF solicitará uma justificativa aos ordenadores de despesas sobre 
 as  inconsistências  identificadas  pela CGU nos respectivos processos 
 analisados. 
 Vamos  solicitar  ao  NPD - Núcleo de Processamento de Dados um estudo 
 para viabilizar
 de  informática,  no  sen
 financeiros  descentralizados, considerando que o Núcleo de Manutenção 
 -  NUMA  não  consegue  atender  na sua totalidade todos os setores da 
 Instituição." 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Tendo  em  vista  que  cada  processo  de  despesa  descrito possui um 
 ordenador   de   despesa   específico,   e  que  as  impropriedades  e 
 irregularidades  apontadas  variam  caso  a caso,
 recomendação   relativa  a  "tomar  as  devidas  providências  visando 
 esclarecer   os   fatos   e  apurar  responsabilidades"  e  "rever  os 
 procedimentos  relacionados  às  suas  Dispensas de Licitação", dentre 
 outras recomendações apontadas abaixo pela CGU. 
 Ressaltamos   que   na   planilha   apresentada   pela  UFSC  em  suas 
 justificativas não consta a assinatura do responsável pela informação, 
 constam  os  nomes  dos  ordenadores  d
 genérica,  com  parte  deles  destacados  com caneta marca-texto e sem 
 descrever  a  responsabilidade  individual  de  cada um em relação aos 
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 fatos  apontados  e  às  eventuais providências adotadas para evitar a 
 reincidência dos problemas apontados. 
 Saliente-se  que  a  UFSC  é  reincidente  em  problemas  envolvendo a 
 aquisição  de  bens 

  de  
 e serviços de informática, sobretudo em relação a 
despesas,  e que já deveria ter tomado providências 

o intuito de sanar tais problemas, conforme apontado já 

as impropriedades e irregularidades 

ca, com a adequada previsão quantitativa e 
  serviços a serem adquiridos, adotando a 

abaixo mais as Dispensas nº 2040 e 2482) 

 Lei 8.666/1993. 
m  mesmo  considerando  somente  uma  amostra  de  5 processos de 

material de 
riedades e 

.431,00): 

 fracionamento
 efetivas  com  
 no  Relatório de Auditoria de Avaliação de Gestão da UFSC referente ao 
 Exercício de 2004. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Reiteramos  a  necessidade da UFSC efetivamente rever os procedimentos 
 relacionados  às  suas  Dispensas de Licitação, inclusive em relação a 
 controles  sobre  orçamentos apresentados e empresas para as quais são 
 solicitados tais orçamentos. 
 Também  deverão  ser  verificadas  
 apontadas  na  presente  constatação,  analisadas a adequabilidade dos 
 preços  praticados  ou  mesmo  se  tais  serviços  foram  efetivamente 
 prestados,  e  tomadas  as  devidas providências visando esclarecer os 
 fatos e apurar responsabilidades. 
 Paralelamente  a  isto,  a  UFSC  deverá  realizar  o  devido processo 
 licitatório  visando  a contratação de serviços de informática que não 
 possam  ser  atendidos pelo NPD e pelo NUMA e exigir o detalhamento de 
 todo e qualquer serviço que vier a ser prestado. 
 Por  fim,  a  UFSC deverá se abster de realizar Dispensas de Licitação 
 sem  o  devido  amparo  legal e a devida justificativa (evitando assim 
 incorrer   em   fracionamentos  de  despesas),  observar  as  diversas 
 determinações  do  TCU  citadas  em diferentes Acórdãos e períodos, em 
 especial  o que consta na alínea "d" do Acórdão 1540/2003 - Plenário - 

 com antecedência as licitações de  TCU,  no  sentido  de  que "programe
 bens e serviços de informáti
 qualitativa  dos  bens  e  ou
 modalidade  de  licitação cabível, em observância aos arts. 6º, inciso 
 IX, 7º, 22 e 23º da Lei 8.666/93". 
 
 8.2.2.6 CONSTATAÇÃO: (059)  
 Fracionamento  de  despesas na aquisição de equipamentos e de material 
 de  consumo  de informática. Impropriedades e irregularidades diversas 

dos.  nos processos de dispensa analisa
 A   UFSC   incidiu  em  fracionamento  de  despesas  na  aquisição  de 
 equipamentos  e  de  materiais  de consumo de informática em razão dos 
 valores  contratados  terem ficado bem acima do estabelecido no Artigo 
 24 inciso 02 da Lei 8.666/1993. 
 Por  exemplo, mesmo considerando uma amostra de apenas 12 processos de 
 dispensas de licitação (os 10 
 envolvendo  materiais  de  consumo,  em  9  destas  dispensas  houve a 
 aquisição de toners e cartuchos de tinta cujo montante total atingiu o 
 valor  de  R$  18.995,75,  portanto acima do estabelecido no Artigo 24 
 inciso 02 da
 També
 dispensas  de  licitação  envolvendo  a  aquisição  de equipamentos de 
 informática,  a  soma  de  seus  valores  atinge  um  montante  de  R$ 
 21.992,24. 
 *** 
 Dentre  os  12  processos  de  dispensa  para aquisição de 
 consumo  analisados  foram  encontradas  as seguintes improp
 irregularidades em 10 deles: 
 1. Dispensa nº 1420 (Solic. Nota de Emp. de 14/03/2005 - R$ 1
    a) Sem numeração e rubrica nas páginas do processo. 
    b) Os três orçamentos apresentados não estão assinados. 

 R$ 5.041,60):  2. Dispensa nº 1656 (Solic. Nota de Emp. de 06/05/2005 -
    a) Sem numeração e rubrica nas páginas do processo. 
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    b) Os quatro orçamentos apresentados não estão assinados. 
 3. Dispensa nº 1679 (Solic. Nota de Emp. de 12/05/2005 - R$ 2.218,00): 
    a) Sem numeração e rubrica nas páginas do processo. 
    b) Os quatro orçamentos apresentados não estão assinados. 
    c) O item 3 da dispensa foi adquirido de fornecedor que cotou valor 
 mais  alto  (foram  adquiridas  20  resmas  por  R$ 25,00, sendo que a 
 cotação  mais  baixa  foi  de  R$  20,00). Além disso, os três valores 

ia de R$ 11,50) em relação à resma de 

stas válidas, uma vez que só constava 

0,00): 

 orçamentos  é  de uma empresa que atua  no ramos 

05 (ou 

produtos, foram adquiridos "2 cartuchos de tonner 

tuando  as  páginas relativas ao processo de pagamento, as 

Solic.  Nota  de  Emp.  de  05/12/2005  - R$ 

o mesmo fax 

ntam o  mesmo  número de  
one/fax entre os dados de identificação de cada empresa. 

presenta o CNPJ da empresa. 

 cotados  estavam  bem  acima  do  praticado no mercado, uma vez que no 
 sistema Comprasnet o valor praticado no 2º trimestre em Santa Catarina 
 variou de R$ 9,40 a R$ 15,75 (méd
 500 folhas de papel A4. 
 4. Dispensa nº 2112 (Solic. Nota de Emp. de 01/12/2005 - R$ 2.414,80): 
     a) Não apresentava três propo
 os preços de uma única empresa. 
 5. Dispensa nº 2156 (Solic. Nota de Emp. de 02/12/2005 - R$ 1.71
     a) Não apresentava três propostas válidas, uma vez que só constava 
 os preços de uma única empresa. 
 6. Dispensa nº 2262 (Solic. Nota de Emp. de 09/12/2005 - R$ 870,00): 
    a) Um dos três orçamentos apresentados não estava assinado. 
 7. Dispensa nº 2432 (Solic. Nota de Emp. de 16/12/2005 - R$ 5.217,90): 
    a) Os três orçamentos apresentados não estão assinados. 
     b) Um  dos  três 
 de  serviços corporativos de comunicação, internet e rede wireless que 
 não  atua no ramo de venda dos produtos objeto da dispensa 2432/
 seja,   material   de   consumo   de   informática  e  de  peças  para 
 microcomputadores). 
 8. Dispensa nº 2445 (Solic. Nota de Emp. de 16/12/2005 - R$ 2.090,00): 
    a) Um dos três orçamentos apresentados não estava assinado. 
    b) Os produtos não foram adquiridos da empresa que cotou os menores 
 preços  (total  de  R$  1.850,00 sem o papel A4, que não foi adquirido 
 neste  empenho),  mas  sim de empresa que cotou mais caro (total de R$ 
 2.090,00 sem o papel A4, que não foi adquirido neste empenho). 
 Salientamos  que  todos  os  itens  da empresa contratada estavam mais 
 caros do que os da empresa que forneceu o menor valor de cotação. 
     c) Dentre outros 
 para impressora Xerox P8e", porém duas das três propostas apresentadas 
 cotaram  "02  cartuchos  de  tonner  para impressora HP desk jet 720", 
 sendo  que  a  impressora  HP  Deskjet  720 não utiliza toner, mas sim 
 cartuchos de tinta. 
 9. Dispensa nº 5626 (Solic. Nota de Emp. de 08/07/2005 - R$ 1.240,00): 
     a)  O orçamento de uma das empresas registra a data de 15/07/2006, 
 posterior  à data da emissão da Solicitação de Nota de Empenho da UFSC 
 nº 200505191 (08/07/2005). 
     b)  Exce
 demais  (pedido  de  compra,  orçamentos,  etc)  estavam  soltas,  sem 
 numeração e sem rubrica. 
 10.  Dispensa  nº  6566  (
 6.000,00): 
     a)  Excetuando  as  páginas relativas ao processo de pagamento, as 
 demais  (pedido  de  compra,  orçamentos,  etc)  estavam  soltas,  sem 
 numeração e sem rubrica. 
     b)  Os  três orçamentos apresentados foram enviados pel
 (fax  da empresa que cotou o menor orçamento), no mesmo dia e horário, 
 e em páginas seqüenciais (páginas 1, 2 e 3). As evidências disto foram 
 tampadas com corretor ortográfico, porém foi possível fotografá-las ao 
 colocar as folhas dos orçamentos contra uma fonte de luz. 
     c) Os orçamentos  de duas  empresas aprese
 telef
     d)  Apesar  do  orçamento apresentado  por uma  das empresas estar 
 assinado,  o  mesmo  não  possui  o  nome  da  pessoa responsável pelo 
 orçamento e não a
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 *** 
 Já  dentre  os 05 processos de dispensa para aquisição de equipamentos 
 de    informática    analisados   foram   encontradas   as   seguintes 
 impropriedades: 
 1. Dispensa nº 1041 (Solic. Nota de Emp. de 14/07/2005 - R$ 2.057,24): 
    a) Os quatro orçamentos apresentados não estão assinados. 

nos o cabeçalho do recebimento por e-mail). 
0,00): 

  nº  10031  (Solic.  Nota  de  Emp.  de  27/10/2005  - R$ 

a  e superficial da câmera digital adquirida 
  Digital   HP   5.1  Megapixels"),  o  que 

de  determinações do TCU em contrário, a UFSC ainda fraciona e 

 devido  processo  licitatório  visando  a aquisição da 
pamentos e dos materiais de consumo e peças na área de 

guinte  justificativa  por meio do Memorando 
2006): 

IFICATIVA: 

 

 2. Dispensa nº 8812 (Solic. Nota de Emp. de 29/03/2005 - R$ 1.950,00): 
    a) Sem numeração e rubrica nas páginas do processo. 
    b) Os três orçamentos apresentados não estão assinados (em um deles 
 consta ao me
 3. Dispensa nº 9861 (Solic. Nota de Emp. de 23/09/2005 - R$ 7.85
    a) Um dos três orçamentos apresentados não estava assinado. 
 4.  Dispensa
 2.415,00): 
    a) Um dos três orçamentos apresentados não estava assinado. 
 5.  Dispensa  nº  10679  (Solic.  Nota  de  E  Emp. de 29/12/2005 - R$ 
 7.720,00): 
     a)  Descrição  genéric
 (consta   apenas   "Câmera 
 impossibilita  verificar  se  o  preço praticado (R$ 1.860,00) está de 
 acordo com mercado. 
 

  ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
 Apesar  
 utiliza  indevidamente  dispensas de licitação para a aquisição de boa 
 parte de seus equipamentos de informática e materiais de consumo. 
 
 CAUSA: 
 Ausência  de  controles  eficazes sobre a aquisição de equipamentos de 
 informática e de materiais de consumo por dispensa. Inexistência de um 
 Plano Diretor de Informática e de uma adequada previsão quantitativa e 

erviços de informática a serem adquiridos. Não  qualitativa dos bens e s
 realização  do 
 parcela dos equi
 informática   que  ainda  estão  sendo  adquiridos  indevidamente  por 
 dispensa de licitação. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 A  UFSC  apresentou  a  se
 118/PROAF (datado de 20/07/
 "A  Direção  do  DMSG  se  manifestará  sobre  as  inconsistências nos 
 processos de compra analisados". 
 
 ANALISE DA JUST
 Mantida  a  constatação,  tendo  em  vista  que  não consta, dentre as 
 justificativas encaminhadas pela UFSC, a citada manifestação do DMSG. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Reiteramos  a  necessidade da UFSC efetivamente rever os procedimentos 
 relacionados  às  suas  Dispensas de Licitação, inclusive em relação a 
 controles  sobre  orçamentos apresentados e empresas para as quais são 
 solicitados  tais orçamentos, bem como se abster de realizar Dispensas 
 de  Licitação  sem  o  devido  amparo  legal  e a devida justificativa 
 (evitando  assim incorrer em fracionamentos de despesas) e observar as 
 diversas  determinações  do  TCU  citadas  em  diferentes  Acórdãos  e 
 períodos,  em especial o que consta na alínea "d" do Acórdão 1540/2003
 -  Plenário  -  TCU,  no  sentido de que "programe com antecedência as 
 licitações  de bens e serviços de informática, com a adequada previsão 
 quantitativa  e qualitativa dos bens e ou serviços a serem adquiridos, 
 adotando a modalidade de licitação cabível, em observância aos arts. 
 6º, inciso IX, 7º, 22 e 23º da Lei 8.666/93". 

 58



 Também  deverão ser tomadas as devidas
 os  fatos  e apurar responsabilidades, b

 providências visando esclarecer 
em como repassadas orientações 

mpras da universidade no sentido de evitar 
ularidades listadas se repitam. 

o frágeis e 

  definidos  como  amostra  muito  depois  do  prazo 
elecido  e  apenas  perto do encerramento dos trabalhos de campo, 

tos atendiam ao 

 
o de 2006, em andamento durante o ano 
ano de 2006, concluídos em 2005 e/ou 

amento da execução de 

tidos em cada Curso, 

rso e autorização pelo órgão 

Campus da UFSC foram 

 imediatas  aos setores de co
 que as impropriedades e irreg
 
 8.2.3 ASSUNTO  - FISCALIZAÇÃO INTERNA  
 
 8.2.3.1 CONSTATAÇÃO: (052)  
 Controles  da  UFSC  sobre  seus  Cursos  de  Especializaçã
 intempestivos.  Atendimento  parcial  e com atraso das Solicitações de 
 Auditoria  da  CGU. Fornecimento com atraso de documentação que a UFSC 
 considera   como   sendo   as   Prestações  de  Contas  de  Cursos  de 
 Especialização da UFSC, o que impossibilitou sua análise. 
 A  UFSC permanece sem um controle adequado e efetivo sobre seus Cursos 
 de  Especialização,  uma  vez  que não apresentou de modo tempestivo e 
 completo  planilha contendo dados sobre seus Cursos de Especialização, 
 não  havia  disponibilizado  as  Prestações  de  Contas  dos Cursos de 
 Especialização  definidos  como  amostra  a  ser  examinada,  teve que 
 solicitar  a  disponibilização de tais dados e documentos às Fundações 
 de  Apoio,  e apresentou uma série de documentos acerca de seus Cursos 
 de  Especialização
 estab
 quando  não era mais possível verificar se tais documen
 pedido  efetuado  e  nem  dar  início  à  análise dos mesmos, conforme 
 relatado abaixo. 
 *** 
 A) Planilha de Controle dos Cursos de Especialização: 
 Foi  emitida em 08/05/2006 a Solicitação de Auditoria nº 175137/03 com 
 prazo  máximo  de resposta definido para 12/05/2006, onde era pedido o 
 fornecimento   de  listagem  completa  contendo  todos  os  cursos  de 
 especialização  realizados pela UFSC (ou por Fundações de Apoio em seu 

uso de sua estrutura e de seus servidores) iniciados nome  e/ou  com o 
 no  ano  de 2005, iniciados no an
 de  2005,  em andamento durante o 
 concluídos em 2006, sendo que tal listagem deveria conter, no mínimo: 
 - nome do Curso, 
 - descrição do Curso, 
 - coordenador(es) de cada Curso, 
 -  nome  das  pessoas  responsáveis pelo acompanh
 cada Curso, 
 - período de realização de cada Curso, 
 - instituição gerenciadora dos recursos de cada Curso, 
 - número de vagas ofertadas em cada Curso, 
 - número de Certificados emi
 -  número  total  de  alunos  pagantes  e  número de alunos isentos de 
 pagamento por curso, 
 -  base  legal  para  a  realização  do Cu
 competente da instituição, 
 - locais de realização (informando quais salas do 
 utilizadas  e  em  que horários e datas ou nome e endereço completo do 
 local de realização, se fora do Campus), 
 - valor da matrícula cobrada de cada aluno, 
 - valor das mensalidades cobradas de cada aluno, 
 -  conta  bancária  utilizada  para  seu  pagamento (contendo titular, 
 número da conta, agência e banco), 
 -  valor  total arrecadado com cada Curso (onde era salientado que não 
 se tratava dos valores pagos à UFSC pela "permissão para implementação 
 dos  cursos", mas sim do valor total arrecadado na forma de matrículas 
 e mensalidades pela Fundação responsável), 
 -  valor  total  repassado  para  a  UFSC  em  cada  curso (detalhando 
 separadamente o tipo de repasse feito), 
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 -  se  valores  cobrados  pelo  curso (matrículas, mensalidades, etc.) 
 foram  depositados  na  Conta  Única da UFSC ou em contas correntes de 
 Fundações   e/ou   de   terceiros  (fornecendo  número  da  conta),  e 

na Conta Única da 

  Especialização,  porém  com  uma  série de informações 

, porém ainda sem as 

s e pelo valor 
obrado  como  mensalidade.  Nestes 8 Cursos (sendo 6 que inclusive já 

 valor  previsto  como  arrecadação  para  estes  8  Cursos poderia ser 
 es em nf T ab
 

Período 

c Matr
A
nos 
Pag

segundo 
UFSC 

UFSC 

 -  no  caso  de valores cobrados pelo curso (matrículas, mensalidades, 
 etc.)  que  eram  depositados em contas correntes de Fundações e/ou de 
 terceiros,  se  os mesmos passaram a ser depositados 
 UFSC a partir de 04/10/2005. 
 Em  12/05/2006  foi disponibilizada, então, planilha de dados contendo 
 76  Cursos  de
 incompletas que não atendiam ao que foi solicitado: 
 -  A  Listagem  de Cursos de Especialização disponibilizada não estava 
 rubricada  e  assinada  em  todas as páginas pelo responsável por tais 
 informações. 

ersos   Cursos   de   Especialização  apresentavam  informações  -   Div
 incompletas  em  relação  ao  número de alunos pagantes e isentos e em 
 relação  aos  valores  financeiros  solicitados.  No caso de Convênios 
 deveria  ser informado o valor total do mesmo e quanto foi repassado à 
 UFSC. 
 -  A  informação  sobre  o  "local  de  realização"  não  detalhou  os 
 horários,as  datas e as salas do Campus da UFSC. Nos Cursos realizados 
 fora  do  Campus  da  UFSC,  não  foram  informados  o nome e endereço 
 completos do local de realização. 

amento  - Não foram informadas as contas bancárias utilizadas para o pag
 das  mensalidades e matrículas de cada Curso (contendo titular, número 
 da conta, agência e banco). No caso de Convênios deveria ser informada 

rsos provenientes do  a  conta bancária utilizada para depósito dos recu
 Convênio (contendo titular, número da conta, agência e banco). 
 -  Não  foi  informado  se os valores cobrados pelo curso (matrículas, 
 mensalidades,  etc.)  foram  depositados  na Conta Única da UFSC ou em 
 contas correntes de Fundações e/ou de terceiros. 
 - Não foi informado se, no caso dos valores cobrados em cada curso que 
 eram  depositados  em  contas correntes de Fundações e/ou de terceiros 
 (matrículas,  mensalidades, convênios, etc.), os mesmos passaram a ser 
 depositados na Conta Única da UFSC a partir de 04/10/2005. 
 A  partir  disto,  foi  reiterada, por meio da S.A. nº 175137/10 (cujo 
 novo  prazo  de resposta era 17/05/2006), a necessidade da entrega por 
 completo  de  tais  informações,  sendo  então fornecida pela UFSC, em 
 23/05/2006  (quase  uma  semana após o prazo estabelecido e sem nenhum 
 tipo de solicitação de prorrogação de prazo em relação a este pedido), 
 nova planilha assinada e com um maior detalhamento
 informações   financeiras  relativas  a  9  Cursos  de  Especialização 
 iniciados  em  2006  e a outros 4 Cursos de anos anteriores e contendo 
 apenas 62 Cursos de Especialização (ou seja, foram excluídos 14 Cursos 
 que constavam na primeira planilha apresentada). 
 Além  disso, em 8 dos 62 Cursos listados o valor que a UFSC afirma ter 
 arrecadado  é  bem  menor  do  que  o  valor  que  se pode prever como 
 arrecadação  a  partir  da  multiplicação do número de alunos pagantes 
 pelo  número  de parcelas ou meses de aula já ministrado
 c
 teriam  encerrado)  a UFSC alega ter arrecadado R$ 419.844,00, porém o 

timado  R$ 1.549.365,20, co orme a abela aixo: 

Nome do 
Curso 

Realiz: 
de 

Nº 
Par

Valo
r 

Valor 
Mens 

Nº 
lu-

Valor Prev 
Arrecad 

Valor 
Arrecad 

Valor 
Repass à 

Finanças 
p/ 

Executivos 

mar/05 
a 

mai/06 

14 340 340,00 38 181220,00 13580,00  15005,80 
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Desenv. 
Gerencial 

mar/05 
a 

dez/05 

14 340 340,00 36 171700,00 37964,00  16515,20 

Gestão de mar/05 14 340 340,00 40 190740,00 42091,00  16515,20 
Pessoas 

nas 
Organiz 

a 
dez/05 

Gestão de 
Rec Hum 

mar/05 
a 

dez/05 

14 340 340,00 38 181220,00 37889,00  16515,20 

Marketing 

Empr 
p/ Gestão 

3  194760,00 mar/05 
a 

abr/06 

15 60 360,00 36 37953,00  16515,20 

Competitiv ago/05 18  450,00 14 56700,00 30375,00  15978,55 
e 

Estratégia
s Empres 

a 
ago/06 

C nov/04 13 330 330,00 26 111870,00 29992,00  2064,40 ompetitiv
idade e 

Estratégia
s Empres 

a 
dez/05 

Gestão 
Estratégic
a da Tecn 

 
e Comum 

abr/05 
a 

abr/07 

18  1270,40 33 461155,20 190000,00 22867,20 

da 
formaçãoIn

TOTAIS      1549365,20 419844,00 121976,75 
 

Diferença Estimada: 1.129.521,20 
 
 OBS.  Valor  previsto  como arrecadação para o Curso Competitividade e 
 Estratégias Empresariais (ago/05 a ago/06) considerou apenas o período 
 de  agosto  de  2005  até maio de 2006 como mensalidades que já teriam 

s).  sido pagas (ou seja, 9 mese
 OBS2.  Valor previsto como arrecadação para o Curso Gestão Estratégica 
 da  Tecnologia da Informação e Comunicação considerou apenas o período 
 de abril de 2005 até maio de 2006 como mensalidades que já teriam sido 
 pagas (ou seja, 11 meses). 
 Portanto, excetuando os 14 Cursos que foram indevidamente excluídos da 
 planilha,  os  13  Cursos  listados sem que a UFSC disponibilizasse os 

ntidades  valores  envolvidos  e  5  Cursos  relativos a Convênios com e
icas,  e  somando  a  diferença  encontrada  (R$  1.129.521 públ ,20) ao 

recadado nos 41 

s respectivas 
 Aprovação do 

e Especialização da 

 montante  de  R$  6.181.670,67 que a UFSC afirma ter ar
 Cursos  de  Especialização  restantes,  chegaríamos  a uma arrecadação 
 total de R$ 7.311.191,87 apenas considerando estes 41 Cursos. 
 *** 
 B) Prestações de Contas dos Cursos de Especialização: 
 Foi  emitida em 08/05/2006 a Solicitação de Auditoria nº 175137/03 com 
 prazo máximo de resposta definido para 12/05/2006, onde eram pedidos o 

o,  o controle financeiro e contábil, a relação de pagamentos (e  Projet
 respectivos  documentos  comprobatórios  de  despesas), a

rmos de Resoluções  das  Câmaras/Conselhos  da UFSC, os Te
 MEC  e a Prestação de Contas dos seguintes Cursos d
 UFSC: 
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    Nome do Curso:          NºProcesso:   Fundação Resp: 

entes 

não foram entregues em tal data. 

do a verificar se estavam de acordo 
 25/05/2006 no período da tarde, ou seja, 13 
ga inicial. Com tamanho atraso, tal análise 

que a UFSC teve que solicitar parcela 
documentações  e  das  informações  administrativas e financeiras 

 Ergodesign (Conv FIB/BA) 012825/2004-61     FEESC 
 Endodontia               017781/2003-85     FAPEU 
 Admin e Market em Saúde  021218/2003-10     FAPEU 

ntologia (reedição) 020368/2003-06     FAPEU  Impla
 Gerontologia (turma VII) 027336/2003-23     FEPESE 
 Competit e Estratégias   022377/2003-23     FEPESE 
 Direito Processual Civil 027671/2003-21   FUND.BOITEUX 
 *** 
 Nesta  Solicitação  de  Auditoria  também constava que "em relação aos 
 pedidos  de  Prestação de Contas acima citados, deve ser entendido por 
 Prestação de Contas o conjunto de documentos necessários e suficientes 
 comprobatórios das receitas auferidas e das despesas realizadas. 

sa,  Exemplos:   relatórios   demonstrativos   da  receita  e  da  despe
 demonstrativos de execução da despesa, relação detalhada de pagamentos 
 efetuados,    relação   de   bens   adquiridos,   documentos   fiscais 
 correspondentes a cada despesa como notas, recibos, etc., e documentos 
 de movimentação bancária na conta específica para cada convênio". 
 Foram  então  disponibilizados, em 15/05/2006, os Processos refer
 aos  projetos  e  à aprovação destes 7 Cursos de Especialização, porém 
 suas respectivas Prestações de Contas 
 A  UFSC  apenas  se  limitou  a  informar o seguinte: "os demais itens 
 pedidos (controle financeiro e contábil; relação de pagamentos; 
 prestação  de  contas) estão sob controle das respectivas fundações de 
 apoio e dos coordenadores de curso". 
 A  partir  disto,  foi  reiterada, por meio da S.A. nº 175137/10 (cujo 
 novo  prazo  de resposta era 17/05/2006), a necessidade da entrega das 
 Prestações  de  Contas  dos  7  Cursos de Especialização relacionados, 
 sendo  então fornecida pela UFSC, em 23/05/2006 (quase uma semana após 
 o  prazo  estabelecido e sem nenhum tipo de solicitação de prorrogação 
 de  prazo  em  relação  a  este  pedido),  a  mesma  resposta  já dada 
 anteriormente,  ou  seja,  de  que  as Prestações de Contas dos Cursos 
 listados  "estão sob a guarda das Fundações de Apoio, contratadas para 
 a prestação de serviços de apoio aos cursos". 
 Tendo  em  vista que novamente o pedido de fornecimento das Prestações 
 de Contas dos Cursos de Especialização não foi atendido, foi feita uma 
 última  reiteração  por meio da S.A. nº 175137/10 que determinava como 
 prazo  máximo  de  atendimento  o  dia  22/05/2006. Caso a entrega das 
 Prestações de Contas fosse feita após esta data não haveria mais tempo 
 hábil  para  a  análise das mesmas, porém novamente a universidade não 
 apresentou  o  pedido  no  prazo e somente forneceu documentações (que 
 acabaram não sendo analisadas de mo
 com o pedido feito) no dia
 dias  após o prazo de entre
 ficou  prejudicada  e  será  efetuada  em  momento  posterior  a  esta 
 Auditoria de Avaliação de Gestão. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 Foi  recomendado no Relatório de Auditoria nº 160.717/CGU, referente à 
 Avaliação  de  Gestão do Exercício de 2004 da UFSC, que a universidade 
 passasse  a  acompanhar e controlar mais detalhadamente seus Cursos de 
 Especialização   (especialmente   em  relação  à  área  financeira)  e 
 fornecesse  de  modo  tempestivo e completo as informações solicitadas 
 pela  Controladoria  Geral  da União, porém isto não ocorreu, conforme 
 relatado  acima e tendo em vista 
 das  
 acerca  de  seus  Cursos de Especialização para as Fundações de Apoio, 
 fornecendo  à  equipe  de  auditoria  documentação incompleta, de modo 
 parcelado e sem tempestividade. 
 *** 
 Em  relação aos mecanismos de controle utilizados pela UFSC em relação 
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 à  exigência  e  análise  de Prestações de Contas individualizadas por 
 Curso  de  Especialização,  por  Contrato  e por Convênio firmados com 
 Fundações de Apoio e com terceiros, a universidade informou que: 
 "A  Resolução  nº  10/Cun/97,  de  29/07/1997, que dispõe sobre a Pós- 
 Graduação   stricto   sensu   e   lato  sensu  e  a  Revalidação  e  o 
 Reconhecimento  de  Diplomas  e Certificados, diz no seu artigo 81: No 
 prazo  de 30 (trinta) após o término do curso, o coordenador submeterá 
 Relatório  Final  ao  colegiado  do  curso,  ao  órgão  proponente e à 
 instância   imediatamente  superior.  Em  seu  parágrafo  único  estão 
 apresentados  os  itens  que  deverão compor o relatório final. No seu 
 item  XVI  está colocado que o relatório deverá constar: demonstrativo 
 financeiro   do  curso  receita/despesa  (valor,  fonte  financiadora, 
 adequação,  etc).  No  seu  item XVII está prevista a identificação da 

âmites  individuais dentro da 

s 

ções de Contas (de 
 de Especialização, de Contratos e de Convênios) são submetidos 
iação da Auditoria Interna da UFSC, a universidade afirmou que 

nto  efetivo  dos  Cursos  de 
a UFSC e sobre as Prestações de Contas de tais Cursos. 

 fundação  de apoio que fez a gestão financeira do curso, de acordo com 
 a  lei  8958 de 1994. Fica claro, por esta resolução que os relatórios 
 devem  ser  apresentados  e  sofrerão  tr
 instituição." 
 Sobre  as  deliberações  das  Câmaras e do Conselho Universitário e as 
 normas  internas  que  regulamentam  as  Prestações  de Contas a serem 

s à UFSC, foi informado que:  apresentada
 "A deliberação pertinente é a 10/Cun/1997. As normas internas, como já 
 dito,  estão  previstas no item XVI do artigo 81 desta resolução, onde 

 e  especifica  que  o  demonstrativo  deve  conter  a  relação  receita
 despesa". 
 A respeito da composição mínima necessária de cada Prestação de Contas 
 que  deverá  ser  encaminhada  à  UFSC  e  de quem analisa e aprova as 
 Prestações de Contas entregues à UFSC, a instituição informou que: 
 "A  composição  do  demonstrativo  prevê que sejam indicados receita e 
 despesa,  especificando-se  valor total, fonte financiadora, adequação 
 por  rubricas",  que  "os valores repassados à UFSC estão definidos no 
 artigo 58 da mesma resolução" e que "o relatório final, no qual consta 
 a prestação de contas, é aprovado em primeira instância pelo Colegiado 
 do  Curso,  seguido  pelo  Colegiado  do  Departamento respectivo e na 
 seqüência pelo Conselho de Unidade". 
 Já  sobre  quem  controla  se  as  Prestações  de  Contas de Cursos de 
 Especialização,  de  Contratos  e  de Convênios a serem encaminhadas à 
 UFSC  foram  efetivamente  entregues  à  Universidade, quais os prazo
 concedidos  pela instituição para a apresentação de tais Prestações de 
 Contas  e  quais  as  medidas  adotadas  pela  Instituição  se não são 
 entregues as devidas Prestações de Contas de Cursos de Especialização, 
 Convênios e Contratos dentro do prazo previsto, a UFSC relatou que: 
 "A  elaboração  do  relatório  final do curso é de responsabilidade do 
 coordenador.  Portanto,  a  solicitação do demonstrativo financeiro do 
 curso deve ser feita pelo coordenador à fundação de apoio pertinente. 
 O  controle  da  existência do demonstrativo e da sua validade é feito 
 pela própria tramitação do relatório final do curso", que "a resolução 
 10/Cun/97  prevê  que o relatório deverá ser submetido à apreciação em 
 30  dias  após  o  término do curso" e que "caso um relatório não seja 
 apresentado no prazo adequado, o coordenador do curso fica impedido de 
 apresentar  novos  projetos e deverá apresentar justificativa no corpo 
 do  relatório  final.  Caso não apresente o relatório poderá sofrer as 
 sanções previstas no regimento interno da UFSC". 
 Por  fim, em relação à informação sobre se as Presta
 Cursos 
 à  aprec
 "está  em  processo  de  instalação  rotina administrativa que prevê a 
 apreciação dos relatórios pela Auditoria Interna". 
 
 CAUSA: 

  controles  e  acompanhame Ausência   de 
 Especialização d
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 Indisponibilidade  de  informações  tempestivas e detalhadas acerca de 
 seus Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 A  UFSC  apresentou  a  seguinte  justificativa  por meio do Memorando 
 110/PRPG (datado de 18/07/2006): 
 "a)  A  dificuldade  em  fornecer as informações requeridas no formato 
 solicitado  deve-se  ao  fato  de  que  a PRPG adota uma planilha para 
 acompanhamento dos cursos que não contém todas as informações exigidas 
 pela CGU. Não há intenções protelatórias nas respostas, nem imobilismo 

ção de outro modelo de planilha, mais adequado às  administrativo; a ado
 exigências da CGU, deverá ser implantada em futuro próximo, procurando 
 atender as recomendações daquele órgão. Mas é preciso deixar claro que 
 uma informação só será entregue na sua totalidade em prazo curto se já 
 estiver disponível. 
 b)  A  indicação  de ausência de informações sobre dados bancários não 

s  didáticas  e movimentações financeiras em período anterior 

 procede,  pois  foram  indicados agência e número de conta da fundação 
 que  gerenciou  cada  curso.  Os  cursos  para  o  qual não houve esta 
 especificação  tiveram  justificativa  colocada  no corpo do ofício ao 
 qual a planilha seguiu como anexo. 
 c) Os cursos retirados da segunda planilha iniciaram e encerraram suas 
 atividade
 ao  pedido.  Em  alguns casos, houve atraso no encerramento do projeto 
 por  motivos diversos, como existência de greves, pedidos de adiamento 
 para  conclusão  de  monografias ou atraso na tramitação de relatórios 
 finais. 
 d)  Em  relação  aos valores previstos para arrecadação, a partir de 8 
 cursos  apresentados  no  relatório,  a  UFSC estabeleceu para cada um 
 daqueles   cursos   um  contrato  de  permissão  cujos  valores  foram 
 calculados  e aprovados pelo seu conselho de curadores. Até outubro de 
 2005, não havia posição contrária do TCU em relação a esses contratos. 
 A  previsão  total  a  ser recebida pela UFSC nestes contratos é de R$ 
 198.182,40,  dos  quais  a  UFSC  já  havia  recebido  em maio/2006 R$ 
 121.976,75.  Em relação aos valores que a UFSC poderia ter arrecadado, 
 houve  uma  informação  errônea colocada na planilha que induziu a CGU 
 supor  valores  que  não  condizem  com  a realidade. No curso "Gestão 
 estratégica  da Tecnologia da Informação" a fundação de apoio informou 
 o  número  de  parcelas  e valores a serem repassados a UFSC na coluna 
 referente  aos  pagamentos  de  alunos.  Em verdade, trata-se de curso 
 gratuito  aos  alunos,  com  valor  final de R$ 190.000,00 e não de R$ 
 461.155,20.  Do  mesmo  modo,  o  curso  Competitividade  e Estratégia 
 empresarial   tem  orçamento  final  de  R$  89.992,00  e  não  de  R$ 
 111.870,00,  pois  a  mudança  de  sede provocou diminuição de custos, 
 constantes  em  contrato.  Os  procedimentos  adotados pela UFSC foram 
 mantidos   em   função   dos   seguintes   aspectos:   (i)  não  havia 
 disponibilidade  no  orçamento  de  recursos  próprios  em 2005 para a 
 transferência  dos  valores. (ii) Para o orçamento de 2006 a liberação 
 orçamentária  em  recursos  próprios  novamente  ficou  muito aquém do 
 solicitado;   (iii)   em   março  de  2006  foi  solicitada  liberação 
 orçamentária  da  proposta  inicial  da  UFSC. Até o momento não houve 
 resposta; (iv) parte destes recursos não teria mais como ser repassado 
 porque as fundações de apoio já haviam realizado as despesas previstas 
 nos  cronogramas  dos  cursos;  e  (v)  a  possibilidade  de  demandas 
 judiciais  contra  a UFSC por parte dos interessados devido a provável 
 paralisação  dos  cursos  referentes  aos  contratos em vigência, caso 
 houvesse  a  transferência dos valores para a conta única sem a devida 
 cobertura   orçamentária,  o  que  impossibilitaria  o  pagamento  das 
 despesas inerentes aos cursos. 
 e)  A  UFSC  está  modificando  sua  resolução  que  rege os cursos de 
 especialização.  O  novo  modelo de resolução já prevê mecanismos mais 
 precisos  de  controle  financeiro dos cursos, com acompanhamento pela 
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 PROAF  (Pró-reitoria  de Administração e Finanças), que deverá atestar 
inanceira de cada curso. Esta nova resolução 
to  da  Câmara  de Pós-graduação e está sob 

ia máxima da Instituição, 

egunda planilha 

nações do TCU. 
er  dada celeridade à aprovação e implementação da citada 

 regularidade da execução f
 já  foi  aprovada  no  âmbi
 apreciação do Conselho Universitário, instânc
 para aprovação e implantação." 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Mantemos a constatação, tendo em vista que: 
 a)  As  informações  solicitadas pela CGU são aquelas necessárias para 
 que  se  tenha  uma  noção  mínima  do  funcionamento de cada Curso de 
 Especialização  da  UFSC,  sendo  que o fato de não tê-las disponíveis 
 para  fornecimento à CGU evidencia a fragilidade dos controles da UFSC 
 sobre seus Cursos de Especialização. Não procede a alegação de "prazos 

itações de informações da CGU, uma vez  curtos"  para  resposta às solic
 que   os   prazos   concedidos  foram  suficientes  e  inúmeras  vezes 
 reiterados,  sendo  que  tal  problema  já  havia  ocorrido  durante a 
 auditoria de avaliação de gestão relativo ao Exercício de 2004 da UFSC 
 e o mesmo persistiu neste ano. 
 b)  Há  um equívoco da UFSC em sua afirmação, uma vez que, na primeira 
 planilha  fornecida  pela UFSC acerca de seus Cursos de Especialização 
 (Ofício  nº  046/PRPG/06,  de  12/05/2006),  reiteramos  que  não  foi 
 apresentada  a  conta  bancária  (titular,  número da conta, agência e 
 banco)  de  nenhum dos 76 Cursos listados, conforme descrito acima. Já 
 na  segunda  planilha,  disponibilizada pela UFSC após ser reiterada a 
 necessidade  de entrega completa de todos os dados solicitados (Ofício 
 nº   047/PRPG/06,   de   22/05/2006),   além   de  excluir  14  Cursos 
 originalmente  descritos  na  primeira  planilha  e  de  novamente não 
 apresentar  todos  os dados solicitados, constavam as contas bancárias 
 dos  Cursos anteriores a 2006 mas não constavam as contas bancárias de 
 oito  dos  nove  Cursos  de  Especialização  iniciados  em 2006, sendo 
 apresentado  como  informação apenas que os valores arrecadados "estão 
 sendo  depositados  em  conta  vinculada à disposição da universidade, 
 sendo  que  o  repasse  à  Conta Única da UFSC se dará quando houver o 
 necessário crédito consignado no orçamento da Universidade". 
 c)  Reiteramos que a UFSC não deveria ter excluído da s
 os  14  Cursos  de  Especialização referidos, uma vez que, na primeira 
 planilha  apresentada, 13 dos 14 Cursos são citados como concluídos em 
 2005  (um  deles  sequer  possuía  datas  de início e término), dentro 
 portanto do período estipulado como amostra pela CGU. 
 d)  Para  que  seja possível obter com exatidão os valores arrecadados 
 com  os  Cursos  de  Especialização  da  UFSC  e,  com isto, chegar ao 
 percentual  efetivo  que  foi  repassado  à  UFSC  em relação ao total 
 arrecadado,  é  necessário que a UFSC forneça os dados completos e não 
 apresente  dados  parciais ou informações errôneas, conforme ela mesma 
 cita em sua justificativa. Quanto a possíveis demandas judiciais e aos 
 problemas  orçamentários  ou  contratuais  relatados  pela UFSC, estes 
 deverão  ser  resolvidos de modo a que a UFSC cumpra a determinação do 
 TCU  e  busque uma saída jurídica para corrigir os contratos assinados 
 em desacordo com as determi
 e)  Deverá  s
 nova  resolução relativa aos Cursos de Especialização da UFSC, devendo 
 tal  resolução  estar  de  acordo  com  a  legislação vigente e com os 
 diversos acórdãos do TCU. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Reiteramos  a necessidade da UFSC passar a acompanhar e controlar mais 
 detalhadamente seus Cursos de Especialização (especialmente em relação 
 à  área  financeira)  e  fornecer  de  modo  tempestivo  e completo as 
 informações solicitadas pela Controladoria Geral da União. Além disso, 
 a  UFSC  deverá  aprimorar  os  mecanismos  de  controle  e análise de 
 Prestações  de  Contas  de  seus  Cursos  de  Especialização e de seus 
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 Convênios,  aperfeiçoar  seus  normativos  internos em relação a isto, 
 submeter as Prestações de Contas de seus Cursos de Especialização e de 
 seus  Convênios  à  apreciação  de  sua  Auditoria Interna, e passar a 
 exigir como Prestação de Contas o conjunto de documentos necessários e 
 suficientes  comprobatórios  das  receitas  auferidas  e  das despesas 
 realizadas.  (Exemplos:  relatórios  demonstrativos  da  receita  e da 
 despesa,  demonstrativos  de execução da despesa, relação detalhada de 
 pagamentos  efetuados,  relação de bens adquiridos, documentos fiscais 
 correspondentes a cada despesa como notas, recibos, etc., e documentos 

e convênio assinado com Fundações de Apoio, 
pecialização  da  UFSC,  deverá  ter  seu 

trato e convênio. 

 Câmaras/Conselhos  da UFSC, os Termos de Aprovação do 

sa, 

 de modo a 

 de  movimentação  bancária  na  conta  específica para cada convênio), 
 sendo  estes  os  documentos  que  deverão  ser submetidos aos setores 
 responsáveis  pela  análise  das  Prestações  de  Contas dos Cursos de 
 Especialização. 

 meio de sua Auditoria  É necessário também que a UFSC dê andamento, por
 Interna,  às  análises  das  Prestações  de  Contas  de seus Cursos de 
 Especialização  e  à  instauração  de  Tomadas de Contas Especiais nos 
 casos  onde  houver  omissão  no dever de prestar contas por parte dos 
 coordenadores de cada Curso de Especialização. 
 Por  fim,  cada  contrato  
 incluindo  os  Cursos  de  Es
 respectivo  fiscal  interno, sendo que este necessariamente deverá ser 
 servidor distinto do coordenador definido em cada con
 
 8.2.3.2 CONSTATAÇÃO: (053)  
 Atendimento  parcial e com atraso da Prestação de Contas dos Cursos de 
 Pós-Graduação conveniados (Mestrados Fora da Sede). 
 Foi  emitida em 08/05/2006 a Solicitação de Auditoria nº 175137/03 com 
 prazo máximo de resposta definido para 12/05/2006, onde eram pedidos o 

ntrole financeiro e contábil, a relação de pagamentos (e  Projeto,  o co
 respectivos  documentos  comprobatórios  de  despesas), as respectivas 
 Resoluções  das 
 MEC  e  a  Prestação  de  Contas dos seguintes Cursos de Pós-Graduação 
 conveniados: 
 -  Mestrado  em  Psicologia  -  Convênio  UNOESC  (Res.  87/CPG/2002 e 
 124/CPG/2002); 
 - Mestrado em Letras / Inglês e Literaturas Correspondentes - Convênio 
 UNICENTRO (Res. 116/CPG/2002); 
 -  Mestrado  Profissional  em  Engenharia  Civil - Convênio UNOCHAPECÓ 
 (Res. 016/CPG/2003). 
 Nesta  Solicitação  de  Auditoria  também constava que "em relação aos 
 pedidos  de  Prestação de Contas acima citados, deve ser entendido por 
 Prestação de Contas o conjunto de documentos necessários e suficientes 
 comprobatórios das receitas auferidas e das despesas realizadas. 
 Exemplos:   relatórios   demonstrativos   da  receita  e  da  despe
 demonstrativos de execução da despesa, relação detalhada de pagamentos 
 efetuados,    relação   de   bens   adquiridos,   documentos   fiscais 
 correspondentes a cada despesa como notas, recibos, etc., e documentos 
 de movimentação bancária na conta específica para cada convênio". 
 Foram  então  disponibilizados, em 15/05/2006, os Processos referentes 
 aos projetos e à aprovação destes 3 Mestrados Fora da Sede, porém suas 
 respectivas  Prestações  de  Contas não foram entregues em tal data. A 
 UFSC apenas se limitou a informar o seguinte: "os demais itens pedidos 
 (controle  financeiro  e contábil; relação de pagamentos; prestação de 
 contas)  estão  sob  controle das respectivas fundações de apoio e dos 
 coordenadores de curso". 
 A  partir  disto,  foi  reiterada, por meio da S.A. nº 175137/10 (cujo 
 novo  prazo  de resposta era 17/05/2006), a necessidade da entrega das 
 Prestações  de  Contas  destes  3  Cursos de Pós-Graduação conveniados 
 (Mestrados   Fora   da  Sede),  porém  novamente  a  universidade  não 
 apresentou  o  pedido  no prazo e somente forneceu documentações dos 3 
 Mestrados  Fora  da  Sede (que acabaram não sendo analisadas
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 verificar  se  estavam de
 no período da tarde, ou sej

 acordo com o pedido feito) no dia 25/05/2006 

r a esta Auditoria de Avaliação de Gestão. 

DO(S) GESTOR(ES): 

e  de  informações tempestivas e detalhadas acerca dos 

restação de contas de mestrados fora da sede 
ém disso, para cada projeto elaborado, será 

restações de 
Mestrados  Fora  da Sede são dos respectivos colegiados e 

rrespondentes  a cada despesa como 
movimentação bancária na conta 
es os documentos que deverão 

a, 13 dias após o prazo de entrega inicial. 
 Com  tamanho  atraso, tal análise ficou prejudicada e será efetuada em 
 momento posterio
 
 ATITUDE 
 Não   apresentou   a   documentação   solicitada   dentro  dos  prazos 
 estabelecidos. 
 
 CAUSA: 
 Indisponibilidad
 Cursos de Pós-Graduação conveniados (Mestrados Fora da Sede) que foram 
 solicitados. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 A  UFSC  apresentou  a  seguinte  justificativa  por meio do Memorando 
 110/PRPG (datado de 18/07/2006): 
 "O  atendimento  com  atraso  das  exigências se deu apenas no que diz 
 respeito  à  prestação  de  contas. Isso aconteceu porque a PRPG faz o 
 acompanhamento  acadêmico das atividades do curso, e os colegiados dos 
 programas   fazem   análise   e  aprovação  da  prestação  de  contas, 
 acompanhando  os  gastos  por rubricas. O detalhamento da prestação de 
 contas   tem   sido   de  responsabilidade  das  Fundações  de  apoio, 
 fiscalizadas  pelo  ministério  público estadual (MPE). Até o presente 
 momento,  não  houve contestação por parte do MPE de qualquer contrato 
 para  realização de mestrados fora da sede. O detalhamento de todas as 
 despesas  e investimentos está sob guarda das fundações de apoio e foi 
 entregue em 22/05/2006. A partir das recomendações da CGU, estão sendo 
 adotados  procedimentos  para que as prestações de contas de mestrados 
 fora   da   sede  estejam  disponíveis,  de  forma  detalhada,  quando 
 necessário. 

  do  relatório  da  CGU,  a  UFSC passará a  Atendendo  a  recomendação
 submeter os processos de p
 a sua Auditoria interna. Al
 designado  um  responsável  pelo  controle  financeiro,  diferente  do 
 coordenador do projeto." 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Mantida  a  constatação,  uma  vez  que a justificativa da UFSC apenas 
 ressalta os problemas relacionados ao acompanhamento das Prestações de 
 Contas  de  seus  Mestrados  Fora da Sede e aponta as providências que 
 serão adotadas visando atender as recomendações emitidas. 
 Salientamos  que a responsabilidade pela verificação das P
 Contas  dos  
 departamentos  de  Curso,  bem  como  do Coordenador de Curso, e que a 
 função  da Auditoria Interna da UFSC é a de fiscalizar (por amostra ou 
 não) as Prestações de Contas dos Mestrados Fora da Sede. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Acompanhar  e  controlar  mais  detalhadamente  seus  Cursos  de  Pós- 
 Graduação  conveniados  (Mestrados  Fora  da  Sede),  especialmente em 
 relação à área financeira, e fornecer de modo tempestivo e completo as 
 informações solicitadas pela Controladoria Geral da União. 
 Além disso, deverá passar a exigir como Prestação de Contas o conjunto 
 de  documentos  necessários  e suficientes comprobatórios das receitas 
 auferidas   e   das   despesas   realizadas.   (exemplos:   relatórios 
 demonstrativos  da receita e da despesa, demonstrativos de execução da 
 despesa,  relação  detalhada  de pagamentos efetuados, relação de bens 
 adquiridos,  documentos  fiscais  co
 notas,  recibos,  etc., e documentos de 
 específica  para cada convênio), sendo est
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 ser submetidos aos setores 
 Contas dos Mestrados Fora da 

responsáveis pela análise das Prestações de 

 

o  antecipado  de  despesas  contratadas  junto a fundações de 

cais referentes às despesas citadas 
12651 e 12653 de 06/12/04 e nº 12697 

 
ores  da  IFES repassam a totalidade da execução financeira de 

, podendo desta 
 despesas sem licitação, o que agiliza o processo. 

18/05/06, com prazo de resposta até 22/05/06, 

ersão preliminar do Relatório de Avaliação de 

Concordamos  com  a  recomendação da CGU." 

IFICATIVA: 

Sede. 
 

SUNTO  - PAGAMENTOS CONTRATUAIS  8.2.4 AS
 
 8.2.4.1 CONSTATAÇÃO: (018)  
 Pagament
 apoio. 
 Analisando  a  execução  de  alguns  convênios  da IFES, observamos as 
 seguintes  irregularidades  em  pagamentos efetuados para fundações de 
 apoio: 
 1)  Convênio  261/2004  com  Ministério  da Integração Regional/Defesa 
 Civil  (Contrato  UFSC/FAPEU  496/04): Pagamento total dos recursos do 
 convênio  (R$  272.730,00)  para  a Fundação contratada apenas 10 dias 
 após  a assinatura de contrato com a mesma, ainda em dezembro de 2004, 
 quando  as atividades referentes ao objeto do Convênio/Contrato (Curso 
 de  Especialização  em Planejamento e Gestão em Defesa Civil), segundo 
 Relatório  Preliminar do Projeto emitido em fevereiro de 2005, estavam 
 apenas iniciando naquela época e transcorreriam até setembro de 2005; 
 2)  Convênio  262/2004  com  Ministério  da Integração Regional/Defesa 
 Civil  (Contrato  UFSC/FAPEU 499/04 ): Pagamento total dos recursos do 
 convênio  (R$ 438.936,21) para a Fundação contratada em duas parcelas, 
 a  primeira  (R$ 338.936,21) decorridos apenas 6 dias da assinatura de 
 Contrato  e  a outra (R$ 100.000,00) oito dias após, ambas em dezembro 
 de  2004,  quando  as atividades referentes ao objeto ( Capacitação de 

ltiplicadores   de   defesa   civil   e  profissionais  de  agentes   mu
 comunicação) desenvolvidas naquela época, segundo Relatório Parcial do 
 Projeto  emitido  em  fevereiro de 2005, limitaram-se a redefinição da 
 metodologia  do  curso,  que  foi  efetivamente  realizado  somente em 
 maio/2005; 
 Ressalte-se  que  as três notas fis

(FAPEU nº nos dois convênios acima 
 de  14/12/04) estabelecem de forma genérica no campo discriminação dos 
 serviços,  o  seguinte  texto:  " Prestação de serviços de apoio, pela 
 FAPEU, na execução do curso ...". 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
 Os  gest
 alguns  de  seus  convênios  para as fundações de apoio
 forma realizar
 
 CAUSA: 
 Está consubstanciada no campo "Atitude dos Gestores". 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Solicitados  a  apresentar  justificativas por meio da SA nº 175137/14 
 desta equipe, emitida em 
 os  gestores  responderam  apenas em 05/06/06 (Ofício 067/AUDIN/2006 - 
 recebido  pela  CGU/SC  em  07/06/06),  ás  vésperas  do fechamento do 
 Relatório,  no  entanto  não  se  manifestaram a respeito do pagamento 
 antecipado de despesas. 
 Após o prazo de cinco dias para a apresentação de justificativas sobre 
 os  fatos  apontados na v
 Gestão  referente ao Exercício 2005 da UFSC, a Universidade apresentou 
 a  seguinte justificativa complementar por meio do Memorando 118/PROAF 
 (datado  de  20/07/2006):  "
 
 ANALISE DA JUST
 Mantida  a  constatação,  tendo  em  vista  que  a  justificativa  não 
 esclarece o fato apontado. 
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 RECOMENDAÇÃO: 
 Recomendamos  que  os  gestores  se  abstenham  de  realizar pagamento 
 antecipado  de  despesas  contratadas  junto  a Fundações de apoio. Os 
 pagamentos  devem seguir todos os estágios de pagamento de despesas na 

,   neste  caso  foi  eliminado  o  estágio  da  administração   pública
 liquidação,  que  consiste  na  verificação  
 receber  no  todo  ou  em  parte  o  valor  em

iridos o

do  direito  do credor em 
penhado,  após comprovar 

u da efetiva prestação dos 

BRAS E SERVIÇOS  

e  eles  os  de números 317/2002 (SIAFI 466738) e 180/2003 

mento  de  falhas no acompanhamento e 

0 para obras e instalações. Entretanto, apenas o 
  para  a  construção  civil,  exclusive  parte 

m 

ão repassou à UFSC o montante de R$ 
00,00,    sem    previsão   de   Contrapartida,   para   apoiá-la 

a e Urbanismo 

 fisicamente  a entrega dos bens adqu
 serviços contratados. 
 
 8.3 SUBÁREA - CONVÊNIOS DE O
 
 8.3.1 ASSUNTO  - FORMALIZAÇÃO LEGAL  
 
 8.3.1.1 COMENTÁRIO: (041)  
 No  quarto  trimestre  de 2004 foi realizada por esta CGU/SC auditoria 
 especial  (Relatório  nº154084) sobre diversos convênios firmados pela 
 UFSC,  dentr
 (SIAFI  480935),  nos  montantes  de  R$  400.000,00  e R$ 750.000,00, 
 respectivamente,   ambos  para  a  execução  das  obras  referentes  à 
 construção  do  novo  Prédio  para  o  Departamento  de  Arquitetura e 
 Urbanismo. 

 no  aponta O  trabalho  resultou 
 fiscalização  da  execução,  atribuídas  à  UFSC,  mas  também apontou 
 evidências  de  inadequação orçamentária com impactos no cronograma de 
 execução, conforme reproduzimos: 
 "8.3.1.2 INFORMAÇÃO: 
 Através do Convênio 317/2002 (SIAFI 466.738) a União repassou à UFSC o 
 montante  de R$ 400.000,00, sem previsão de Contrapartida, para apoiá- 
 la financeiramente na construção da etapa I da Escola de Arquitetura e 
 Urbanismo  (Setor  3  -  Bloco  C)  do  Centro Tecnológico, tendo sido 
 edificada uma área de 1.284,61 m². A obra foi executada pelas empresas 
 Salver  Empreiteira  de  mão-de-obra  Ltda  (CGC 00.521.113/0001-32) e 
 Suprema  Engenharia  Elétrica  Ltda (CGC 02.270.918/0001-86), mediante 
 contratos   nº   004/UFSC/2003  e  396/UFSC/2003,  respectivamente.  O 
 contrato   original   da  Salver,  que  perfazia  R$  454.444,44,  foi 
 inicialmente  aditivado  em  R$  14.992,30  e,  posteriormente  em  R$ 
 95.677,60,  totalizando  R$  565.114,34. Já o contrato da Suprema, que 
 tratou  da  parte  elétrica  da  obra, não sofreu aditivo, custando R$ 
 194.209,22,  resultando  a  obra  num  custo total de R$ 759.323,56. O 
 Convênio  /  Plano  de  Trabalho  prevê  um  montante  de despesas que 
 totaliza  R$ 400.000,0
 Orçamento   Estimativo 
 elétrica,  elaborado pela UFSC na mesma época (outubro/2002), monta e
 R$  537.085,00,  evidenciando uma previsão muito superior para o custo 
 da obra. 
 "8.3.3.8 CONSTATAÇÃO: 
 Inclusão de despesas em desacordo com o Plano de Trabalho aprovado. 
 Através  do Convênio 180/2003 a Uni
 750.0
 financeiramente  na  construção da etapa II da Escola de Arquitetura e 
 Urbanismo  (Setor  1  -  Bloco  A)  do  Centro Tecnológico, estando em 
 execução uma área de 1.428,00 m². 
 ... 
 O  Plano  de  Trabalho trata do apoio financeiro destinado a atender a 
 construção da etapa II da Escola de Arquitetura e Urbanismo (Setor 1 - 
 Bloco  A)  do  Centro  Tecnológico.  Entretanto,  o  Demonstrativo das 
 Despesas  Efetuadas,  que  relata  o  cumprimento  do  objeto,  contém 
 serviços  referentes  a  Etapa  I da Escola de Arquitetur
 (Setor 3 - Bloco C) do Centro Tecnológico. Neste contexto encontram-se 
 elencados os seguintes valores financeiros: R$ 95.677,60 para a Salver 
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 Empreiteira   de   mão-de-obra  Ltda  (CGC  00.521.113/0001-32)  e  R$ 
 194.209,22 para a Suprema Engenharia Elétrica Ltda (CGC 
 02.270.918/0001-86).  Desta  forma,  resta  para aplicação no Plano de 

onvênio  apenas  R$   460.113,18,  quantia  inferior  à 

ivos  aos 

8.666/93, conforme reproduzimos: 

los órgãos ou 
ca  depende  de prévia aprovação de 
to pela organização interessada, o 

ções: 

ção de trabalho específico sobre a atuação da SESU/MEC, com 
s dos convênios em questão, haja vista que 
ve  sua  prestação de contas aprovada e o 

 Trabalho  do  C
 necessária  para cobertura do contrato inicial, com a empresa Simetria 
 Engenharia e Comércio Ltda (CGC 81.320.384/0001-21), que se aditivado, 
 mediante repactuação de preços, perfazerá R$ 652.003,95. 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Apesar do argumento do Convenente de que o montante disponibilizado no 
 Convênio  se  refira à construção do setor 1 e à conclusão do setor 3, 

o o próprio Convênio especificam em  tanto  o  Plano de Aplicação, quant
 seu  objeto  a  construção  da  etapa  II  da  Escola de Arquitetura e 
 Urbanismo  (Setor  1 - Bloco A) do Centro Tecnológico. Tal constatação 
 evidencia  o  fato de que os instrumentos legais não foram adequados a 
 possível nova realidade da obra." 
 Tendo  em  vista que na execução dos trabalhos de campo encontramos as 
 obras  paralisadas  e  não  observamos,  nos  processos  relativos aos 
 convênios,   registros  formais  dos  atos  de  gestão  relat
 encaminhamentos  adotados  pelas partes, UFSC e SESU/MEC, configura-se 
 necessária  a  responsabilização  do  concedente  no  que se refere ao 
 descumprimento do disposto na IN/STN nº 01/97, art. 2º, bem como o Art 
 116, inciso VII, da Lei nº 
 Art.  2º  O  convênio  será  proposto  pelo  interessado ao titular do 
 Ministério,  órgão  ou  entidade responsável pelo programa, mediante a 
 apresentação  do  Plano de Trabalho (Anexo I), que conterá, no mínimo, 
 as seguintes informações: 
 §   3º  Exigir-se-á  comprovação  de  que  os  recursos  referentes  à 
 contrapartida para complementar a execução do objeto, quando previsto, 

 o   custo  total  do  estão   devidamente   assegurados,   salvo   se  
 empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador; 
 §  4º  Os  beneficiários  das  transferências  referidas no artigo 1º, 
 quando  integrantes  da  administração  pública, de qualquer esfera de 
 governo, deverão incluí-las em seus orçamentos. 
 Lei nº 8.666/93 
 Art.  116.  Aplicam-se  as  disposições  desta Lei, no que couber, aos 
 convênios,   acordos,   ajustes   e   outros  instrumentos  congêneres 
 celebrados por órgãos e entidades da Administração. 

u ajuste pe §  1o  A  celebração  de  convênio,  acordo  o
 entidades  da  Administração  Públi
 competente  plano de trabalho propos
 qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informa
 I - identificação do objeto a ser executado; 
 II - metas a serem atingidas; 
 III - etapas ou fases de execução; 
 IV - plano de aplicação dos recursos financeiros; 
 V - cronograma de desembolso; 
 VI  -  previsão  de  início  e fim da execução do objeto, bem assim da 
 conclusão das etapas ou fases programadas; 
 VII  -  se  o  ajuste  compreender  obra  ou  serviço  de  engenharia, 
 comprovação  de  que os recursos próprios para complementar a execução 
 do  objeto  estão  devidamente  assegurados, salvo se o custo total do 
 empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador. 
 Ressaltamos  ainda a possibilidade de que seja avaliada a oportunidade 
 da  realiza
 foco nas prestações de conta
 o  convênio  317/2002  já  te
 convênio  nº  180/2003  encontra-se consignado no Siafi na situação "a 
 aprovar". 
 
 8.3.1.2 CONSTATAÇÃO: (066)  
 Oferecimento pela UFSC de Curso de Graduação à distância em Estado não 
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 relacionado na Portaria MEC nº 1.063, de 08 de maio de 2003. 
 A  UFSC  passou a oferecer Curso de Licenciatura Plena em Matemática à 
 Distância  em Estado da Federação onde ela não teria credenciamento do 
 MEC  para  ofertar  cursos  de  graduação  à distância, uma vez que na 
 Portaria  MEC  nº 1.063, de 08 de maio de 2003, não consta autorização 
 para a UFSC ofertar tais cursos no Estado do Maranhão. 
 Além  disso,  consta  no Artigo 10 do Decreto nº 3.860, de 09/07/2001, 

 revogou o Decreto 

as  em  Curso  à  Distância de Licenciatura em 

tação de projetos nessa modalidade, que está 
eu Plano de Desenvolvimento Institucional". 

não da UNIVIMA, sendo que, 
  a  própria  UFSC,  "o  Curso  de Graduação de Licenciatura em 
ca  que  está  sendo  oferecido  na  modalidade à distância no 

erecimento  de Cursos de Graduação da UFSC à distância 

 que "as universidades, mediante prévia autorização do Poder Executivo, 
 poderão  criar  cursos  superiores em municípios diversos de sua sede, 
 definida  nos atos legais de seu credenciamento, desde que situados na 
 mesma unidade da federação". 
 Mesmo  no  Decreto  nº  5.773,  de  09/05/2006,  que
 3.860/2001,  é  mantida tal determinação, uma vez que consta no Artigo 
 24  que  "as  universidades  poderão  pedir credenciamento de curso ou 
 campus  fora da sede em Município diverso da abrangência geográfica do 
 ato de credenciamento, desde que no mesmo Estado". 
 Em  agosto  e setembro de 2005 foram assinados três Termos de Convênio 
 entre  a UFSC e a Universidade Virtual do Maranhão (UNIVIMA) visando o 
 oferecimento,  para professores da rede pública de ensino do Estado do 
 Maranhão,  de  300  vagas  em  Curso  à  Distância  de Licenciatura em 
 Letras/Inglês,  300  vag
 Química   e  500  vagas  em  Curso  à  Distância  de  Licenciatura  em 
 Matemática,  sendo  que  este  último  curso já teve processo seletivo 
 concluído  e  está sendo oferecido nos dez pólos de ensino do interior 
 do Estado do Maranhão. 
 Saliente-se  que,  além  de  não  constar  na  Portaria MEC 1.063/2003 
 autorização  para  a UFSC ofertar tais cursos no Estado do Maranhão, o 
 projeto  pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática à distância 

tubro de 2005 só foi aprovado pela Câmara de  iniciado no Maranhão em ou
 Ensino de Graduação da UFSC em 22 de fevereiro de 2006. A própria UFSC 
 cita,  na  Portaria  089/PREG/2006 (de 12/05/2006), que "esta portaria 
 [que  aprova  o  currículo  do Curso] tem efeito retroativo ao segundo 
 período letivo de 2005". 
 Por  fim,  registre-se que o Parecer CNE/CES nº21/2006 (de 02/02/2006) 
 aprovou  o  credenciamento  da  Universidade  Federal do Maranhão para 
 oferta  de  cursos  superiores  na modalidade à distância, destacando, 
 entre  outros  motivos,  que  "a  UFMA  tem  experiência institucional 

ui setor estruturado  significativa  em Educação à Distância (ED) e poss
 responsável  pela implemen
 adequadamente inserida no s
 Portanto,  o  Estado do Maranhão passou a ter uma universidade federal 
 apta a oferecer cursos de graduação à distância. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 Iniciou  Curso  de Licenciatura em Matemática à distância no Estado do 
 Maranhão sem apresentar o devido credenciamento para oferece-lo em tal 
 Estado. 
 Salientamos  que  o  Curso  é  da  UFSC,  e 
 segundo
 Matemáti
 Estado  do Maranhão é um curso de Graduação da UFSC" e que, "portanto, 
 os concluintes receberão Diploma da UFSC". 
 
 CAUSA: 
 Expansão  do  of
 para  Estado que não consta na Portaria MEC nº 1.063, de 08 de maio de 
 2003. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 A  UFSC  apresentou  a  seguinte  justificativa  por meio do Memorando 
 033/VR/2006 (datado de 24/07/2006): 
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 "Em  relação  à recomendação apresentada à página 67, informa-se que o 
Secretaria de Educação a Distância, portaria 
/2006,  seção  1,  página  15),  estendeu a 

abrange  apenas  os Estados de Santa Catarina (Estado de 
C)  e da Bahia (neste caso, em função de Convênio). Não 

 a oferecer Cursos de Graduação em locais 

 da 

(de  17/12/2001)  e  as determinações do Parecer CP nº 98/99 (de 

nsino será ministrado com base 

o V da 

 MEC,  por  meio  da  sua  
 número  873  (DOU  de  11/4
 autorização  das  instituições  credenciadas  para  oferecer cursos de 
 graduação a distância para todas as Universidades." 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 A  justificativa  apresentada  pela  UFSC não esclarece e tampouco tem 
 relação  com o fato apontado, uma vez que a citada Portaria nº 873 (de 
 07/04/2006),  além  de  ter sido emitida em ano posterior ao início do 

UFSC no Estado do  oferecimento  do  Curso  de Graduação à Distância da 
 Maranhão,  apenas  autoriza,  em  caráter  experimental,  "a oferta de 
 cursos  superiores  a  distância  nas  Instituições Federais de Ensino 
 Superior,  no  âmbito  dos  programas  de indução da oferta pública de 
 cursos superiores a distância fomentados pelo MEC". 
 Autorizada  a oferecer cursos superiores a distância a UFSC já estava, 

1.063 (de  sendo  que  tal  autorização, concedida pela Portaria MEC nº 
 08/05/2003),  
 origem  da  UFS
 consta  na Portaria nº 873/2006 nenhum tipo de autorização para a UFSC 
 passar a oferecer tais cursos também no Estado do Maranhão. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 A  UFSC  deverá se restringir
 que  estejam  de acordo com os limites e regiões definidas em normas e 
 leis e na Portaria de credenciamento do MEC. 
 
 8.3.1.3 CONSTATAÇÃO: (067)  
 Inobservância  da  Portaria  MEC  nº  2941/2001 e do Parecer CP/MEC nº 
 98/99  (de  06/07/1999)  no estabelecimento dos requisitos do processo 
 seletivo do Curso de Graduação em Administração à Distância. 
 Descumprimento  da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 
 nº  9394/1996).  Direcionamento de vagas em processo seletivo de curso 
 de graduação à distância. 
 No edital do Processo Seletivo destinado ao preenchimento de 500 vagas 
 do  Curso  de  Graduação  em  Administração  na Modalidade de Ensino à 
 Distância  da  UFSC (curso aprovado em Parecer de Comissão Especial
 UFSC  datado  de 28/11/2005), foi exigido indevidamente como requisito 
 (além  do  Ensino  Médio)  que os interessados fossem "Funcionários do 
 Banco  do  Brasil"  ou  "Servidores  Públicos  Federais,  Estaduais ou 
 Municipais atuando em órgão situado no Estado de Santa Catarina". 
 Tal  exigência  é  irregular  e  fere  aspectos  normativos,  legais e 
 constitucionais  e  não  observa as normas contidas na Portaria MEC nº 
 2941  
 06/07/1999)  do Conselho Nacional de Educação, relativas aos processos 
 seletivos   para   ingresso   nas  instituições  públicas  e  privadas 
 pertencentes  ao  sistema  federal  de ensino superior, tendo em vista 
 que: 
 1) A Constituição Federal determina: 
          a) em seu Artigo 206, que: "O e
 nos  seguintes  princípios: I - igualdade de condições para o acesso e 
 permanência  na  escola;  [...]  IV  - gratuidade do ensino público em 
 estabelecimentos  oficiais;  [...]  VI  - gestão democrática do ensino 
 público em estabelecimentos oficiais". 
          b)  em  seu  Artigo 208, que: "O dever do Estado com educação 
 escolar  pública  será  efetivado  mediante  a  garantia de: [...] V - 
 acesso  aos  níveis  mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
 artística, segundo a capacidade de cada um". 
 2)  A  Lei  de  Diretrizes  e Bases (Lei 9394, de 20/12/1996), além de 
 repetir  em  seus  artigos  3º inciso I e 4º inciso V as determinações 
 constitucionais  contidas  nos  artigos 206 inciso I e 208 incis
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 Constituição Federal, também estabelece, no Artigo 44, que "a educação 
 superior  abrangerá  os  seguintes  cursos  e programas: [...] II - de 
 graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou 
 equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo". 
 3)  A  partir disto, o Parecer CP nº 98/99 (de 06/07/1999) do Conselho 
 Nacional de Educação cita que: 
          a)  "...é indispensável encontrar formas que garantam a todos 
 os  candidatos  interessados,  à  luz  dos  princípios  já enunciados, 
 igualdade  de  oportunidades  de  acesso,  o que obriga que o processo 
 seletivo,  qualquer  que  seja,  assegure  eqüidade  de  tratamento na 
 avaliação  realizada  sobre  a  capacidade de cada um para cursar, com 
 proveito o curso superior pretendido, ainda mais se considerado o Art. 
 5°  inciso  I  da  Constituição Federal que estatui: 'Todos são iguais 

ureza, garantindo-se aos  perante  a  lei, sem distinção de qualquer nat
 brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
 direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
 nos  termos  seguintes:  1- homens e mulheres são iguais em direitos e 
 obrigações, nos termos desta Constituição'." 
          b)  "O  mesmo entendimento deve ser dado a outra determinação 
 legal, qual seja a de que a escolha de alunos por uma instituição para 
 admissão  a  seus  cursos seja feita por meio de processo seletivo que 
 envolva  algum tipo de classificação. Quanto à essência, este processo 

 superior,  o  que reforça a necessidade de 

  participação,  além  da  explicitação  do  processo  no 

s ao Sistema Federal de Ensino Superior, a que se 

sições da 

 seletivo, além de permitir a demonstração da capacidade de cada um e a 
 livre  concorrência,  deverá  assegurar  aos  que  concorram  às vagas 
 oferecidas  que  a  classificação  dos  alunos estabeleça igualdade de 
 critérios de julgamento e das coisas que se comparam". 
          c) "Igualdade de oportunidades, eqüidade, conclusão do ensino 
 médio  ou  equivalente  e processo seletivo de capacidades são pois os 
 pontos  determinantes  e que, portanto, devem ser atendidos por todo e 
 qualquer   processo   seletivo,   mesmo   aqueles   desenvolvidos  por 
 Universidades  e Centros Universitários, já que o Conselho Nacional de 
 Educação,  usando  das  atribuições  do Art. 90 da Lei de Diretrizes e 
 Bases  da  Educação  Nacional  pode,  por  este  parecer,  sem ferir a 
 autonomia universitária, interpretar os dispositivos legais vigentes". 
          d)  "É  necessário,  no  entanto,  torná-lo  aberto  a todo o 
 universo  de  possíveis  candidatos  a  uma  mesma  instituição, o que 
 significa dizer que alunos matriculados em qualquer estabelecimento de 
 Ensino Médio do país ou que hajam concluído o Ensino Médio, a qualquer 
 tempo  e  segundo  quaisquer  das  formas  admitidas em lei, devem ter 
 garantidas  suas  possibilidades  de  acesso  ao  processo seletivo em 
 respeito aos princípios de igualdade de oportunidades e de eqüidade de 
 julgamento,  sem o que tal processo se torna inadmissível para seleção 
 de  candidatos  ao  ensino 
 Edital  Público  veiculado  no  Órgão  Oficial  da União e em órgão de 
 imprensa  de  grande  circulação,  em  que  se informe precisamente as 
 condições  de
 catálogo da instituição". 
           e)  "...o  que  a Constituição e a Lei prevêem é o acesso ao 
 ensino  superior,  segundo  a  capacidade  de  cada  um e em regime de 
 igualdade". 
           f) "Também não são admissíveis em processos seletivos cartas 
 de   recomendação  de  qualquer  tipo  e  comprovação  de  experiência 
 profissional  em  determinados ramos de atividades por se constituírem 
 em   processos   discriminatórios  e,  portanto,  contrários  à  norma 
 constitucional". 
 4) Já a Portaria MEC nº 2.941 (de 17/12/2001) resolve em seu Artigo 1º 
 que: "Os Processos Seletivos para ingresso nas instituições públicas e 
 privadas  pertencente
 refere  o Inciso II do Art.44 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
 Nacional,  deverão seguir as determinações do Parecer nº 98/99 de 6 de 
 julho  de  1999  do  Conselho Nacional de Educação e as dispo
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 presente Portaria". 
 5) Por fim, fica evidente no Decreto nº 5.622, de 19/12/2005 (e em seu 
 antecessor, o Decreto nº 2.494/1998), que a graduação à distância deve 
 também observar tais normas e princípios, uma vez que cita: 

dantes  em  cursos  e programas presenciais, da 
 forma que as certificações totais ou parciais obtidas nos cursos 

uncionários do 

 observar o estabelecido no artigo 81 da LDB, 

          a)  em  seu Artigo 2o que: "A educação a distância poderá ser 
 ofertada  nos  seguintes  níveis e modalidades educacionais: [...] V - 
 educação  superior,  abrangendo os seguintes cursos e programas: [...] 
 b) de graduação". 
          b)  em  seu  Artigo 3o que: "A criação, organização, oferta e 
 desenvolvimento  de cursos e programas a distância deverão observar ao 
 estabelecido  na  legislação  e  em  regulamentações em vigor, para os 
 respectivos níveis e modalidades da educação nacional". 
          c)  e em seu § 2o  do Artigo 3o que: "Os cursos e programas a 
 distância   poderão   aceitar   transferência   e  aproveitar  estudos 
 realizados  pelos  estu
 mesma
 e  programas  a  distância  poderão  ser  aceitas  em  outros cursos e 
 programas  a distância e em cursos e programas presenciais, conforme a 
 legislação em vigor". 
 *** 
 Portanto,  apesar  de  louvável  a  iniciativa da UFSC em oferecer 500 
 vagas em Curso de Graduação em Administração na modalidade de ensino à 
 distância,  não  pode  haver reserva de vagas neste Curso de Graduação 
 para  determinada  categoria  ou  público  alvo em detrimento da ampla 
 concorrência.  A  reserva  de 70% das vagas (350) para f
 Banco  do  Brasil  e  das  demais  30% das vagas (150) para Servidores 
 Públicos Federais, Estaduais ou Municipais atuando em órgão situado no 
 Estado  de Santa Catarina não tem amparo legal, não está de acordo com 
 o embasamento legal citado acima e deverá ser revista. 
 São  improcedentes  os  argumentos da UFSC em defesa de tal reserva de 
 vagas  ao  citar  que  "na  modalidade  à distância, cada curso tem um 
 projeto  próprio  dependendo  de seu propósito, da população-alvo, das 
 condições   básicas   de   informação  e  comunicação  e  de  recursos 
 financeiros",  que  "não se configura uma oferta contínua, mas sim uma 
 oferta  pontual,  endereçada  a  determinada  população, com orçamento 
 definido   para   cada  projeto  e  para  cada  turma"  e  que  "estas 
 especificidades  restaram  estabelecidas  no  § 1º do art.80 da Lei nº 
 9.394/1996, que trata das diretrizes e bases da educação nacional, que 
 prevê a organização destes cursos 'com abertura e regimes especiais'". 
 Primeiro  porque,  ao  contrário  do que afirma a UFSC, é a educação à 
 distância  que  será  "organizada  com  abertura  e regime especiais", 
 conforme cita o § 1º do artigo 80 da LDB, e não os cursos oferecidos. 
 Segundo porque a LDB é bastante explícita ao afirmar, em seu Artigo 3o 
 que  "a  criação,  organização,  oferta  e desenvolvimento de cursos e 
 programas a distância deverão observar ao estabelecido na legislação e 
 em  regulamentações em vigor, para os respectivos níveis e modalidades 
 da  educação  nacional"  (no  caso,  Cursos  de  Graduação),  conforme 
 descrito mais acima. E terceiro, o citado "caráter experimental" deste 
 Curso  de  Graduação deve
 ou  seja,  de que "é permitida a organização de cursos ou instituições 
 de  ensino  experimentais,  desde  que obedecidas as disposições desta 
 Lei"  (incluindo a impossibilidade de restringir o processo seletivo a 
 público-alvo restrito). 
 Além  disso,  se  os  Cursos  de  Graduação  à Distância podem aceitar 
 transferência  e  aproveitar  estudos  realizados  pelos estudantes em 
 cursos  e  programas  presenciais  e vice versa, não é possível querer 
 configura-los  como  cursos  fechados  passíveis de reserva de vagas a 
 determinado público-alvo restrito. 
 A  UFSC  também alega que "a oferta do referido curso não se constitui 
 em  uma  iniciativa  isolada  desta  Universidade, pois surgiu como um 
 curso-piloto  de  Administração  à  Distância  do Projeto Universidade 
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 Aberta  do  Brasil  (UAB), numa parceria formalizada entre o MEC-SEED, 
 Banco  do  Brasil  (integrante  do Fórum das Estatais pela Educação) e 
 Instituições  Federais  e Estaduais de Ensino Superior", que por falta 
 de  recursos  por  parte  do  MEC  para  custear a oferta do curso com 
 destinação  de  100%  das vagas para atendimento da demanda social "ao 
 Banco  do  Brasil restaram destinados 70% das vagas para atender à sua 
 demanda interna e 30% ao MEC para atendimento da demanda social" e que 
 "esta  posição  restou  ratificada  na  ata  da  reunião  do  Grupo de 
 Coordenadores  do  Curso  de  Administração  à Distância, realizada em 
 30/03/2006, para tratar do Convênio Banco do Brasil", porém a falta de 
 recursos do MEC e a assinatura de acordo financeiro do Banco do Brasil 
 com  cada universidade participante não justifica a reserva de 70% das 
 vagas  deste  Curso  de  Graduação  à distância para esta sociedade de 
 economia  mista,  pois isto se configuraria como uma espécie de compra 
 das  vagas  destinadas a seus funcionários em universidades públicas e 

entada a citada aprovação do edital do processo seletivo pela UAB 

 colocaria por terra o argumento da UFSC de que estaria sendo observado 
 o  "princípio  da  gratuidade  do  ensino  público em estabelecimentos 
 oficiais,  estabelecido  no  inciso  IV  do artigo 206 da Constituição 
 Federal". 
 Saliente-se que, segundo a UFSC, "o convênio financeiro a ser assinado 
 com  o Banco do Brasil será padrão e igual para todas as universidades 
 que  integram  o projeto piloto da Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

  e  que "embora ainda não estejam plenamente  Curso  de  Administração"
 compatibilizados,  os  valores estão baseados no índice de R$ 1.800,00 
 por  aluno  por ano, sendo que o Banco arcará com os custos dos alunos 
 funcionários  do  Banco enquanto o MEC arcará com os custos dos alunos 
 funcionários públicos". 
 Também  não tem amparo legal a reserva das demais 30% das vagas de seu 

s  Curso  de  Administração  à  distância  (150  vagas)  para  Servidore
 Públicos Federais, Estaduais ou Municipais atuando em órgão situado no 
 Estado de Santa Catarina, pois não há como entender isto como a citada 
 "demanda   social"   registrada   na   Ata  da  Reunião  do  Grupo  de 
 Coordenadores do Curso de Administração à Distância, de 30/03/2006. 
 Ao  contrário de outras universidades participantes do Projeto, a UFSC 
 decidiu  restringir  o  preenchimento  dos  30%  de  vagas restantes a 
 servidores  públicos  (e  não  as destinou à ampla concorrência) sob o 
 argumento  de  que isto viria "ao encontro da política de qualificação 
 dos  servidores  públicos,  visando,  principalmente,  à  melhoria  da 
 eficiência,  eficácia  e  qualidade dos serviços públicos prestados ao 
 cidadão",  que  entre  os  cidadãos  aptos a concorrer a estes 30% das 
 vagas  "encontram-se  contemplados  os  servidores  públicos  federais 
 amparados pelo Decreto nº 5707/2006, que instituiu a política nacional 
 de  desenvolvimento  de  pessoal,  a  ser  implementada pelos órgãos e 
 entidades  da  administração  pública  federal  direta,  autárquica  e 
 fundacional",  que "a UAB é uma parceria entre consórcios públicos nos 
 três níveis governamentais (federal, estadual e municipal), razão pela 
 qual  a  sua  atuação  dá-se nos três níveis da federação" e que "cabe 
 lembrar  que  o edital deste curso foi aprovado pela UAB e, por via de 
 conseqüência, pelo MEC, sem qualquer restrição em relação à população- 
 alvo,  tanto  que  é  citado  na página eletrônica da UAB", porém tais 
 argumentos são frágeis, não demonstram o amparo legal de tal restrição 
 e não justificam a decisão tomada pela UFSC, uma vez que se chocam com 
 os  dispositivos  legais  citados  no  início  desta constatação. Além 
 disso,   o   Decreto  nº  5707  (de  23/02/2006)  fala  em  "ações  de 
 capacitação"   e   "eventos   de  capacitação"  (dentre  eles  "cursos 
 presenciais  e  à  distância")  e não em reserva de vagas em Cursos de 
 Graduação à distância para servidores federais, não estabelece reserva 
 de  vagas  para servidores federais em Cursos de Graduação à distância 
 de IFES, e, mesmo que estabelecesse, não poderia se sobrepor à LDB e à 

Por  fim,  não  consta  dentre  a documentação  própria  Constituição.  
 apres
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 e,  mesmo  que  constasse (explícita ou implicitamente), tal aprovação 
 não  seria justificativa para o descumprimento da legislação citada no 
 início da constatação. 
 *** 
 Em  relação à aprovação do Curso de Administração Modalidade de Ensino 
 à  Distância  nas  instâncias  internas  da  UFSC, registre-se que seu 
 processo  só  foi  incluído na pauta da reunião da Câmara de Ensino de 
 Graduação  do dia 31/05/2006, ou seja, o Curso foi lançado pela UFSC e 
 teve  processo  seletivo  realizado  em  21/05/2006 antes mesmo de ser 
 aprovado pela Câmara de Ensino de Graduação. Sobre isto, a UFSC afirma 
 que  "o  parecer do relator foi aprovado Ad Referendum ao Conselho por 
 seu  presidente", que "na reunião do dia 31/05/2006 será avaliado o Ad 
 Referendum",  que  "a  menos  que  seja  

endum  tem  validade  a  partir  da
rejeitado  pelo Conselho o Ad 
 data de sua assinatura" e que 

xclusivamente a servidores da 

cia existente nos Cursos de Administração presenciais da UFSC 

 preenchidas, as justificativas 

 de Administração à Distância e: 

 Refer
 "informa-se  que  o  cronograma de oferecimento do curso piloto da UAB 
 segue  uma  proposta  nacional,  o  que  causou  a  necessidade de ser 
 concedido o Ad Referendum ao processo". 
 *** 
 Por  fim, registre-se que, no processo seletivo do Curso, as 500 vagas 
 foram  distribuídas  por 10 pólos de ensino do interior do Estado, com 
 35  vagas  para  funcionários  do  Banco  do  Brasil  e  10 vagas para 
 servidores  públicos  de  Santa  Catarina em cada pólo, com exceção do 
 pólo   de   Florianópolis,   onde   foram  destinadas  35  vagas  para 
 funcionários do Banco do Brasil e 60 vagas para servidores públicos de 
 SC  (sendo  50  destas vagas destinadas e
 própria  UFSC).  Novamente,  dentre a documentação apresentada, também 
 não  consta  o  amparo  legal  utilizado  pela  UFSC para justificar a 
 destinação  com  exclusividade  de 50 vagas (posteriormente aumentadas 
 para 65) para seus próprios servidores. 
 A  relação  candidato/vaga deste processo seletivo ficou bem abaixo da 
 concorrên
 (inclusive  com  pólos  de ensino onde a relação candidato/vaga foi de 
 apenas 0,29 candidatos/vaga, no caso das vagas do BB em Laguna, e 0,31 
 candidatos/vaga, no caso das vagas do BB em Tubarão), conforme relação 
 abaixo: 
      a)  Administração  Noturna  presencial  (Vestibular  2006): 11,63 
 candidatos/vaga 
      b)   Administração   Diurna  presencial  (Vestibular  2006): 7,84 
 candidatos/vaga 
    c) Administração à Distância: 2,02 candidatos/vaga, sendo: 
                  -   Entre   funcionários   BB:   1,25 candidatos/vaga 
                 -   Entre   servidores   de  SC:  4,39 candidatos/vaga 
                 -   Entre  servidores  da  UFSC:  2,60 candidatos/vaga 
 Tal  situação  de  baixa  procura  das  vagas  (onde  em  seis pólos a 
 proporção  candidato/vaga  entre  funcionários  BB ficou abaixo de um) 
 provocou  até  mesmo  a  criação de mais 163 vagas em cinco pólos, que 
 significaram  um  acréscimo de mais 114 para funcionários BB, 15 vagas 
 para  servidores  da  UFSC e mais 34 vagas para servidores públicos de 
 SC,  o  que  redundou  em  um aumento das vagas oferecidas no processo 
 seletivo  de  500  para  663  vagas. Salientamos que, como as 50 vagas 
 destinadas a servidores da UFSC e as 100 vagas destinadas a servidores 
 públicos  de  SC  seriam  completamente
 apresentadas pela UFSC para tal aumento de vagas não são pertinentes. 
 A  concorrência  do  processo seletivo, com a criação destas novas 163 
 vagas,  passou  então  para  1,64  candidatos/vaga no cômputo geral do 
 Curso
                  -   Entre   funcionários   BB:   0,95 candidatos/vaga 
                 -   Entre   servidores   de  SC:  3,28 candidatos/vaga 
                 -   Entre  servidores  da  UFSC:  2,00 candidatos/vaga 
 *** 
 Em  relação  a  outros cursos de Graduação à Distância oferecidos pela 
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 UFSC,  no segundo semestre de 2005 a universidade já havia realizado o 
 processo seletivo para ingresso no Curso de Licenciatura em Matemática 
 à  distância  oferecido  pela  UFSC no Estado do Maranhão e o processo 
 seletivo  para  ingresso  no  Curso  de  Licenciatura em Matemática na 
 modalidade  de  ensino à distância para professores da rede pública de 
 ensino  do  Estado  de  Santa  Catarina (Edital EAD02/COPERVE/2005, de 
 15/08/2005),  onde  foram reservadas 80% das vagas exclusivamente para 
 "professores  em  efetivo  exercício  e/ou  com  contrato  em  caráter 
 temporário  (ACT),  que  estejam  atuando nas redes públicas de ensino 
 (municipal,  estadual  ou  federal) no Estado de Santa Catarina". Para 
 justificar   também   este   direcionamento  de  80%  das  vagas  para 
 professores   em  exercício,  a  UFSC  forneceu  cópia  do  Ofício  nº 
 082/GR/2006  (de 08/03/2006) encaminhado ao Ministério Público Federal 

recer  questionamento  semelhante  feito pelo MPF, sendo  visando  escla
 que,  da  mesma  forma  que  em  relação  ao  Curso de Administração à 
 distância,   as   justificativas   apresentadas   não   esclarecem   o 
 descumprimento   da  legislação  pertinente  citada  no  início  desta 
 constatação. 
 Já  em  2006  a UFSC está realizando ou realizará, até o fim de julho, 

  de  três   processos  seletivos  distintos  para  ingresso  em  Cursos
 Graduação  à  distância  (além  da  Graduação  em Administração, estão 
 ocorrendo   os   processos   seletivos  para  ingresso  em  cursos  de 
 Licenciatura em Física e Licenciatura em Matemática à distância e para 
 ingresso no curso de Licenciatura em Letras-Libras à distância). 
 Portanto,  também  se  configurou  uma situação onde a UFSC promove um 
 processo seletivo para cada Curso de Graduação à Distância que passa a 
 ofertar  e,  portanto, realizando mais do que dois processos seletivos 
 para  Cursos de Graduação por período de ingresso (somando

o  o  que  dispõe a Portaria MEC
 presenciais 
 nº 2.941 (de 

alidade de Ensino 
ância  antes  mesmo  da  aprovação  por sua Câmara de Ensino de 
o  e  restringiu  o  acesso  às  500 vagas oferecidas apenas a 

94, de 20/12/96, qual seja, ter concluído o ensino médio 

ossui o devido amparo legal. 

 auditoria de que trata a Solicitação de 

 e  à  distância),  ferind
 17/12/2001),  uma  vez  que  o Artigo 4º desta Portaria estabelece que 
 "somente  poderão  ser  realizados  no máximo dois processos seletivos 
 para cada período de ingresso, seja anual ou semestral". 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 Implementou o Curso de Graduação em Administração mod
 à  Dist
 Graduaçã
 funcionários  do  Banco  do  Brasil  e a servidores públicos federais, 
 estaduais e municipais do Estado de Santa Catarina. 
 
 CAUSA: 
 A  UFSC  interpreta  que  pode  direcionar  as vagas de seus Cursos de 
 Graduação  à  distância  a um público-alvo específico em detrimento da 
 ampla  concorrência, uma vez que entende que "não se trata de um curso 
 na  modalidade  presencial,  cujo oferecimento dá-se de forma aberta a 
 qualquer candidato que preencha os requisitos estabelecidos no art. 44 
 da  Lei nº 9.3
 ou  equivalente  e  sido  classificado em processo seletivo". Conforme 
 exposto   no   início   desta   constatação,   entendemos   que   este 
 posicionamento não tem sustentação e não p
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Como  justificativa,  a  UFSC  apresentou  o Ofício nº 210/GR/2006 (de 
 15/05/2006), conforme registrado abaixo: 
 "Em  atenção  à solicitação de
 Auditoria em epígrafe, concernente ao programa especial de formação em 
 Administração  em  nível  de  graduação,  na  modalidade  de  ensino a 
 distância,  de que trata o Edital 0l/COPERVE/2006, vimos apresentar os 
 esclarecimentos solicitados. 
 Como  é  cediço, a Educação a Distância é uma modalidade de ensino que 
 requer  os  mesmos  elementos  fundamentais  da modalidade presencial, 
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 entre  os  quais  merece  ênfase o projeto pedagógico, contemplando: a 
 contextualização,  o conteúdo específico, a metodologia, os recursos e 
 materiais didáticos, os recursos financeiros, o perfil profissional, o 
 corpo técnico-administrativo e docente e os instrumentos de avaliação. 
 A  par dessa similitude, diferencia-se da educação presencial pela sua 
 forma  de  organização,  pois  cada  curso  constitui-se em um projeto 

, da população-alvo, das condições básicas 

urma. 

 da oferta de vagas no Curso de 

blica de educação básica. 

ia  de  Educação a Distância - SEED - lançou o Edital n° 1, em 

er das tratativas relacionadas ao curso em comento, a questão 

 singular  que  respeita  a carga horária estabe1ecida pelas Diretrizes 
 Curriculares Nacionais, mas que requer outra estrutura organizacional, 
 outra  periodicidade,  outra  estrutura  física e de pessoal, e outras 
 condições técnico-didáticas, de acompanhamento e de avaliação. 
 Na   modalidade  à  distância,  cada  curso  tem  um  projeto  próprio 
 dependendo  do seu propósito
 de  informação  e comunicação e de recursos financeiros. Portanto, não 
 se  configura  uma  oferta  contínua  -  mas  sim  uma oferta pontual, 
 endereçada  a  determinada população, com orçamento definido para cada 
 projeto e para cada t
 Essas  especificidades  restaram  estabelecidas no § 1 ° do art. 80 da 
 Lei  n°  9.394/1996,  que  trata  das  diretrizes  e bases da educação 
 nacional,  que  prevê  a  organização  desses  cursos  "com abertura e 
 regimes especiais". 
 A  fim  de  contextualizarmos a questão
 Administração  em comento, faz-se necessária, ainda, a sua inserção no 
 contexto  das  políticas  públicas  para  a  educação  promovidas pelo 
 Governo Federal, especialmente pelo Ministério da Educação em parceria 
 com as empresas estatais brasileiras. 
 Destarte,  a  oferta  do  referido  curso  não  se  constitui  em  uma 
 iniciativa  isolada  desta  Universidade,  pois  surgiu como um curso- 
 piloto  de Administração a Distância do Projeto Universidade Aberta do 
 Brasil  -  UAB,  numa  parceria formalizada entre o MEC-SEED, Banco do 
 Brasil (integrante do Fórum das Estatais pela Educação) e Instituições 
 Federais e Estaduais de Ensino Superior. 
 O  Projeto  Universidade  Aberta  do  Brasil  -  UAB - consoante dados 
 constantes  de  sua  página eletrônica - foi criado pelo Ministério da 
 Educação, em 2005, no âmbito do Fórum das Estatais pela Educação, para 
 a articulação e integração de um sistema nacional de educação superior 
 a  distância,  em  caráter  experimentalvisando sistematizar as ações, 
 programas,  projetos  e  atividades pertencentes às políticas públicas 
 voltadas  para  a  ampliação  e  interiorização  da  oferta  do ensino 
 superior  gratuito  e  de  qualidade no Brasil, bem como a formação de 
 corpo docente para a rede pú
 O   Sistema  Universidade  Aberta  do  Brasil  é  uma  parceria  entre 
 consórcios  públicos nos três níveis governamentais (federal, estadual 
 e  municipal),  com a participação das universidades públicas e demais 
 organizações interessadas. 
 Para a consecução do Projeto UAB, o Ministério de Educação, através da 
 Secretar
 20  de dezembro de 2005, com a Chamada Pública para a seleção de pólos 
 municipais  de apoio presencial e de cursos superiores de Instituições 
 Federais de Ensino Superior na Modalidade de Educação a Distância para 
 a UAB. 
 Acudindo   ao   chamamento   do   Ministério   da  Educação,  diversas 
 instituições   de  ensino  superior  brasileiras,  entre  as  quais  a 
 Universidade Federal de Santa Catarina, uniram-se para implementar uma 
 experiência-piloto de programa de curso de Administração na modalidade 
 a distância, em conjunto com o Banco do Brasil e aquele Ministério. 
 No decorr
 da  definição  da  destinação  das vagas quase colocou por terra a sua 
 viabilização,  uma  vez  que  o  Ministério  da  Educação pretendia, a 
 princípio,  a destinação de 100% das vagas para atendimento da demanda 
 social. 
 Diante  da falta de recursos por parte do MEC para custear a oferta do 
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 curso  na  forma  pretendida  inicialmente  e  considerando que, nesta 
 modalidade  de  educação  à  distância,  os  projetos  dos  cursos são 
 pontuais  e os seus limites, inclusive de população-alvo, definidos em 

 Grupo de 

contemplados  os  servidores públicos federais amparados 

 na modalidade 
sencial,  cujo  oferecimento  dá-se  de  forma  aberta  a  qualquer 

ensino médio ou 

 a distância que 

 edital,  chegou-se,  ao  final,  ao  consenso  quanto à destinação das 
 vagas,  levando-se  em  consideração,  principalmente, a contrapartida 
 financeira  de  cada  uma  das  partes  - MEC e Banco do Brasil - para 
 custear o curso em comento. 
 Assim,  ao  Banco  do  Brasil  restaram  destinados 70% das vagas para 
 atender à sua demanda interna e 30% ao MEC para atendimento da demanda 
 social.  Essa  posição restou ratificada na ata da reunião do
 Coordenadores  do  Curso  de  Administração  a Distância, realizada em 
 30/03/2006,   para   tratar   do  Convênio  Banco  do  Brasil,  com  a 
 participação  do Diretor de Políticas em EAD da Secretaria da Educação 
 a Distância/MEC - que a presidiu - e representantes da UAB. 
 De outra parte, quanto ao estabelecimento da demanda social em relação 
 aos  30%  das  vagas restantes, vários fatores contribuíram para a sua 

  caso os servidores públicos  definição  quanto  à  população-alvo,  no
 federais,  estaduais  e  municipais.  Primeiro, por vir ao encontro da 
 política   de   qualificação   dos   servidores   públicos,   visando, 
 principalmente,  à  melhoria  da  eficiência, eficácia e qualidade dos 
 serviços públicos prestados ao cidadão. 
 Vale  lembrar,  por oportuno, que, entre os cidadãos aptos a concorrer 
 aos  30%  das  vagas  a  que  se  refere o edital do curso em comento, 
 encontram-se  
 pelo  Decreto  nº  5.707/2006,  que  instituiu  a política nacional de 
 desenvolvimento   de  pessoal,  a  ser  implementada  pelos  órgãos  e 
 entidades  da  administração  pública  federal  direta,  autárquica  e 
 fundacional. 
 No  que  concerne ao segundo fator, há que se ter presente que a UAB é 
 uma  parceria entre consórcios públicos nos três níveis governamentais 
 (federal,  estadual  e municipal), razão pela qual a sua atuação dá-se 

níveis da federação.  nos três 
 Por  derradeiro,  cabe  lembrar  que o edital deste curso foi aprovado 
 pela  UAB e, por via de conseqüência, pelo MEC, sem qualquer restrição 
 em  relação  a população-alvo, tanto que é citado na página eletrônica 
 da UAB. 
 Feitas  essas  digressões,  parece-nos restar demonstrado que, no caso 
 concreto, não houve reserva de vagas - no sentido estrito da expressão 
 -  de  sorte  a  beneficiar  um segmento da sociedade em detrimento de 
 outro,  pois  no  caso concreto não se trata de um curso
 pre
 candidato  que  preencha os requisitos estabelecidos no art. 44 da Lei 
 nº  9.394,  de  20/12/96  - qual seja, ter concluído o 
 equivalente e sido classificado em processo seletivo." 
 . 
 A  UFSC  apresentou  também  a seguinte justificativa complementar por 
 meio do Memorando 033/VR/2006 (datado de 24/07/2006): 
 "Observa-se  que  a UFSC apresentou extensa justificativa, presente às 
 páginas 73, 74 e 75 do documento da CGU. Adicionalmente acrescenta-se, 
 em  anexo, corpo de texto do ofício encaminhado pessoalmente por Hélio 
 Chaves  Filho,  Diretor  do  Departamento  de  Políticas em Educação a 
 Distância da SEED/MEC ao Procurador da República do Ministério Público 
 Federal  do  Estado  de Santa Catarina, Sr. André Stefani Bertuol, que 
 interpelou  o MEC a respeito do Projeto da UAB (Universidade Aberta do 
 Brasil). 
 Adiciona-se  que a interpretação da equipe de auditores não considerou 
 as  informações  contidas  no  ofício  da  UFSC,  no  210/GR/2006  (de 
 15/05/2006),  que  observa  que os cursos de graduação
 estão sendo oferecidos pela UFSC são objetos de convênios específicos, 
 firmados  entre  a  Universidade  e  o  MEC  em  atendimento a editais 
 públicos.  A exceção encontra-se o curso de graduação em administração 
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 que também atende ao convênio com o Banco do Brasil. 
 Por   se   tratar  de  cursos  especiais,  que  não  serão  oferecidos 
 continuamente,  e  sim, em uma única edição, não se aplica a norma que 

s  alunos para um programa especial com prazo de execução 

  do Ministério Público Federal do Estado de Santa Catarina é 

000.001446/2006-59 (2939/06), 

ção  superior  pública, em particular, do Programa Interface, 

as 

atais). 

com  as  universidades  brasileiras  e embasamento legal nos 

o com 

 rege a realização do vestibular em instituições públicas brasileiras. 
 Trata-se de exames de seleção especiais, com uma única finalidade: 
 selecionar  o
 definido em convênio." 
 O  conteúdo  da  citada  cópia  do ofício da SEED/MEC ao Procurador da 
 República
 o seguinte: 
 "Assunto:    Solicitação   de  informações  sobre  o  curso-piloto  de 
 Administração a distância, no âmbito do Projeto Universidade Aberta do 
 Brasil. 
 Senhor Procurador, 
 Em   atendimento   ao   Ofício   n.  1066/06-UTC/PR/SC,  referente  ao 
 Procedimento  Administrativo  P.A.  1.33.
 instaurado  junto à Procuradoria da República em Santa Catarina, sobre 
 a  Parceria  MEC - Banco do Brasil - para o desenvolvimento do Projeto 
 Universidade  Aberta  do Brasil (UAB), no âmbito do Fórum das Estatais 
 pela Educação, cumpre-nos observar que: 
 1.  o  Projeto  Universidade  Aberta  do  Brasil (UAB) foi elaborado a 
 partir  da  proposta  de um dos quatro eixos estratégicos do Fórum das 
 Estatais  pela Educação, que diz respeito ao fortalecimento e expansão 
 da  educa
 que  estabelece  os  termos  principais  das  relações entre as IFES - 
 representadas  pela  ANDIFES  -  e  as  empresas estatais, conforme os 
 termos  do "Protocolo de Cooperação das Estatais pela Educação" (cópia 
 anexa). 
 2.  Juntamente  com  os  Projetos Escola Brasil, Escola Aberta, Brasil 
 Alfabetizado  e  Escola de Fábrica, o Projeto UAB compõe o conjunto de 
 macroprojetos  estratégicos que serão desenvolvidos no âmbito do Fórum 
 das Estatais pela Educação. 
 3.  O projeto UAB terá por metas principais: a formação e consolidação 
 de  rede nacional de oferta de educação superior pública de qualidade, 
 por  meio  da  modalidade  a  distância,  visando  ao  desenvolvimento 
 regional e a superação de desequilíbrios no panorama nacional. 
 4.  O  projeto  será  estabelecido  em  consonância  com  as  demand
 nacionais  por  docentes  e deverá ser criado a partir de uma política 
 permanente do MEC, para a formação superior de professores, para todos 
 os  níveis  educacionais,  bem como em relação ao Programa Nacional de 
 Formação Superior de Servidores Públicos (inclusive das est
 5.  Terá  importância  estratégica no aumento do nível de formação dos 
 servidores  públicos,  seja  pela  oferta  de cursos de especialização 
 (lato  sensu)  ou  de formação continuada, cujos reflexos ocorrerão na 
 melhoria da qualidade dos serviços prestados à população. 
 6.  O  Sistema  Universidade  Aberta  do  Brasil  será  constituído em 
 parceria  
 termos  do  art.  81  da  Lei  de  Diretrizes e Bases da Educação, Lei 
 9.394/1996,  que  possibilita o funcionamento de programas de educação 
 em  caráter  experimental, nos termos do Decreto 5.800, de 08 de junho 
 de 2006. 
 7.  Dessa  forma,  o projeto do Sistema Universidade Aberta do Brasil, 
 será  estabelecido  pela  União,  para oferta de cursos e programas de 
 educação  superior  e  de formação continuada a distância e em caráter 
 experimental. 
 8.  A  UAB constituir-se-á a partir do conjunto de Consórcios Públicos 
 envolvendo  União,  Estados  e  Municípios,  formados  nos  Estados da 
 Federação, com apoio das Empresas Estatais participantes, contand
 a  participação  de  Universidades Públicas, contando com, pelo menos, 

sidade  Federal, nos termos da Lei no 11.107, de 6 de abril  uma  Univer
 de  2005  e  dos  pólos  municipais  a  serem  criados  para  as fases 
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 presenciais dos cursos e programas oferecidos no âmbito da UAB. 
 9.  As  ações  da UAB serão fundamentadas na tríade ensino, pesquisa e 
 extensão; 
 10.  A  primeira  ação  voltada  para oferta educacional ocorrerá pela 
 implantação de projeto-piloto nacional, com oferta de 10000 vagas para 
 o  curso de graduação em Administração, na modalidade a distância, com 
 previsão de início em agosto de 2006; 

 Comissão Nacional  11.  Foi  conformada,  no mês de setembro de 2005, a
 para  implantação  do projeto-piloto, com 16 representantes, indicados 
 pela    SEED-MEC,   Instituições   Públicas   de   Educação   Superior 
 participantes  e  Banco  do  Brasil,  bem como foi instituído Fórum de 
 Coordenadores para viabilização do projeto-piloto. 
 12.  O  projeto-piloto  terá parceria especial do Banco do Brasil, nos 

   Universidades  participantes  sob  a  coordenação  da 

 será  analisado,  em conjunto com a Secretaria de Educação a Distância 

o MEC tem propiciado o apoio quanto à 

ra EAD (Lei 

o UAB. 
ância estratégica do 

rço   coordenado   de   diferentes   níveis 

 termos dos "Acordos de Cooperação Técnica" (cópias em anexo) celebrado 
 entre  União,  representada  pelo MEC, Representantes de Universidades 
 Federais  e  o  Banco do Brasil, nos termos do Protocolo de Cooperação 
 supracitado. 
 13.  O  curso-piloto  será  ofertado em 19 Unidades da Federação, para 
 criação   da  rede  de  infra-estrutura  adequada  para  os  cursos  a 
 distância,  visando  ao  estabelecimento de pólos para EAD em diversos 
 Municípios. 
 14.   A   Comissão  citada  terá  a  incumbência  de  tomar  todas  as 
 providências  necessárias  para  o processo seletivo em junho de 2006, 
 início  do  curso em agosto de 2006, preparo de material impresso e de 
 recursos tecnológicos necessários para os estudantes. 
 15.   Para  referencial-modelo  para  o  projeto-piloto  será  adotado 
 projeto  do  curso  de  graduação  em Administração, desenvolvido pelo 
 conjunto   das
 Universidade  Federal de Santa Catarina,  com duração de quatro anos e 
 meio,  sendo  os  três  primeiros estruturados em base comum, e um ano 
 destinado  às diferentes ênfases (a serem definidas pelas instituições 
 ofertantes). 
 16.  O  processo  seletivo  previsto  será de responsabilidade de cada 
 Universidade   participante,   as   quais,   em   exercício   de  suas 
 prerrogativas  de autonomia constitucional, poderão fixar os critérios 
 para  vagas,  distribuição de vagas para as variadas demandas sociais, 
 conteúdos para as provas, etc. 
 17.   Em  relação  ao  custeio  efetuado  pelo  Banco  do  Brasil,  as 
 Universidades participantes do projeto-piloto apresentarão planilha de 
 custos  para a implantação e oferta do mesmo. Nesse sentido, cada caso 

 do   MEC,  visando  à  otimização  dos  recursos  públicos  que  serão 
 aplicados. 
 18.  A realização do projeto-piloto, bem como do projeto abrangente da 
 UAB,  permitirá consolidar rede básica nacional para o desenvolvimento 
 da  educação a distância, a partir da iniciativa pública, com o aporte 
 de  novas  tecnologias, metodologias educacionais inovadoras, projetos 
 de  expansão  e  interiorização da oferta educação superior no Brasil, 
 dentre  outros.  Nesse  sentido,  para melhorar as condições de infra- 
 estrutura,  o  projeto  conta  com  o apoio financeiro das Estatais (a 
 exemplo   de   outros  Acordos  de  Cooperação  Técnica,  firmado  com 
 Estatais).  No caso específico do projeto-piloto, o apoio vem do Banco 
 do Brasil e, por parte da União, 
 renovação da regulamentação sobre EAD (Decreto 5622, de 20 de dezembro 
 de  2005),  garantia  de pagamento de bolsas de pesquisa pa
 11.273,   de  6  de  fevereiro  de  2006),  apoio  financeiro  para  o 
 desenvolvimento do Sistema UAB. 
 19.  Recentemente foram disponibilizadas vagas para docentes nas IFES, 
 das quais uma parcela foi distribuída para o projet

o, compreendemos a import Em  face  do  aqui expost
 Projeto   UAB   como   esfo
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 governamentais  e  de  organizações  da sociedade, em torno da questão 
 educacional, como demanda nosso arcabouço legal." 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Ao  contrário  do  que  afirma  a UFSC em seu Memorando 033/VR/2006, o 
 conteúdo  do  Ofício  210/GR/2006  foi  sim  considerado  nas análises 
 relativas  a  esta  constatação, sendo que não está sendo contestada a 
 participação  da  UFSC  em  editais  públicos do MEC e a assinatura de 
 Convênios  com  o  MEC  ou  com  empresas  públicas  ou  não,  e nem o 

 para  as  provas,  etc".  Ou  seja,  a 
de  por  direcionar  vagas  em  seus Cursos de Graduação 
Distância) para públicos específicos é da UFSC, devendo 

la  concorrência, e deverá ofertar as vagas de tais 

o  seu  Curso  de  Graduação  em 

 oferecimento  de  novas vagas em seus Cursos de Graduação com o uso da 
 modalidade  de  ensino à distância, mas sim o direcionamento das vagas 
 oferecidas  em  Cursos  de  Graduação  (Modalidade  à  Distância) para 
 públicos-alvo específicos. 
 De  acordo  com  o  que consta nesta constatação, o fato da UFSC estar 
 oferecendo  novas  vagas  em  seus  Cursos  de Graduação com diferença 
 apenas  em  termos  de  modalidade de ensino (em vez de presenciais os 

à distância) não é motivo suficiente para o direcionamento  cursos  são 
 de  tais  vagas  para  públicos específicos, tais como funcionários do 
 Banco  do  Brasil  e  servidores  públicos,  e  nem  autoriza a UFSC a 
 descumprir  normas  e  leis  relativas  ao  oferecimento  de Cursos de 
 Graduação. 
 Salientamos  que o fato do Banco do Brasil ter assinado Convênio com a 

Curso de Graduação em Administração  UFSC  visando  custear  parte  do  
 (Modalidade  à  Distância)  não justifica que 70% das vagas oferecidas 
 sejam  direcionadas aos funcionários do banco. Tais vagas, mesmo com a 
 parceira  e  o  custeio do Banco do Brasil ou do MEC, devem sempre ser 
 oferecidas em ampla concorrência. 
 Por  fim,  em  relação  à  cópia  do  Ofício da SEED/MEC ao Ministério 
 Público  Federal  utilizada  pela  UFSC  em  sua justificativa, consta 
 claramente,   em  relação  ao  Curso  de  Graduação  em  Administração 
 (Modalidade  à  Distância),  que "o processo seletivo previsto será de 
 responsabilidade  de  cada  Universidade  participante,  as  quais, em 
 exercício  de  suas prerrogativas de autonomia constitucional, poderão 
 fixar  os critérios para vagas, distribuição de vagas para as variadas 
 demandas   sociais,  conteúdos 
 responsabilida
 (Modalidade  à 
 a mesma passar a oferecer as vagas oferecidas em tais Cursos sempre em 
 termos de ampla concorrência. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 A  UFSC  deverá  observar,  em seus processos seletivos para Cursos de 
 Graduação  (presenciais  e à distância) as normas contidas na Portaria 
 MEC  nº 2941 (de 17/12/2001) e as determinações do Parecer CP nº 98/99 
 (de   06/07/1999)  do  Conselho  Nacional  de  Educação,  relativas  a 
 processos seletivos para ingresso nas instituições públicas e privadas 
 pertencentes  ao  sistema  federal  de ensino superior, bem como o que 
 estabelecem  os  Artigos  206 e 208 da Constituição Federal e a Lei de 
 Diretrizes e Bases (Lei 9394, de 20/12/1996). 
 Além  disso,  a  UFSC  deverá se abster de reservar vagas em Cursos de 
 Graduação  (não  só  presenciais,  mas  também  aqueles  oferecidos na 
 modalidade  à distância) para determinada categoria ou público alvo em 
 detrimento  da  amp
 Cursos  de  Graduação sempre em termos de ampla concorrência, ou seja, 
 abertas  a todo candidato em vias de concluir ou que tenha concluído o 
 Ensino  Médio,  a  qualquer  tempo  e  segundo  quaisquer  das  formas 
 admitidas em lei. 
 Também  deverá  rever,  em  relação  a
 Administração  à  distância,  a decisão de destinar 70% das vagas para 
 funcionários  do  Banco  do  Brasil  e  as  demais  30% das vagas para 
 Servidores Públicos Federais, Estaduais ou Municipais atuando em órgão 
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 situado no Estado de Santa Catarina. 
 Por fim, a UFSC deverá se abster de realizar um processo seletivo para 
 cada Curso de Graduação à Distância que ofertar e procurar oferecê-los 

me dispõe a Portaria 
omente poderão ser 

  processos seletivos para cada período de 
tral". 

tes  objetos:  R$  261.730,00  em serviço de 
  em  passagens.  Ocorre  que a despesa foi 

ores  da  IFES  preferem  repassar  a  totalidade  da execução 
 apoio, podendo 
liza o processo. 

 

apresentação de justificativas sobre os fatos 

IFICATIVA: 

rovação de atendimento 

ormações de forma sucinta, 

 em processo seletivo conjunto, uma vez que, confor
 MEC  nº  2.941  (de 17/12/2001) em seu Artigo 4º, "s
 realizados  no  máximo  dois
 ingresso, seja anual ou semes
 
 8.3.2 ASSUNTO  - FISCALIZAÇÃO INTERNA DA EXECUÇÃO  
 
 8.3.2.1 CONSTATAÇÃO: (019)  
 Descumprimento de Plano de Trabalho de Convênio. 
 O  Plano de Trabalho do Convênio 261/2004 com Ministério da Integração 
 Regional/Defesa Civil (Contrato UFSC/FAPEU 496/04) previa a utilização 
 dos  recursos  nos  seguin
 terceiros  e  R$  11.000,00
 totalmente efetuada em serviço de terceiros (nota fiscal FAPEU nº12651 
 de 06/12/2004 no valor total conveniado /contratado - R$ 272.730,00). 
 

  ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
 Os  gest
 financeira  de  alguns  convênios  para as fundações de

alizar despesas sem licitação, o que agi desta forma re
 
 CAUSA: 
 Está consubstanciada no campo "Atitude dos Gestores". 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Solicitados  a  apresentar  justificativas por meio da SA nº 175137/14 
 desta equipe, emitida em 18/05/06, com prazo de resposta até 22/05/06, 
 os  gestores  responderam  apenas em 05/06/06 (Ofício 067/AUDIN/2006 - 
 recebido  pela  CGU/SC  em  07/06/06),  ás  vésperas  do fechamento do 
 Relatório, no entanto não se manifestaram a respeito do Descumprimento
 de Plano de Trabalho do Convênio. 
 Após  o  prazo  para  a  
 apontados  em  Relatório,  a  UFSC apresentou a seguinte justificativa 
 complementar por meio do Memorando 118/PROAF (datado de 20/07/2006): 

omendação da CGU."  "Estamos de acordo com a rec
 
 ANALISE DA JUST
 Mantida  a  constatação,  tendo  em  vista  que  a  justificativa  não 
 esclarece o fato apontado. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Cumprir  integralmente  a  execução  proposta no Plano de Trabalho dos 
 Convênios que a entidade participar como convenente. 
 

042)   8.3.2.2 CONSTATAÇÃO: (
 Ausência de comprovação do atendimento às recomendações que constam no 
 Relatório  de  Acompanhamento  nº  154084 a respeito das obras do novo 
 prédio  do  Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFSC. Atraso na 
 conclusão das obras. 
 Diante  da  paralisação das obras referentes ao prédio do Departamento 
 de  Arquitetura e Urbanismo, constatada mediante verificação em campo, 
 reiteramos  solicitação  à UFSC, já realizada na Solicitação prévia de 
 auditoria,  no  sentido de que apresentasse comp
 às  recomendações realizadas por esta CGU/SC na conclusão de auditoria 
 especial  no  segundo  semestre de 2004 (RA nº 154084). Em resposta, a 
 Universidade  restringiu-se a apresentar inf
 sem apresentação das comprovações solicitadas. 
 A seguir, reproduzimos os apontamentos realizados, de forma resumida e 
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 com  a  referenciação  ao  item  específico  do  Relatório  nº 154084, 

 apresentação da proposta e o momento atual. 

3.3.6  :  Alteração  nas  especificações da obra sem registros 
 

o que permita verificar a 

 453748, nº 466738, nº 467135, 

ual. 

auditada não as informou, embora tivesse sido 
  vez  de justificativa, a unidade auditada informou as 

de falha seja efetivamente 

 juntamente com as recomendações efetuadas: 
 Item 8.1.2.1 : Objeto licitado sem estar apto para a efetiva execução. 
 Este  ponto impacta no atraso de cronograma e no pedido de repactuação 
 de preços solicitado pela empresa contratada. 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Recomenda-se  à  Unidade que, para análise do pedido de repactuação de 

, verifique se a relação original entre  preços  realizado  pela empresa
 encargos  e  remuneração  do contratado foi afetada no espaço de tempo 
 decorrido entre a
 SITUAÇÃO  VERIFICADA:  Não  foi apresentada documentação comprobatória 
 das ações adotadas pela UFSC. 
 Item  8.
 comprobatórios.
 Este ponto impacta negativamente na transparência e, consequentemente, 
 na  qualidade  do monitoramento e fiscalização do contrato (a cargo da 
 UFSC). 
 RECOMENDAÇÃO: 
 ...  não  foram  disponibilizados  documentos  oficiais  que  datem do 
 período  de  execução  da obra evidenciando as permutas ocorridas, bem 
 como sua memória compensatória de valores. Neste contexto, permanece o 
 apontamento da falta de registro comprobatóri
 exatidão  dos  procedimentos  adotados.  Recomenda-se  à  Unidade  que 
 registre   todas   as   alterações  que  forem  realizadas  nas  obras 
 executadas,  bem  como produza memórias de cálculo das implicações que 
 as alterações produzem nos valores orçados. 
 SITUAÇÃO  VERIFICADA:  Foram  disponibilizados  pela Universidade dois 
 blocos  de  diário  das  obras.  No entanto, além de não apresentar os 

rações,  o  preenchimento  dos formulários não foi  registros  das  alte
 detalhado  e  a  identificação  do  responsável não foi formalizada de 
 maneira adequada. 

rdo com o Plano de  Item  8.3.3.8  :  Inclusão  de  despesas  em  desaco
 Trabalho aprovado. 
 Este  apontamento  evidencia  falhas  na  formalização  dos  processos 
 relativos   aos   convênios   firmados  para  a  execução  das  obras, 
 prejudicando as ações de controle " a posteriori". 
 RECOMENDAÇÃO: 

 venha a adequar, junto ao Ministério  Recomenda-se  então que a Unidade
 concedente,  os  Planos  de  Trabalho  a  realidade da obra no momento 
 atual. 
 SITUAÇÃO  VERIFICADA  : Não foi apresentada documentação comprobatória 
 dos ajustes a serem realizados. 
 Item  4.1.1.1  :  Inexistência  de  numeração de ordem e de rubrica em 
 processos de pagamento 
 Inexistência  de numeração de ordem e de rubrica em todos os processos 
 de pagamento referentes aos convênios nº
 nº  469031,  nº 479301, nº 480935, nº 484259, nº 485085, nº 486148, nº 
 499615  e nº 500576, firmados entre esta Instituição Federal de Ensino 
 e  a Secretaria de Educação Superior do MEC - SESU, em desacordo com a 
 legislação que rege o rito process
 A UFSC é reincidente nesse tipo de falha. Não foi possível conhecer as 
 causas  porque a unidade 
 solicitado.  Em
 providências que pretende tomar. 
 Este  ponto  reforça as evidências de fragilidades na formalização das 
 ações relativas à obra. 
 RECOMENDAÇÃO: 
 ... 
 Dessa  forma, recomenda-se que as verdadeiras causas sejam levantadas, 

ção e  informadas  aos  órgãos  de  controle  à Instituição para orienta
 acompanhamento,  de  modo  que  esse  tipo  
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 eliminada  e  não  se  torne  um  item  de repetição. Uma sugestão é a 
 elaboração   de  um  fluxo  de  rotinas  nas  pró-reitorias  e  órgãos 
 suplementares que privilegie o atendimento a esta recomendação. 
 SITUAÇÃO VERIFICADA: Permanecem as falhas. 
 Item  8.3.1.3  :  Inexistência  de  número  de convênio e referência a 
 convenente em notas fiscais 
 Inexistência  de  referência  ao convenente e ao número do convênio em 
 todos  as  Notas  Fiscais  e  (ou)  Faturas dos processos de pagamento 
 referentes  aos  convênios nº 453748, nº 466738, nº 467135, nº 469031, 
 nº  479301, nº 480935, nº 484259, nº 485085, nº 486148, nº 499615 e nº 
 500576,  firmados  entre  esta  Instituição  Federal  de  Ensino  e  a 
 Secretaria  de  Educação Superior do MEC - SESU. Essa situação está em 
 desacordo  com  a  IN/STN  01/97,  legislação  que re

ém  com as cláusulas específicas dos 
ge a matéria e em 
termos de convênio 

osto que não se constituem 
Atentar, também, para os mesmo cuidados em se 
as  falhas  apontadas  de  modo  a  atingir 

ecem as falhas. 

eterminado tipo de obra, e outros índices também levam em conta 
ados  tipos  de insumos em sua composição. Mesmo a variação da 

com  a  qual  foi feita uma análise, generaliza uma 
ia  de  insumos  em  cada  um dos itens que a compõem." 

ncedido  para  a  apresentação  de justificativas 
pontados na versão preliminar do Relatório da 
e  Gestão da UFSC referente ao Exercício de 

 desacordo  tamb
 firmados  entre  a  SESu  e  a UFSC, as quais exigem que os documentos 
 comprobatórios  das  despesas  devem  conter, além do nome do órgão ou 
 entidade convenente, o número do referido convênio. 
 RECOMENDAÇÃO: 
 O  "empenhamento  dos  convênios  com  a fonte detalhada onde consta o 
 número  do  convênio  que  é  cadastrado  no  SIAFI"  não impede o uso 
 impróprio de notas fiscais nas prestações de contas de convênios. 
 Assim,  recomenda-se  que  não  somente as determinações contidas na a 

  cumpridas, mas também as próprias  IN/STN  01/97  sejam  observadas  e
 cláusulas  dos  convênios sejam atendidas, p
 como  mera  formalidade. 
 identificar   as  causas  d
 resultados eficazes e duradouros. 
 SITUAÇÃO VERIFICADA: Perman
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 Reproduzimos  a  informação prestada pela UFSC com vistas a esclarecer 
 as providências adotadas: 
 "A  solicitação  de  repactuação  de  preços  da  empresa Simetria foi 
 amplamente  analisada  e  à época, chegou-se à conclusão que a empresa 
 tinha  razão  em  seu  pleito.  Foram feitas diversas análises sobre o 
 índice  a  ser utilizado nesta repactuação, e estas variavam de acordo 
 com  o peso com que cada insumo influía no índice final. Foi uma época 
 em  que  alguns  insumos,  tais  como  os  materiais  metálicos  (aço, 
 alumínio,  cobre  etc)  tiveram  uma  grande  variação de preços, e no 
 projeto  do  prédio  da  Arquitetura  há  uma grande quantidade destes 
 materiais  (estrutura  de concreto em formas especiais, onde o consumo 
 de  aço  é  maior do que em estruturas normais; todas as esquadrias em 
 alumínio  e  aço;  cobertura com estrutura e telhas em aço; escadas em 
 aço;  instalações  elétricas  com  eletrocalhas  e  rodapés  em  aço e 
 barramentos  em  cobre).  Em outros insumos a variação não foi grande, 
 mas  tudo  depende  de  quanto  um insumo representa no custo final da 
 obra.  Com  isto, não tínhamos um índice que representasse fielmente a 
 variação  dos  custos da obra. A variação do CUB representa a variação 
 de um d
 determin
 tabela  da  Pini,  
 quantidade  méd
 
 CAUSA: 
 Não identificada. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 A UFSC não forneceu novas justificativas em relação a esta constatação 
 dentro  do  prazo  co
 referentes  aos  fatos  a
 Auditoria  de  Avaliação  d
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 2005, remetida  à Unidade Jurisdicionada em 11jul2006, mediante Ofício 
R/SC. 

lisação das 
ecomendações 

ndimento, instaure procedimento 
s  a  apuração  dos  fatos  (e  respectivos 
 a atual situação das obras. 

 

em  fevereiro de 2005 descrevia a 

 

o das ciências aplicadas no estudo dos desastres (min.de 

de Defesa Civil (ministrada nos dias 24 e 25/11/2004); 
em  Defesa  Civil  (ministrada  nos dias 25 e 

 

DO(S) GESTOR(ES): 

 nº 21.452/CGU-
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Mantida a constatação. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Considerando  que os fatos apontados no Relatório nº 154084 configuram 
 falhas   nos  processos  de  planejamento,  orçamentação,  registro  e 
 acompanhamento  da  execução  e  formalização  da  prestação de contas 
 (falhas  na formalização dos processos de pagamento e na referenciação 
 das  notas  fiscais);  considerando  ainda  o  significativo atraso no 
 cumprimento do cronograma original e o estado atual de para

ve o atendimento às r obras, recomendamos que a UFSC compro
 já  realizadas  e,  no  caso do não ate
 administrativo   com  vista
 responsáveis) que deram causa
 

AS  8.3.3 ASSUNTO  - PRESTAÇÃO DE CONT
 
 8.3.3.1 CONSTATAÇÃO: (022)  
 Inclusão  de  atividades  realizadas  anteriormente  à  assinatura  de 
 convênio na prestação de contas. 
 O  Relatório  Preliminar  do  Projeto,  referente ao Convênio 261/2004 
 (Contrato  FAPEU  496/04),  emitido  
 execução   de  várias  disciplinas  pertencentes  ao  curso  em  datas 
 anteriores a assinatura do Contrato com a FAPEU (ocorrida em 30/11/04) 
 e   mesmo  anteriores  à  assinatura do próprio Convênio ( ocorrida em 

 relação abaixo:  16/11/04), conforme
 DC  01 - Introdução ao Estudo da Defesa Civil (ministrada nos dias 8 e 
 9/11/2004); 
 DC  02  - Tipologia e classificação dos desastres (ministrada nos dias
 10 e 11/11/2004); 
 DC 03 - Atuaçã
 12 a 23/11/2004); 
 DC 04 - Ações 
 DC  05  -  Planejamento  
 26/11/2004); 
 DC  06  -  Sistema  de  informação e legislação (ministrada de 29/11 a 
 01/12/2004);
 
 ATITUDE 
 Gestores  assinaram  Convênio  para  executar  objeto que já estava em 
 andamento. 
 
 CAUSA: 
 Liberação  de  recurso  via Convênio para executar objeto que já havia 
 iniciado. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Os  Gestores  emitiram  a  seguinte  justificativa  a  respeito  desta 
 irregularidade (Ofício 156/PC/2006): 
 " Por se tratar de um projeto que vinha sendo pedido pela defesa civil 
 nacional  e pela defesa civil estadual por mais de dois anos o projeto 
 vinha  sendo  discutido por muito tempo. O CEPED - centro de estudos e 
 pesquisas  em desastres fruto de convênio entre Secretaria Nacional de 
 Defesa  Civil,  Defesa  Civil Estadual e Universidade Federal de Santa 
 Catarina  estava  tentando  viabilizar  didaticamente  a realização do 
 curso.  Tratava-se  de  um  curso  que  aglutinaria  várias  áreas  de 
 conhecimento.  O  curso  era  destinado  para  profissionais  de nível 
 superior  ligados  a defesa civil e seriam escolhidos de acordo com as 
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 exigências  legais  do  curso  pela  Defesa  Civil  Nacional. Envolvia 
 profissionais   de  vários
 proximidade do final do ano

  estados  brasileiros.  Acreditamos  que  a 
 e com os profissionais já selecionados não 

te 
s." 

 término de vigência do mesmo. 

 notas fiscais, 
IN STN 01/97. 
SC  nº  27817, 28951 e 29431, referentes às 

exposto em sua justificativa, os gestores confiam que a Fundação 
da  identifique  o  número  do  Convênio  na  nota fiscal, não 

ficação do número do convênio referente, caso isso não 
dentificação através de carimbo, pode ser que 
 quanto  a  nota  fiscal  referente  a este 

 
aponta  que  a  impropriedade  decorre de um lapso, não 

Convênio nas notas fiscais de despesa, como 
 01/97. 

1/2004  com  Ministério  da 

5/12/2005 apresentava uma relação de 

ncluíram os 

 se  percebeu  que  o contrato e convênio não estavam ainda devidamen
quando    do   início   das   disciplinas   mencionada assinados    

 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 A justificativa apresentada não explica a irregularidade apontada. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Não  incluir  como  parte  de objeto executado via Convênio atividades 
 executadas antes da assinatura ou após o
 
 8.3.3.2 CONSTATAÇÃO: (023)  
 Ausência  de  identificação  do  número  do Convênio em
 contrariando o art.30 da 
 As  notas  fiscais  da  FEE
 despesas  efetuadas  pelo  Convênio 21/2004 (assinado entre a UFSC e a 
 ANTT), não estão identificadas com o número do mesmo. 
 

(ES):  ATITUDE DO(S) GESTOR
 Como  
 contrata
 executando  procedimento de checagem para verificar a possibilidade de 
 ausência do mesmo. 
 
 CAUSA: 
 Falta  de  procedimento  de  controle que elimine a reincidência desta 
 impropriedade já apontada em auditorias anteriores. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Em  resposta  à  Solicitação de Auditoria nº 175137/13 desta equipe de 
 auditoria,   o  Departamento  de  Contabilidade  e  Finanças  da  IFES 
 respondeu:"  quanto  a  falta  de  identificação do convênio nas notas 
 fiscais,  esclarecemos  que  as  notas  fiscais enviadas pela FEESC já 
 trazem  a identi
 ocorra  nós  fazemos  a i
 tenha  ocorrido  um  lapso 
 convênio,  porém é habito deste departamento identificar os pagamentos 
 de convênios." 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA:
 Justificativa  
 sendo  costumeira,  no  entanto  a  constatação  é uma reincidência do 
 exercício anterior. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Identificar  o  número  do 
 preceitua o art.30 da IN STN
 

SPEÇÃO FÍSICA DA EXECUÇÃO   8.3.4 ASSUNTO  - IN
 
 8.3.4.1 INFORMAÇÃO: (020)  
 Execução  parcial  de  objeto  de  convênios,  sendo  utilizado todo o 
 recurso recebido. 
 1)O   Plano  de  Trabalho  do  Convênio  26
 Integração Regional/Defesa Civil (Contrato UFSC/FAPEU 496/04) previa a 
 capacitação  de  35  alunos,  no  entanto  o  Relatório  Final sobre a 
 execução  do  Curso,  datado  de 1
 apenas 25 matriculados (71% do esperado). 
 O  mesmo Relatório acrescenta que dois participantes não co
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 créditos   mínimos   exigidos  e  apenas  15  apresentaram  monografia 
 necessária à conclusão do curso. 
 Ressalte-se  que  o valor para realização da capacitação já havia sido 
 cobrado totalmente pela FAPEU em 06/12/2004 (NF nº12651). 
 2)  O  Plano  de  Trabalho  do  Convênio  262/2004  com  Ministério da 
 Integração  Regional/Defesa  Civil (Contrato UFSC/FAPEU 499/04) previa 
 como   metas   no   Plano   de   Trabalho  original  a  realização  de 

o   1266   alunos   certificados  (32%  do  esperado)  e  377 

m  a  realização  das capacitações praticamente independe do 

 de tais 

ão,  combinada  com  as  constatações  18  a  23  deste 

476,62  (68% dos recursos utilizados), vez que o 
comprovante de 
or  total do 

variáveis 

TRATOS E CONVÊNIOS - SIASG  

 

egue anexo 

 teleconferência  para 4000 alunos e curso para 2000 alunos, no entanto 
 o Relatório Final do projeto, emitido em julho de 2005 apresentou como 
 realizaçã
 participantes de teleconferência (19% do esperado). 
 Ressalte-se  que  o  valor  para  realização do Convênio já havia sido 
 cobrado  totalmente  pela  FAPEU  em  06  e  14/12/2004 (NFs nº12651 e 
 12697). 
 Os  gestores justificaram durante os trabalhos de campo que os valores 
 gastos  co
 número   de   inscritos/participantes,   no  entanto,  entendemos  ser 
 relevante   o  atingimento  das  metas  especificadas  nos  termos  de 
 convênio,  até mesmo para avaliar a necessidade e oportunidade
 acordos. 
 Esta   informaç
 relatório,  demonstram  o  pouco  cuidado  com  que  a UG vem tratando 
 convênios cuja execução é repassada para fundações de apoio. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Em  relação  ao  Convênio  261/2004,  proceder  devolução  aos  cofres 
 públicos  de  R$  79.091,70  (29%  dos recursos utilizados), vez que o 
 objeto  conveniado não foi atingido nesta proporção e o comprovante de 
 despesa  é  genérico  (apenas  uma  NF  da  FAPEU  no  valor  total do 
 Convênio),  não permitindo separação entre os custos fixos e variáveis 
 do objeto realizado. 
 Em  relação  ao  Convênio  262/2004,  proceder  devolução  aos  cofres 
 públicos  de  R$  298.
 objeto  conveniado não foi atingido nesta proporção e o 
 despesa  é  genérico  (apenas  uma  NF  da  FAPEU  no  val
 Convênio),  não permitindo separação entre os custos fixos e 
 do objeto realizado. 
 
 8.4 SUBÁREA - REGISTRO DE CON
 

S E CONVÊNIOS NO SIASG  8.4.1 ASSUNTO  - CADASTRO DE CONTRATO
 
 8.4.1.1 CONSTATAÇÃO: (006)  
 Impropriedades no registro das informações dos contratos no SIASG. Não 
 atendimento de recomendação da CGU. 
 Consultando  as  transações  CRONCONO  e CONDESEMBO, no sistema SIASG, 
 para verificar o grau de cumprimento do Art. 19 da Lei Nº 10.934/2004, 
 constatamos   que   todos   os   contratos   da   UFSC,   encontram-se 
 desatualizados  no  SIASG  em  relação aos dados referentes à execução 
 física  e  financeira  (transação  pesquisada  -  CONDESEMBO)  e dados 
 referentes à execução do cronograma (Transação pesquisa CRONOGRAMA ). 
 Observamos  que  este  fato  já  foi apontado no relatório nº 160717 - 
 Prestação  de contas do exercício de 2004 sem que houvesse solução por 
 parte  da  universidade,  sendo  que  na  ocasião a UFSC apresentou  a 
 seguinte  justificativa  no que diz respeito ao registro dos contratos 
 no  SIASG: "..A operacionalização deste procedimento é uma dificuldade 
 que abrange todas as IFES e estamos buscando alternativas junto ao MEC 
 e  o Ministério do Planejamento, através do FORPLAD (Fórum Nacional de 
 Pró-Reitores  de  Planejamento  e Administração das IFES). S
 cópia de uma das sugestões encaminhadas pela Presidência do FORPLAD". 
 Pois  tais  alternativas,  passado  mais um Exercício, ainda não foram 
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 apresentadas  e muito menos implementadas, e os problemas relacionados 
 à desatualização dos contratos da UFSC no SIASG continuam. 

resentada  e  tendo  em  vista  que  nenhuma 
omada  pela  universidade  para  corrigir o 

ou evidenciada nenhuma atitude dos gestores que caracterizasse 

tinas  de  utilização  do  SIASG, associada à falta de 

ontados na versão preliminar do Relatório da 
e  Gestão da UFSC referente ao Exercício de 

 Jurisdicionada em 11jul2006, mediante Ofício 
R/SC. 

manter  atualizados  todos  os dados 
 no SIASG. 

RNOS  

 Humanos: 

iais). 
º 0100/2005 - SEFIP, referente ao Acórdão n.º 3.185/2004 - 

ediante Ofício n.º 042/GR/2005. 

ETERMINAÇÃO:  Não  atendido.  A  UFSC  manifesta que 

 Diante   da   situação  ap
 providência  tinha  sido  t
 problema durante todo o Exercício de 2005, foi então emitida a Nota de 
 Auditoria nº 175137/03 solicitando providências da UFSC. 
 

  ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
 Não  fic
 correção  de  procedimentos  quanto  às impropriedades já apontadas no 
 relatório nº 160717 referente ao Exercício de 2004 da UFSC. 
 
 CAUSA: 
 Ausência  de  ro
 treinamento  do  pessoal  que  atua  nesta  área,  impossibilitando  a 
 realização dos procedimentos de acordo com a Lei nº 10934/2004. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 A UFSC não forneceu novas justificativas em relação a esta constatação 

ncedido  para  a  apresentação  de justificativas  dentro  do  prazo  co
 referentes  aos  fatos  ap
 Auditoria  de  Avaliação  d

e 2005, remetida  à Unidad
 nº 21.452/CGU-
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Mantida a constatação. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 A  UFSC  deverá  providenciar  e  
 referentes aos contratos da Unidade
 
 9 CONTROLES DA GESTÃO  
 
 9.1 SUBÁREA - CONTROLES EXTE
 
 9.1.1 ASSUNTO  - Atuação do TCU/SECEX no EXERCÍCIO  
 
 9.1.1.1 INFORMAÇÃO: (017)  
 Gestão de Recursos
 Determinações  do TCU, na grande maioria, não atendidas (há pendências 
 de apreciação de recursos e de ações judic
 A) Ofício n.
 TCU - 1ª Câmara. 
 ATENDIMENTO  DA  DETERMINAÇÃO:  Atendido. O encaminhamento do processo 
 ocorreu m
 EVIDÊNCIA: 
 - Ofício n.º 002/AUDIN/2006 e anexo; 
 B)  Relação  n.º 13/2005, referente ao Acórdão n.º 482/2005 - TCU - 2ª 
 Câmara. 
 ATENDIMENTO  DA  DETERMINAÇÃO:  Atendido.  Trata  de  atos  de pessoal 
 julgados legais. 
 C)  Ofício  n.º  1476/2005  -  TCU/SECEX-SC,  referente ao Acórdão n.º 
 537/2005 - TCU - Plenário. 
 ATENDIMENTO  DA DETERMINAÇÃO: Parcialmente atendido. Falta comprovação 
 da adoção das medidas para atendimento às determinações do TCU. 
 D)  Ofício  n.º  279/2005  -  TCU/SECEX-SC,  referente  ao Acórdão n.º 
 714/2005 - TCU - 2ª Câmara. 
 ATENDIMENTO  DA  D
 continuará  a  realizar os procedimentos de contratos com fundações de 
 apoio, com base em pareceres jurídicos fundamentados. 
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 E)  Ofício  n.º 1616/2005 - SEFIP, referente ao Acórdão n.º 981/2005 - 

e atendido. Falta comprovação 
terminações do TCU. 

interposto pedido de 

dor pelo 

rdava comunicação oficial do TCU ou da CGU. 
 Acórdão n.º 1.577/2005 - 

684/2005 - TCU - 1ª Câmara. 

e 

1, 5172, 

5/2005 - TCU - 1ª Câmara. 

 Não  atendido.  Foi  informado  que há 

INAÇÃO: Não atendido. Há Mandado de Segurança n.º 

). 

 TCU - 1ª Câmara. 
 ATENDIMENTO  DA DETERMINAÇÃO: Parcialment
 da adoção das medidas para atendimento às de
 F) Acórdão n.º 215/2005 - TCU - 1ª Câmara. 
 ATENDIMENTO  DA  DETERMINAÇÃO:  Não atendido. Foi 
 reconsideração ao TCU pela interessada. 
 G) Acórdão n.º 753/2005 - TCU - 2ª Câmara. 
 ATENDIMENTO  DA  DETERMINAÇÃO:  Atendido. Houve opção do servi
 retorno à situação de servidor ativo permanente. 

 - Acórdão n.º 1.218/2005 - TCU - 1ª Câmara.  H) Relação 45/2005
 ATENDIMENTO  DA  DETERMINAÇÃO:  Não  atendido. A UFSC tinha ciência do 
 acórdão, mas agua
 I) Ofício n.º 2221/2005 - SEFIP, referente ao
 TCU - 1ª Câmara. 
 ATENDIMENTO  DA  DETERMINAÇÃO:  Não atendido. Foi interposto pedido de 
 reexame ao TCU. 
 J) Acórdão n.º 1
 ATENDIMENTO  DA DETERMINAÇÃO: Não atendido. A UFSC encaminhou o Ofício 

ao  TCU, informando sobre o Mandado de Segurança n.º  n.º  157/GR/2006  
 2001.34.00.020574-8  (impetrado  pela  ANDES), cuja apelação ainda não 
 foi apreciada. 
 K) Ofício n.º 3267/2005 - SEFIP, referente ao Acórdão n.º 2.385/2005 - 
 TCU - 1ª Câmara. 
 ATENDIMENTO  DA  DETERMINAÇÃO:  Não atendido. Foi interposto pedido d
 reexame  ao  TCU  e  há  Mandado  de Segurança n.º 2001.34.00.020574-8 
 (impetrado  pela  ANDES),  em  que  foi  concedida  parte da segurança 
 (mantendo  os  26,06% de URP para os substituídos beneficiados pela RT 
 561/89 e reativando as rubricas n.º 5171, 5172, 5434, 5435 e 5442). 
 L) Ofício n.º 3271/2005 - SEFIP, referente ao Acórdão n.º 2.342/2005 - 
 TCU - 1ª Câmara. 

INAÇÃO: Não atendido. Há Mandado de Segurança n.º  ATENDIMENTO DA DETERM
 2001.34.00.020574-8 (impetrado pela ANDES), em que foi concedida parte 
 da   segurança  (mantendo  os  26,06%  de  URP  para  os  substituídos 
 beneficiados  pela  RT 561/89 e reativando as rubricas n.º 517
 5434, 5435 e 5442). 
 M) Acórdão n.º 242
 ATENDIMENTO  DA  DETERMINAÇÃO:  Não  atendido. A UFSC tinha ciência do 
 acórdão, mas aguardava comunicação oficial do TCU ou da CGU. 
 N) Ofício n.º 3345/2005 - SEFIP, referente ao Acórdão n.º 2.246/2005 - 
 TCU - 1ª Câmara. 
 ATENDIMENTO  DA  DETERMINAÇÃO:  Não atendido. Foi interposto pedido de 
 reexame ao TCU. 
 O) Ofício n.º 3422/2005 - SEFIP, referente ao Acórdão n.º 2.531/2005 - 
 TCU - 1ª Câmara. 
 ATENDIMENTO  DA  DETERMINAÇÃO:  Não atendido. Foi interposto pedido de 
 reexame ao TCU. 
 P)  Ofício  n.º  679/2005  -  TCU/SECEX-SC,  referente  ao Acórdão n.º 
 2.064/2005 - TCU - 2ª Câmara. 
 ATENDIMENTO  DA  DETERMINAÇÃO: 
 pendência  judicial, onde a UFSC deve abster-se de suprimir ou alterar 
 as respectivas parcelas dos proventos. 
 Q)  Ofício  n.º  3882/2005  -  SEFIP/TCU,  referente  ao  Acórdão  n.º 
 2.942/2005 - TCU - 1ª Câmara. 
 ATENDIMENTO DA DETERM
 2001.34.00.020574-8 (impetrado pela ANDES), em que foi concedida parte 
 da   segurança  (mantendo  os  26,06%  de  URP  para  os  substituídos 
 beneficiados  pela  RT 561/89 e reativando as rubricas n.º 5171, 5172, 
 5434, 5435 e 5442
 R)  Ofício  n.º  3976/2005  -  SEFIP/TCU,  referente  ao  Acórdão  n.º 
 2.474/2005 - TCU - 2ª Câmara. 
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 ATENDIMENTO  DA  DETERMINAÇÃO:  Não atendido. Foi interposto pedido de 
 reexame ao TCU. 
 A  UFSC  apresentou  justificativa  complementar por meio do Memorando 
 092/PRHDS/2006 (datado de 18/07/2006): 

 C - Reiteramos as informações contidas no Memo                9.1.1.1. 
 nº  20/PRDHS/2006,  ou  seja,  através  do  Ofício nº 549/GR/2005, foi 
 encaminhado    àquele  Tribunal,  em  anexo,  Ofício  nº  550/GR/2005, 

para cumprimento da sobredita Decisão  solicitando a suspensão do prazo 
 (anexos 09, 10 e 11). 
                           E) Cópia do memorando nº 016/PRDHS/2006, que 
 informa  o  cumprimento  da  determinação  para  todos  os  servidores 
 atingidos pela mesma, anexo 12. 
                            F)  Completando as informações prestadas no 
 Memo  nº  20/PRDHS/2006,  informamos que após consulta à PFSC/PGF/AGU, 
 através  do  Ofício  nº  23/PRDHS/2006,  documentos  anexos, esta Pró- 
 Reitoria,   em   face   da  recomendação  contida  no  Ofício  daquela 
 Procuradoria, enviou consulta, através do Ofício nº 032/PRDHS/2006, ao 
 Ministério   do   Planejamento,   Orçamento   e   Gestão,  acerca  das 

Estado da Saúde/SC, passe a ser de 40 

 Orçamento   e   Gestão,  acerca  das 

 providências a serem adotadas quanto ao assunto em questão, anexo 13. 
                            H)  Cabe  informar  que  o  Departamento de 
 Desenvolvimento  e  Potencializacão  de Pessoas notificou a servidora, 
 conforme documento  anexo  14, que faça  a opção, nos termos do art. 
 133  da  lei nº 8.112/90, caso a jornada de trabalho relativa ao cargo 
 que ela exerce  na Secretaria de 
 horas semanais, conforme determinação do Tribunal de Contas da União. 
                            I)  1. Cópia do Memo nº 016/PRDHS/2006, que 
 informa  o  cumprimento  da  determinação  para  todos  os  servidores 
 atingidos pela mesma, anexo 12. 
                                2. Completando as informações prestadas 
 no Memo nº 20/PRDHS/2006, informamos que após consulta à PFSC/PGF/AGU, 
 através  do  Ofício  nº  23/PRDHS/2006,  documentos  anexos, esta Pró- 
 Reitoria,   em   face   da  recomendação  contida  no  Ofício  daquela 
 Procuradoria, enviou consulta, através do Ofício nº 032/PRDHS/2006, ao 
 Ministério   do   Planejamento,   Orçamento   e   Gestão,  acerca  das 
 providências a serem adotadas quanto ao assunto em questão, anexo 13. 
                           J)  Completando  as informações prestadas no 
 Memo  nº  20/PRDHS/2006,  informamos que após consulta à PFSC/PGF/AGU, 
 através  do  Ofício  nº  23/PRDHS/2006,  documentos  anexos, esta Pró- 
 Reitoria,   em   face   da  recomendação  contida  no  Ofício  daquela 
 Procuradoria, enviou consulta, através do Ofício nº 032/PRDHS/2006, ao 
 Ministério   do   Planejamento,   Orçamento   e   Gestão,  acerca  das 
 providências a serem adotadas quanto ao assunto em questão, anexo 13. 
                           K)  Completando  as informações prestadas no 
 Memo  nº  20/PRDHS/2006,  informamos que após consulta à PFSC/PGF/AGU, 
 através  do  Ofício  nº  23/PRDHS/2006,  documentos  anexos, esta Pró- 
 Reitoria,   em   face   da  recomendação  contida  no  Ofício  daquela 
 Procuradoria, enviou consulta, através do Ofício nº 032/PRDHS/2006, ao 
 Ministério   do   Planejamento,   Orçamento   e   Gestão,  acerca  das 
 providências a serem adotadas quanto ao assunto em questão, anexo 13. 
                           L)  Completando  as informações prestadas no 
 Memo  nº  20/PRDHS/2006,  informamos que após consulta à PFSC/PGF/AGU, 
 através  do  Ofício  nº  23/PRDHS/2006,  documentos  anexos, esta Pró- 
 Reitoria,   em   face   da  recomendação  contida  no  Ofício  daquela 
 Procuradoria, enviou consulta, através do Ofício nº 032/PRDHS/2006, ao 
 Ministério   do   Planejamento,  
 providências a serem adotadas quanto ao assunto em questão, anexo 13. 
                           M) 1.   Cópia do Memo nº 016/PRDHS/2006, que 
 informa  o  cumprimento  da  determinação  para  todos  os  servidores 
 atingidos pela mesma, anexo 12. 
                                    2.    Completando    as informações 
 prestadas  no  Memo  nº  20/PRDHS/2006, informamos que após consulta à 
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 PFSC/PGF/AGU,  através  do Ofício nº 23/PRDHS/2006, documentos anexos, 

 Orçamento   e   Gestão,  acerca  das 

o Ofício nº 032/PRDHS/2006, ao 

o da resposta 

ações. 

oria  de 

 esta  Pró-Reitoria,  em face da recomendação contida no ofício daquela 
 Procuradoria, enviou consulta, através do Ofício nº 032/PRDHS/2006, ao 
 Ministério   do   Planejamento,  
 providências a serem adotadas quanto ao assunto em questão,anexo 13. 
                           N)   1. Cópia do Memo nº 016/PRDHS/2006, que 
 informa  o  cumprimento  da  determinação  para  todos  os  servidores 
 atingidos pela mesma, anexo 12. 
                                2. Completando as informações prestadas 
 no Memo nº 20/PRDHS/2006, informamos que após consulta à PFSC/PGF/AGU, 
 através  do  Ofício  nº  23/PRDHS/2006,  documentos  anexos, esta Pró- 
 Reitoria,   em   face   da  recomendação  contida  no  ofício  daquela 
 Procuradoria, enviou consulta, através do Ofício nº 032/PRDHS/2006, ao 

 Orçamento   e   Gestão,  acerca  das  Ministério   do   Planejamento,  
 providências a serem adotadas quanto ao assunto em questão, anexo 13. 
                           O)  1.  Cópia do Memo nº 016/PRDHS/2006, que 
 informa  o  cumprimento  da  determinação  para  todos  os  servidores 
 atingidos pela mesma, anexo 12. 
                                2. Completando as informações prestadas 
 no Memo nº 20/PRDHS/2006, informamos que após consulta à PFSC/PGF/AGU, 
 através  do  Ofício  nº  23/PRDHS/2006,  documentos  anexos, esta Pró- 
 Reitoria,   em   face   da  recomendação  contida  no  ofício  daquela 
 Procuradoria, enviou consulta, através do Ofício nº 032/PRDHS/2006, ao 
 Ministério   do   Planejamento,   Orçamento   e   Gestão,  acerca  das 
 providências  a  serem adotadas quanto ao assunto em questão, anexo 13 

               P)  B  - Segue anexo, Memo nº 290/DDAP/2006,             
 que  formula  consulta  à PGF/AGU-UFSC, quanto a decisão judicial, bem 
 como,  cópia  Memo  nº  099/AUDIn/2006, com as informações anteriores, 
 confirmando  a  sentença  judicial  favorável  ao servidor em questão, 
 anexo 15. 
                                Q) Completando as informações prestadas 
 no Memo nº 20/PRDHS/2006, informamos que após consulta à PFSC/PGF/AGU, 
 através  do  Ofício  nº  23/PRDHS/2006,  documentos  anexos, esta Pró- 
 Reitoria,   em   face   da  recomendação  contida  no  Ofício  daquela 
 Procuradoria, enviou consulta, através d
 Ministério   do   Planejamento,   Orçamento   e   Gestão,  acerca  das 
 providências a serem adotadas quanto ao assunto em questão, anexo 13. 

emorando  Análise   das   justificativas  apresentadas  por  meio  do  M
 092/PRHDS/2006 (datado de 18/07/2006): 
 C: Mantida a constatação, haja vista não haver comprovaçã
 do  TCU  concedendo  a prorrogação de prazo, devendo ser verificado na 
 auditoria de acompanhamento o cumprimento das recomendações. 
 E:  Mantida  a  constatação,  devendo  ser  verificado na auditoria de 
 acompanhamento o efetivo cumprimento das recomend
 F: Mantida a constatação, haja vista não haver comprovação da resposta 
 à  consulta  realizada,  o  que posterga o atendimento da recomendação 
 pela  entidade  auditada,  devendo  ser  verificado  na  audit
 acompanhamento o cumprimento das recomendações. 
 H: Mantida a constatação, haja vista não haver comprovação dos efeitos 
 concretos  gerados  a partir da notificação, devendo ser verificado na 
 auditoria de acompanhamento o cumprimento das recomendações. 
 I: Mantida a constatação, haja vista não haver comprovação da resposta 
 à  consulta  realizada,  o  que posterga o atendimento da recomendação 
 pela  entidade  auditada,  devendo  ser  verificado  na  auditoria  de 
 acompanhamento o cumprimento das recomendações. 
 J: Mantida a constatação, haja vista não haver comprovação da resposta 
 à  consulta  realizada,  o  que posterga o atendimento da recomendação 
 pela  entidade  auditada,  devendo  ser  verificado  na  auditoria  de 
 acompanhamento o cumprimento das recomendações. 
 K: Mantida a constatação, haja vista não haver comprovação da resposta 
 à  consulta  realizada,  o  que posterga o atendimento da recomendação 
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 pela  entidade  auditada,  devendo  ser  verificado  na  auditoria  de 
 acompanhamento o cumprimento das recomendações. 
 L: Mantida a constatação, haja vista não haver comprovação da resposta 
 à  consulta  realizada,  o  que posterga o atendimento da recomendação 
 pela  entidade  auditada,  devendo  ser  verificado  na  auditoria  de 
 acompanhamento o cumprimento das recomendações. 
 M: Mantida a constatação, haja vista não haver comprovação da resposta 
 à  consulta  realizada,  o  que posterga o atendimento da recomendação 
 pela  entidade  auditada,  devendo  ser  verificado  na  auditoria  de 
 acompanhamento o cumprimento das recomendações. 
 N: Mantida a constatação, haja vista não haver comprovação da resposta 
 à  consulta  realizada,  o  que posterga o atendimento da recomendação 
 pela  entidade  auditada,  devendo  ser  verificado  na  auditoria  de 
 acompanhamento o cumprimento das recomendações. 
 O: Mantida a constatação, haja vista não haver comprovação da resposta 
 à  consulta  realizada,  o  que posterga o atendimento da recomendação 
 pela  entidade  auditada,  devendo  ser  verificado  na  auditoria  de 
 acompanhamento o cumprimento das recomendações. 
 P: Mantida a constatação, haja vista não haver comprovação da resposta 
 à  consulta  realizada,  o  que posterga o atendimento da recomendação 
 pela  entidade  auditada,  devendo  ser  verificado  na  auditoria  de 
 acompanhamento o cumprimento das recomendações. 
 Q: Mantida a constatação, haja vista não haver comprovação d
 à  consulta  realizada,  o  que posterga o atendimento da reco

a resposta 
mendação 

  devendo  ser  verificado  na  auditoria  de 
o das recomendações. 

 Unidades da CGU - NO EXERCÍCIO  

tação do cargo de 

DAÇÃO: Atendido. A entidade auditada concordou e 

te ao exercício de 2004, devidamente  assinada;   
  
 

truções normativas TCU  

casos de afastamento definitivo, conforme Lei 8.730/93. 

 pela  entidade  auditada,
 acompanhamento o cumpriment
 
 9.1.2 ASSUNTO  - Atuação das
 
 9.1.2. INFORMAÇÃO: (003)  
 
 9.1.2.1 INFORMAÇÃO: (016)  
 Registros   cadastrais   de   servidores,   dos   quais  se  constatou 
 impropriedade  no  cadastro  do  servidor  com  SIAPE nº 1157495, cujo 
 endereço consta apenas a indicação de "caixa postal 5014". 
 -  8.1.2.1- Divergência de entendimentos dentro da própria UFSC quanto 
 à contratação de pessoal terceirizado. 

eceres  RECOMENDAÇÃO:  A  justificativa  não  explica  o  por que de par
 distintos  sobre  o mesmo assunto. Dessa forma, recomenda-se à unidade 
 auditada   que  se  abstenha  de  formular  pareceres  distintos  como 
 efetuado,  bem  como  revise  a  situação  de  contra
 Auxiliar Rural nos Colégios Agrícolas diante da norma vigente. 
 ATENDIMENTO DA RECOMEN
 informou  que  irá  se abster de formular pareceres distintos sobre um 
 mesmo assunto. O contrato já foi encerrado (PROAF). 
 -  8.1.3.1-  Falta declaração de bens e rendas de servidor arrolado no 
 rol de responsáveis. 
 RECOMENDAÇÃO: a) Providenciar junto ao SERVIDOR a declaração de bens e  
 rendas corresponden
 b)  Providenciar,   para   todos  servidores   arrolados   no  rol  de  
 responsáveis,   a tempestiva atualização das  declarações  de  bens  e  
 rendas,  observados  a  Lei  8.730/1993 e as Ins
 5/1994 e 12/1996. 
 ATENDIMENTO  DA  RECOMENDAÇÃO: Atendido. A entidade auditada concordou 
 parcialmente,  informando  já  ter  solicitado  ao professor, mediante 
 correspondência, a declaração completa (IRPF). 
 -  8.1.3.2 - Falta de cobrança de apresentação da declaração de bens e 
 rendas nos 
 RECOMENDAÇÃO:  Solicitar  a  apresentação e arquivar as declarações de 
 bens  e  rendas  nos  casos  de  vacância,  exoneração  ou afastamento 
 definitivo, observadas as disposições da Lei n.º 8.429/92 e da Lei n.º 
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 8.730/93. 
 ATENDIMENTO   DA   RECOMENDAÇÃO:  Parcialmente  atendido.  A  entidade 
 auditada concordou parcialmente, informando já constar nos formulários 
 respectivos tal exigência. Falta a comunicação da exigência às chefias 

s  também faz-se necessária a exigência e efetivação do 

 
  
 

undamentação  inicial  para  excluir  a  vantagem  dos 

nformou que apenas identificou os beneficiários 

 e  direções  da  UFSC,  para  que  se  efetive a referida apresentação 
 documental. Ressalta-se que não basta a solicitação dos documentos aos 
 servidores,  ma
 recebimento dos documentos. 
 -  8.1.5.2 Verificou-se a cobrança de débitos relativos aos servidores 
 por falta de  ressarcimento  da  remuneração  dos  servidores,  quando  
 cedidos (...) 
 ATENDIMENTO  DA RECOMENDAÇÃO: Parcialmente atendido. Para  a servidora   
 matrícula  SIAPE n.º 1159502 o ressarcimento iniciou  em  novembro  de  
 2003 e  ainda  encontra-se  pendente de conclusão, ocorrendo  desconto   
 mensal  em  folha  de  pagamento  (em  maio  de 2006 ocorreu reposição 
 no valor de R$ 366,03). No caso do segundo servidor não houve mudanças  
 relevantes    desde   15/03/2005,   quando   ocorreu  distribuição  do  
 processo  na  PG (agora PF-SC).  Há minuta de Petição  Judicial datada  
 de 17/04/2006. Falta a concretização da propositura da ação judicial. 
 - 8.2.2.1 - Pagamento indevido de vantagem do art. 192, II, da Lei n.º 
 8.112/90 e concessão de aposentadoria integral em vez de proporcional. 
 RECOMENDAÇÃO:  a)  No  tocante  às horas-extras incorporadas, aguardar 
 pronunciamento  do  TCU  sobre  o  pedido de reexame das determinações 
 contidas  no  Acórdão  n.º  696/2004 - TCU - 1ª Câmara, para posterior 
 atendimento  das  determinações  daquele  tribunal;  b) Providenciar a 

 valores pagos indevidamente (ressarcimento), decorrente  cobrança  dos 
 da  diferença  entre os valores inerentes à aposentadoria integral e à 
 proporcional (29/30); c) Criar rotinas de controle para que não ocorra 
 descumprimento  de  prazo  no  atendimento  às determinações do TCU em 
 novos casos. 
 ATENDIMENTO  DA  RECOMENDAÇÃO:  Parcialmente  atendido.  Apesar de não 
 concordar,   a   entidade   auditada   informou  que  já  providenciou 
 notificação   à   servidora,   abrindo   prazo  para  ampla  defesa  e 
 contraditório, bem como providenciou os respectivos ressarcimentos. 
 -  8.2.2.2  -  Servidores  aposentados recebendo a vantagem da rubrica 
 00360  -  Art.  193  8112/90  FG/Representação  de Gabinete em valores 
 indevidos. 
 RECOMENDAÇÃO:  Recomendamos  que  a  Unidade  proceda a uma revisão em 
 todos  os  benefícios  contemplados  com a referida vantagem, a fim de 
 regularizar as inconsistências apontadas, alertamos para que nos casos 
 em  que  a  portaria  de  aposentação  inicial  contemple  a  vantagem 
 relativas  a  quintos/décimos,  não  cabe  revisão  de  vantagem e sim 
 alteração  da  f
 quintos/décimos  e incluir a vantagem do art.193 e ainda, que o efeito 
 financeiro da referida vantagem se dará a partir da efetiva alteração, 
 haja  vista  a  determinação contida no § 2º de que tais vantagens são 
 inacumuláveis. 
 ATENDIMENTO   DA   RECOMENDAÇÃO:  Parcialmente  atendido.  A  entidade 
 auditada  concordou e i
 (cerca  de  60).  Falta  apresentar  as  ações adotadas para o efetivo 
 cumprimento da recomendação (correções necessárias). 
 -   8.2.2.3   -   Incorporação  de  função,  atendimento  parcial  das 
 determinações do TCU. 
 ATENDIMENTO  DA  RECOMENDAÇÃO: Neste subitem, na realidade, tratava-se 
 de uma informação, não contendo recomendação. 
 -  8.2.2.5  -  Pendência  de  ressarcimento  por  desconto em folha de 
 pagamento de servidor. 
 RECOMENDAÇÃO:  a)  acompanhar  as providências visando o ressarcimento 
 dos débitos relativos a  servidor, realizando os demais  procedimentos   
 que se fizerem necessários; b) Aguardar decisão do recurso  interposto  
 no  TCU,   para  após,  se  for  o  caso,  viabilizar  a  cobrança  do  
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 ressarcimento pelo servidor, com a devida observância de procedimentos   
 exigidos  pela  sentença  judicial;  c)  Realizar a  presente correção    

 
 

05 (datado de 

 entidade 

   

ar  de não concordar, a 

, de acordo com o Acórdão 1184/2004 - 1ª Câmara/TCU, ciente 

,  informando já vem acompanhando os descontos dos valores 

arcimento de valores indevidamente pagos pela rubrica 

 mediante  termo  que  enfatize  a  obrigatoriedade  do cumprimento, de  
 acordo com o Acórdão 1184/2004 - 1ª  Câmara/TCU,   ciente   de  que  o  
 descumprimento  e  reincidência  no  descumprimento   de  decisão   do  
 TCU acarreta a aplicação de multa  nos  termos dos incisos VII, VIII e  
 3ºdo art.268 RI/TCU e do inciso VII e § 1º do art.58 da  Lei 8.443/92. 
 ATENDIMENTO   DA   RECOMENDAÇÃO:  Parcialmente  atendido.  A  entidade 
 auditada  concordou  e,  por meio do Ofício n.º 441/GR/20
 22/08/05) solicitou ao TCU instruções sobre como proceder a orientação 

ais, para  para  adotar  as  providências  compatíveis, inclusive judici
 ressarcir  os valores devidos, haja vista que a PGF/AGU manifestou que 
 não cabe qualquer medida judicial contra a cessionária. 
 -  8.2.3.1  - Ausência de controle na concessão de auxílio-transporte, 
 principalmente nos casos de valores superiores a R$ 300,00. 
 RECOMENDAÇÃO:  Diante das constatações apontadas e com base nos § 1º e 
 2º  do  art.  6º  da  MP  nº  2165-36/2001, recomendamos que a Unidade 
 proceda  revisão  em  todas  as  concessões  do auxílio-transporte, em 
 especial  nos  casos  apontados,  a fim de evidenciar a veracidade das 
 informações  apresentadas  pelos servidores beneficiados, promovendo a 
 partir  daí  as  atualizações  que  se  fizerem necessárias no Sistema 
 SIAPE.  Ressaltamos  que  se  for  constatado  o pagamento indevido do 
 benefício  com base nas informações prestadas pelo servidor, que sejam 
 adotadas  as  medidas  cabíveis  na  forma do art. 143 da Lei 8112/90, 
 inclusive,  promovendo o ressarcimento dos valores pagos indevidamente 
 na  forma  do  art.  46  da  mesma  lei,  observando  que o prazo para 
 devolução desses valores é de 30 dias a partir da ciência do servidor. 
 ATENDIMENTO   DA   RECOMENDAÇÃO:  Parcialmente  atendido.  A 
 auditada  concordou  e  informou  que  os servidores relacionados, com 
 exceção  de  uma  servidora,  já  efetuaram  o  recadastramento para o 
 benefício  do  auxílio-transporte.  Faltou a apresentação das  medidas  
 adotadas quanto ao ressarcimento dos valores pagos a maior. 
 -  8.2.3.2  -  Incorreções  no  cálculo  correspondente à concessão de 
 auxílio-alimentação. 
 RECOMENDAÇÃO:  Recomendamos  que essa Unidade adote as providências no 
 sentido  de  fazer cessar o pagamento relativo ao auxílio-alimentação, 
 em  valores  integrais,  aos  servidores  que  trabalham  em regime de 
 plantão, adequando os valores à determinação daquele Tribunal. 
 Ressaltamos que da relação de servidores que trabalham sob o regime de 
 plantão,  que  nos  foi  apresentada, somente constam os servidores do 
 Hospital     Universitário,  por  essa  razão  recomendamos  que  esse 
 entendimento  seja  aplicado  a  todos os servidores da Unidade, nesta 
 situação. 
 ATENDIMENTO  DA  RECOMENDAÇÃO:  Atendido.  Apes
 entidade  auditada informou que já providenciou a devida regularização 
 no sistema SIAPE, para o pagamento proporcional aos dias trabalhados. 
 -  8.3.1.2  -  Unidade  afirma  ter  ocorrido  a devolução dos valores 
 recebidos em excesso, relativos à URP/FEV/89. 
 RECOMENDAÇÃO:  a)  Acompanhar a cobrança dos valores pagos/descontados 
 em  folha  de  pagamento  a  título  de  ressarcimento;  b) Realizar a 
 presente  correção  mediante  termo  que enfatize a obrigatoriedade do 
 cumprimento
 de que o descumprimento e reincidência no descumprimento de decisão do 
 TCU  acarreta  a aplicação de multa nos termos dos incisos VII, VIII e 
 3º  do  art.  268  RI/TCU e do inciso VII e § 1º do art. 58 da Lei n.º 
 8.443/92. 
 ATENDIMENTO  DA  RECOMENDAÇÃO: Atendido. A entidade auditada concordou 
 parcialmente
 por  meio  de  seu  Departamento de Contabilidade e Finanças. A grande 
 maioria dos servidores já ressarciu integralmente os valores. 
 -  8.4.1.1-  Ress
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 n.º 00356. 
 RECOMENDAÇÃO:  Providenciar a cobrança dos valores pagos indevidamente 
 (ressarcimento), decorrente da vantagem do art. 192, inciso II, da Lei 
 n.º 8.112/1990. 

  Parcialmente  atendido.  A  entidade  ATENDIMENTO   DA   RECOMENDAÇÃO:
 auditada  concordou  e  informou  que,  após a exclusão, houve decisão 
 judicial  para  a inclusão da respectiva rubrica na folha de pagamento 

 n.º 2005.72.00.006704-4 - em que foi  da  pensionista  (ação  ordinária
 negado provimento ao recurso). 
 -  8.4.1.2  -  Servidor  aposentado  por  invalidez  prestou  serviços 
 periciais  contábeis  a instituição bancária, por meio de Instituto no 
 qual é um dos sócios-diretores. 
 RECOMENDAÇÃO:  Apurar, mediante processo administrativo disciplinar, a 
 inobservância  pelo  servidor  à  vedação  do  art.117,  X, da Lei n.º 
 8.112/90,  bem como se o servidor aposentado com base no art. 40 § 1º, 

volvimento 

ção  do  TCU  no  TC  009.880/2002-2, Relação 

4, de 2 de outubro de 2002, no 

e   a atualização 

a  referidos.  Entretanto,  como medida para o 

 I, E.C. n.º 41/2003 ainda possui capacidade laboral (parcial ou plena) 
 para  retornar  à atividade, as conseqüências decorrentes do exercício 
 de atividade remunerada na constância de aposentadoria por invalidez e 
 as demais implicações que forem necessárias. 
 ATENDIMENTO   DA   RECOMENDAÇÃO:  Parcialmente  atendido.  A  entidade 
 auditada  concordou  e  informou  que autuou o processo administrativo 
 disciplinar   n.º   23080.016965/2005-90.   Falta   o  desen
 processual e a apresentação dos resultados. 
 -  8.4.1.3  -  Atraso  no  cumprimento  do  cronograma  de revisão dos 
 processos  de aposentadoria e pensão antigos, para verificar a correta 
 formalização dos mesmos e corrigir as distorções apuradas. 
 RECOMENDAÇÃO:  Recomendamos  formar  comissão  destinada  priorizar  o 
 atendimento  à  determina
 98/2002  -  Ata 42 - Segunda Câmara, com vistas a cumprir o cronograma 
 elaborado  para  revisão  dos  processos  de  aposentadoria  e  pensão 
 antigos,  para  verificar a correta formalização dos mesmos e corrigir 
 as distorções apuradas. 
 ATENDIMENTO  DA  RECOMENDAÇÃO: Parcialmente atendido. Em reunião com a 
 equipe  de  trabalho  da  área Recursos Humanos, juntamente com o Pró- 
 Reitor  da  Pró-Reitoria de Desenvolvimento Humano e Social-PRDHS, foi 
 informado  que  o  trabalho  com vistas ao atendimento da recomendação 
 estava sendo realizado por uma única servidora, que organizou cerca de 
 90  processos.  Houve,  atualmente,  a destinação de equipe específica 
 pela   PRDHS   para   o   desenvolvimento  das  atividades  pendentes, 
 objetivando  encaminhar  solução  factível,  por  isso  esta equipe de 
 auditoria   de   avaliação  de  gestão  estabeleceu  novo  prazo  para 
 atendimento  com  limite  em  31/12/2006.  Até  esta  data deverão ser 
 concluídos os trabalhos correspondentes a processos de aposentadoria e 
 pensão  pendentes  a partir de primeiro de janeiro de 1991 (efeitos da 
 Lei  8.112/90).  Deverá  ser observada a Resolução n. 255/1991/TCU (em 
 especial  seus  arts.  4º  e  24),  ora  revogada,  bem como as atuais 
 disposições  da Instrução Normativa nº 4
 tocante  aos  ajustes  de  formalização  dos processos já existentes e 
 quanto aos atos que devem ser lançados no SISAC para parecer. 
 A  UFSC  apresentou  justificativa  complementar por meio do Memorando 
 092/PRHDS/2006 (datado de 18/07/2006): 
                            8.1.1.2.   Reiteramos   qu
 cadastral  é  um  processo  rotineiro  e  diário, ou seja, o sistema é 
 alimentado sempre que informações novas são fornecidas. Entretanto, no 
 caso  do  servidor  matrícula  siape  nº  1157495,  informamos  que já 
 efetuamos a devida atualização cadastral, anexo 04. 
                           8.1.3.2.   É   rotina   do   Departamento de 
 Desenvolvimento  e  Administração  de  Pessoal  o  envio  de documento 
 solicitando  aos  servidores  investidos  em cargo de direção e função 
 gratificada,  a  apresentação  das  respectivas  declarações de bens e 
 renda,  nos  casos  acim
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 aprimoramento desta rotina, a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Humano e 
 Social  estará  exigindo a apresentação da declaração de bens e renda, 
 apensado  ao  documento  originário  da  solicitação de designação, na 
 forma prevista em lei. 

  Em  resposta ao presente item segue                           8.1.5.2.
 Memo nº  071/GR/2006, anexo 16. 
                          8.2.2.1.  A) Cópia do Memo nº 016/PRDHS/2006, 

todos os servidores  que  informa  o  cumprimento  da determinação para 
 atingidos pela mesma, anexo 12; 
                                         B) A servidora foi notificada, 

                     B)   Segue   anexo,   Memo nº 

ença judicial favorável ao servidor em 

ambém foram juntadas aos autos 

a. 

recomendações. 

mprimento das 

dimento à recomendação. 

 em  seguida  providenciada a planilha dos valores e efetivado o devido 
 ressarcimento ao erário nos termos da legislação; 
                                       C) Esta Pró-Reitoria tem dado os 

U.  encaminhamentos pertinentes às determinações do TC
                           8.2.2.2. Todas as inconsistências referentes 
 a vantagens do art. 193 da lei 8.112/90, já foram regularizadas. 
                           8.2.2.5.  A)  Em  resposta ao presente item, 
 alínea (a) segue  Memo nº 071/GR/2006, anexo 16; 
                     
 290/DDAP/2006,  que  formula consulta à PGF/AGU-UFSC, quanto a decisão 
 judicial,  bem  como  cópia  nº  099/  AUDIn/2006,  com as informações 
 anteriores,  confirmando  a sent
 questão, anexo 15. 
                          8.4.1.1.  Segue anexo, Memo nº 377/DDAP/2006, 
 que   formula   consulta   à   PFSC,   acerca  da  Ação  Ordinária  nº 
 2005.72.00.006704-4, anexo 17. 
                          8.4.1.2. Informamos que estão em andamento os 
 trabalhos  da  Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, que já 
 solicitou   cópia   do   processo  de  aposentadoria  do  servidor  ao 
 Departamento  de  Desenvolvimento e Administração de Pessoal, cópia de 
 seu  prontuário  médico  na  Junta  Médica  Oficial da UFSC e cópia do 
 registro  do  Contrato  Social  do Instituto Professor Rainoldo Uesler 
 junto  ao  Cartório  de  Registro Civil, Títulos, Documentos e Pessoas 
 Jurídicas  de  Florianópolis, sendo esta última informação a única que 
 ainda  não foi encaminhada à comissão. T
 informações  extraídas  da  internet contendo dados acerca do referido 
 Instituto. 
 Análise   das   justificativas  apresentadas  por  meio  do  Memorando 
 092/PRHDS/2006 (datado de 18/07/2006): 
 8.1.1.2:   Mantida   a   informação,  pois  é  necessário  melhorar  a 
 efetividade  da  atualização  cadastral,  como  demonstra  o  caso  do 
 servidor  matrícula  SIAPE  n.º  1157495.  Verificou-se  que  ocorre a 
 atuação  corretiva,  geralmente  por demanda do próprio interessado ou 
 quando   são   necessárias   outras   alterações   no   mesmo  sistema 
 informatizado.  Portanto,  os  procedimentos  não  indicam atualização 
 cadastral sistemática e periódic
 8.1.3.2:  Mantida  a  constatação,  haja  vista  haver  pendências  na 
 complementação  da  documentação  das  declarações  de  bens e rendas, 
 devendo  ser  verificado  na  auditoria  de  acompanhamento  o efetivo 
 cumprimento das 
 8.1.5.2:  Mantida  a  constatação,  haja  vista  não haver novos fatos 
 concretos  sobre  o  concreto atendimento da recomendação, devendo ser 
 verificado  na  auditoria  de acompanhamento o efetivo cumprimento das 
 recomendações. 
 8.2.2.1:  Mantida  a  constatação,  haja  vista  a  necessidade de ser 
 verificado  na  auditoria  de acompanhamento o efetivo cu
 recomendações. Contudo, houve a apresentação de informações adicionais 
 que demonstram providências visando o aten
 8.2.2.2:   Mantida  a  constatação,  haja  vista  haver  pendência  de 
 comprovação de solução para os casos que se encontravam 
 inconsistentes,  devendo ser verificado na auditoria de acompanhamento 

 97



 o efetivo cumprimento das recomendações. 
 8.2.2.5:  Mantida  a  constatação,  haja  vista  a  necessidade de ser 
 verificado  na  auditoria  de acompanhamento o efetivo cumprimento das 
 recomendações. Contudo, houve a apresentação de informaçõ

s visando o atendimento à reco
es adicionais 
mendação. 

tação,  haja  vista  haver  pendências  na 

ue estabelece o parágrafo 2º do 

 DA  RECOMENDAÇÃO:  Não atendida, uma vez que a UFSC ainda 

ustos envolvidos na manutenção, 
 atualização  e/ou substituição dos equipamentos (relatar, entre outras 

deveria realizar, os problemas 

 e/ou substituição dos 

s relativas aos equipamentos em estado 

 que demonstram providência
 8.4.1.2:  Mantida  a  consta
 conclusão  dos  trabalhos,  devendo  ser  verificado  na  auditoria de 
 acompanhamento o efetivo cumprimento das recomendações. 
 
 9.1.2.2 INFORMAÇÃO: (058)  
 -  4.1.1.1  - Descumprimento do Acórdão nº 1795/2004 - TCU - 1ª Câmara 
 RECOMENDAÇÃO:  Em que pese as justificativas apresentadas pela UFSC em 
 relação  ao  seu entendimento sobre o q
 artigo  1º  do decreto nº 5.205 (de 14/09/2004), que regulamenta a lei 
 nº   8.958   de   20\12\1994,   e  em  relação  às  suas  dificuldades 
 orçamentárias, é necessário que a Universidade cumpra as determinações 
 contidas no Acórdão 1795/2004 do TCU. 
 ATENDIMENTO 
 não  está  recolhendo  à  sua Conta Única junto ao Tesouro Nacional as 

riundas  do  pagamento de matrículas e mensalidades de seus  receitas  o
 Cursos  de  Especialização,  conforme  apontado  no item 4.1.2.1 deste 
 relatório. 
 -  4.1.1.2  - Descumprimento da alínea "s" do Acórdão nº 1184/2004 TCU 
 1ª Câmara 
 RECOMENDAÇÃO:  Em que pese as justificativas apresentadas pela UFSC em 

 do  relação  ao  seu entendimento sobre o que estabelece o parágrafo 2º
 artigo  1º  do decreto nº 5.205 (de 14/09/2004), que regulamenta a lei 
 nº   8.958   de   20\12\1994,   e  em  relação  às  suas  dificuldades 

  orçamentárias, é necessário que a Universidade cumpra as determinações
 contidas na alínea "s" do Acórdão nº 1184/2004 - TCU - 1ª Câmara. 
 ATENDIMENTO  DA  RECOMENDAÇÃO:  Não atendida, uma vez que a UFSC ainda 

poio para a execução de objetos não abrangidos  contrata  fundações de a
 pela Lei 8958/94, conforme apontado no item 8.2.1.3 deste relatório. 
 -   4.1.1.8   -   Cumprimento   parcial   da  alínea  "e"  do  Acórdão 
 2892/2004/TCU.  Existência  de  equipamentos  em  estado  precário  no 
 Hospital Universitário 
 RECOMENDAÇÃO:  Realizar  levantamento completo da situação de todos os 
 equipamentos  do Hospital Universitário parados, estragados, em estado 
 precário  e/ou  que não estão em plena operação, constando os motivos, 
 as  soluções para tais problemas e os c

 informações,   a  descrição,  o  local  de  instalação,  o  número  de 
 patrimônio,  o  serviço  que realiza ou 
 detectados, a possível solução, etc). 
 Pleitear  recursos  junto  à  Reitoria da UFSC e/ou ao Governo Federal 
 para  a  execução  da  manutenção,  atualização 
 equipamentos do HU em estado precário. 
 Adotar   medidas  que  permitam  sanar  em  definitivo  as  pendências 
 relativas aos equipamentos em estado precário relatados na constatação 
 acima de modo a permitir sua plena utilização. 
 ATENDIMENTO DA RECOMENDAÇÃO: Parcialmente atendido, tendo em vista que 
 o  HU  está sanando as pendência
 precário  em  suas  dependências, porém ainda existem equipamentos que 
 necessitam  de  reparos  ou  substituição, devendo a Direção do HU dar 
 continuidade  ao processo de modernização do Hospital Universitário no 
 decorrer do Exercício de 2006. 
 Em  relação  a  este item, a Direção do HU se manifestou no sentido de 
 que  "o HU vem desenvolvendo e adotando continuamente melhorias em seu 
 conjunto   de   equipamentos  instalados.  Obviamente,  em  função  da 
 utilização   constante,   existem   e/ou  constatam-se  freqüentemente 
 necessidades   de   intervenções.  Mantemos  contratos  de  manutenção 
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 preventiva   e   corretiva  nos  principais  grupos  de  equipamentos, 
 possibilitando-nos  a  mantê-los  em  funcionamento adequado. Contudo, 
 ocorrem  deficiências  no  funcionamento  dos  aparelhos  diariamente, 

 encaminhamentos  para assistência técnica, pois não há viabilidade nem 
utenção  para  todos os 

da União. 

a apontada 

ção e 

devido detalhamento e de modo a expressar com fidedignidade as 

adas inconsistências nos registros de Notas de Empenho no SIAFI 

seu  registro  no  SIAFI, salientamos que isto é uma 

IASG e fazer com que os pagamentos de bens e 

 levando-nos   a   intervir   em   aquisições   de   componentes   e/ou 

 recursos  suficientes  para  contratos  de  man
 equipamentos instalados no hospital". 

trabalho de atualização do parque de equipamentos  A continuidade deste 
 do  HU,  inclusive  pelas  razões  apontadas  pelo próprio Hospital na 
 manifestação acima, deverá ser intensificada. 
 -  4.1.2.1  - Atendimento parcial e sem tempestividade de Solicitações 
 de Auditoria da CGU 
 RECOMENDAÇÃO: Passar a acompanhar e controlar mais detalhadamente seus 

(especialmente em relação à área financeira)  Cursos  de Especialização 
 e  fornecer  de  modo tempestivo e completo as informações solicitadas 
 pela Controladoria Geral 
 ATENDIMENTO  DA  RECOMENDAÇÃO: Não atendida, conforme apontado no item 
 8.2.3.1 deste relatório. 
 -  4.2.2.1  -  Inexistência  de  numeração  de  ordem  e de rubrica em 
 processos de pagamento. 
 RECOMENDAÇÃO:  Esse  tipo de providência que a UFSC pretende adotar já 
 foi  efetuada  em  outras  ocasiões  e  a  situação  da falh
 permanece,  pois não atinge a motivação do problema e tende a produzir 
 resultados  pífios,  na  medida em que o ato "observar a necessidade", 
 com  o  passar  do tempo passa a ser esquecida ou não receber a devida 
 relevância por ausência de acompanhamento e (ou) cobrança. 
 Dessa  forma, recomenda-se que as verdadeiras causas sejam levantadas, 
 informadas  aos  órgãos  de  controle  à Instituição para orienta
 acompanhamento,  de  modo  que  este  tipo  de falha seja efetivamente 
 eliminada  e  não  se  torne  um  item  de repetição. Uma sugestão é a 
 elaboração   de  um  fluxo  de  rotinas  nas  pró-reitorias  e  órgãos 
 suplementares que privilegie o atendimento a esta recomendação. 
 ATENDIMENTO  DA  RECOMENDAÇÃO:  Parcialmente atendida, uma vez que nem 
 todos  os  processos da amostra escolhida, datados de julho de 2005 em 
 diante,  continham  numeração  de  ordem  e rubrica. Três processos de 
 dispensa  de  licitação  e respectivos pagamentos, dentre 60 processos 
 examinados, não possuíam numeração de ordem e rubrica em parte de suas 

endo  necessário  portanto  que  a UFSC continue a exigir a  páginas,  s
 devida  formalização  de  seus  processos  de modo a não incorrer mais 
 nesta impropriedade nos próximos exercícios. 
 -  4.2.3.1 - Registro equivocado de informações sobre Notas de Empenho 
 no SIAFI. 
 RECOMENDAÇÃO:  Passar  a fazer o registro de Notas de Empenho no SIAFI 
 com  o  
 aquisições  da  UFSC.  Passar  a  consolidar  as Notas de Empenho e os 
 processos  de  pagamento de modo a reduzir a necessidade de emissão de 
 Notas  de  Empenho  (foram mais de 10 mil Notas de Empenho emitidas em 
 2004). 
 ATENDIMENTO  DA  RECOMENDAÇÃO:  Atendida, tendo em vista que não foram 
 encontr
 examinados.  Em relação ao número de empenhos emitidos e à necessidade 
 de  exatidão  em  
 necessidade  contínua  e  que  deve permanentemente ser observada pela 
 UFSC. 
 -  5.1.1.1  - Impropriedades no registro das informações dos contratos 
 no sistema SIASG 
 RECOMENDAÇÃO:   Regularizar   o  acompanhamento  físico-financeiro  no 
 sistema  SIASG, implementar rotina para a transferência eletrônica dos 
 dados  para  o  sistema  S
 serviços   contratados   diretamente   pelo  órgão  sejam  registrados 
 previamente em tal sistema. 
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 ATENDIMENTO  DA  RECOMENDAÇÃO: Não atendida, conforme apontado no item 
 8.4.1.1 deste relatório. 
 -  6.1.1.1 - Ausência de valores e cláusulas de ressarcimento pelo uso 

necessidade de 

al destes itens específicos, porém tais fatos são decorrentes 

melhantes no 

ontrole patrimonial. 

al e não 

 de bens e serviços da UFSC em Convênios e Contratos. 
 RECOMENDAÇÃO: Definir valores e cláusulas de ressarcimento pelo uso de 
 bens  e  serviços  da  UFSC  em  seus  Convênios e Contratos, conforme 
 estabelece o Artigo 6º da Lei nº 8958/1994. 

  RECOMENDAÇÃO:  Não  atendida,  tendo  em  vista que a  ATENDIMENTO  DA
 resolução  que  irá  substituir  a  Resolução  095/CC/97 e irá definir 
 valores  e  cláusulas  de ressarcimento pelo uso de bens e serviços da 

s ainda não foi aprovada no Conselho  UFSC  em seus Convênios e Contrato
 de Curadores. 
 A UFSC deverá reiterar junto ao Conselho de Curadores a 
 uma maior celeridade no exame e aprovação da resolução, apresentando-a 
 à CGU assim que entrar em vigor. 
 -  7.1.1.1  - Registros do controle patrimonial da localização de bens 
 de informática não confirmados em verificação in loco. 
 RECOMENDAÇÃO:   Recomenda-se  a  Unidade  que  regularize  a  situação 
 patrimonial dos bens listados no anexo I. 
 ATENDIMENTO  DA  RECOMENDAÇÃO:  Atendida  em  relação  à regularização 
 patrimoni
 de  falhas  nos  controles  patrimoniais  e da ausência de inventário, 
 envolvendo  um contexto maior de reorganização do controle patrimonial 
 da  UFSC, de modo a se evitar a ocorrência de problemas se
 futuro. 
 -  7.1.1.2  -  Termo  de  Responsabilidade  pelo  uso  de  equipamento 
 desatualizado.  Falta  da  devida formalização da carga patrimonial de 
 equipamentos sob responsabilidade de servidores da UFSC. 
 RECOMENDAÇÃO:  Considerando  que  o Diretor do NPD admitiu que há mais 
 itens  de  patrimônio na mesma situação, mas que não foram verificados 
 por  estarem  fora  do escopo pretendido para este exame, recomenda-se 

equipamentos cuja carga patrimonial  efetuar  verificação  em  todos os 
 esteja  na  pessoa  de  servidores  que não possuem o bem e transferir 
 todos  os  equipamentos  para  os  setores corretos, destacadamente os 
 bens/equipamentos  de  posse  do servidor Márcio Clemes, ex-diretor do 
 Núcleo de Processamento de Dados. 
 Recomenda-se,  ainda, que a unidade auditada abstenha-se de utilizar o 
 Núcleo  de  Processamento  de  Dados ou o seu Diretor como depósito ou 
 repositório  fictício  de  equipamentos de modo a ocultar a utilização 
 informal destes. 
 Recomenda-se,  por  fim,  que no caso de afastamento para exercício em 
 outros  órgãos  ou  desligamentos  sob  qualquer título de servidor da 
 UFSC,  seja  verificado  o  número de bens sob sua carga patrimonial e 
 estes transferido aos setores e (ou) cargas patrimoniais de servidores 
 remanescentes na Instituição, abstendo-se, para isso de utilizar meios 
 informais. 
 ATENDIMENTO  DA  RECOMENDAÇÃO:  Parcialmente  atendida,  uma  vez que, 
 conforme a própria UFSC afirma, as pendências relacionadas a Termos de 
 Responsabilidades   somente   serão  plenamente  atendidas  quando  da 
 implantação definitiva da nova sistemática de c
 -  7.1.1.3 - Descumprimento das alíneas "g" e "h" do Acórdão 1184/2004 
 TCU 1ª Câmara. Inexistência de inventário físico anual. 
 RECOMENDAÇÃO:  Cumprir  as  determinações  do TCU contidas nas alíneas 
 "g" e "h" do Acórdão 1184/2004 TCU 1ª Câmara. 
 ATENDIMENTO  DA  RECOMENDAÇÃO:  Não atendida, uma vez que a UFSC ainda 
 não  implantou  sua  nova  sistemática  de  controle patrimoni
 apresentou  o devido inventário físico anual sobre todos os seus bens, 
 conforme apontado no item 6.1.1.1 deste relatório. 
 - 7.1.2.2 - Divergências entre estoques físicos e estoques registrados 
 no sistema de controle patrimonial de Almoxarifados da UFSC. 
 RECOMENDAÇÃO:  Sanar  as  divergências  entre registros patrimoniais e 
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 estoques  físicos  e rever os procedimentos adotados nos Almoxarifados 

eus 

da  área  cedida para a 

s de parte da área. 

Solicitar a 

ina 

ntou o seguinte esclarecimento em relação a 
tica de governo, a Secretaria de Estado da 

/SC realizou, além das Auditorias de Gestão 
FSC,  uma  Auditoria  Especial referente a 

 da  UFSC,  treinar  os servidores que atuam em Almoxarifados da UFSC e 
 aperfeiçoar  as  rotinas  de  controle e gerenciamento de estoques dos 
 Almoxarifados,  aplicando procedimentos de controle adequados conforme 
 artigos 94 e 96 da Lei 4.320/64. 
 ATENDIMENTO DA RECOMENDAÇÃO: Parcialmente atendida, uma vez que a UFSC 
 ainda  está  procedendo  aos ajustes necessários para reorganizar s
 almoxarifados  e  treinar seus servidores. Salientamos que a Auditoria 
 Interna  da  UFSC  identificou, em seu Relatório nº 004/2005, diversas 
 impropriedades  relacionadas  aos  almoxarifados  da  universidade que 

s do HU e do DMSG.  deverão ser plenamente atendidas pelos diretore
 -  7.2.1.1-  Descumprimento das alíneas "a" e "b" do Acórdão 2892/2004 
 1ª  Câmara  TCU.  Ausência  de  regularização  
 Associação   Atlética   Volantes  da  UFSC,  inclusive  em  relação  à 
 subconcessão para terceiro
 RECOMENDAÇÃO:  Cumprir  as  determinações  do TCU contidas nas alíneas 
 "a" e "b" do Acórdão 2892/2004 1ª Câmara TCU. 
 ATENDIMENTO  DA  RECOMENDAÇÃO: Não atendida, conforme apontado no item 
 6.2.1.2 deste relatório. 
 -  7.2.1.2  - Imóveis funcionais da UFSC utilizados indevidamente, sem 
 Contrato de Uso ou com Taxas de Ocupação com valores desatualizados. 
 RECOMENDAÇÃO:  Fazer  levantamento  dos valores de mercado dos imóveis 
 funcionais  da  UFSC,  rever  os valores atualmente pagos como Taxa de 
 Ocupação  dos  imóveis  e  cobrar dos ocupantes a diferença encontrada 
 dentro  de  todo  o  período  retroativo  definido em Lei. 
 devolução  dos  imóveis funcionais ocupados irregularmente. Formalizar 
 imediatamente  os  contratos/termos de ocupação dos imóveis funcionais 
 do  Colégio  Agrícola  de  Camboriú e cobrar dos ocupantes o valor não 

cupação dos imóveis pelos mesmos.  pago desde o início da o
 ATENDIMENTO  DA RECOMENDAÇÃO: Parcialmente atendida, conforme apontado 
 no item 6.2.1.1 deste relatório. 
 -  7.3.1.1  -  Setor  de  Medicina  Nuclear  do Hospital Universitário 
 obsoleto e desativado. 
 RECOMENDAÇÃO:  Realizar  levantamento completo da situação de todos os 
 equipamentos  do  Setor de Medicina Nuclear do Hospital Universitário, 
 identificando  motivos que levaram à desativação do Setor, as soluções 
 para  tais problemas e os custos envolvidos na manutenção, atualização 
 e/ou substituição dos equipamentos. Pleitear recursos junto à Reitoria 
 da  UFSC  e/ou  ao  Governo  Federal  para  a  execução da manutenção, 
 atualização  e/ou  substituição  dos equipamentos do Setor de Medic
 Nuclear  do  HU.  Adotar  medidas  que permitam sanar em definitivo as 
 pendências  relativas  à  desativação  do  Setor  e  aos  equipamentos 
 obsoletos  e em estado precário relatados na constatação acima de modo 
 a permitir a plena utilização do Setor de Medicina Nuclear do HU. 
 ATENDIMENTO  DA  RECOMENDAÇÃO:  Ainda  não  atendida, uma vez que está 
 previsto  seu  atendimento  no  decorrer de 2006, tendo em vista que a 
 UFSC decidiu desativar em definitivo o setor de Medicina Nuclear e irá 
 utilizar  a  área  para  a  expansão dos serviços da Hemodinâmica e da 
 Quimioterapia.  O HU aprese
 tal fato: "Em função de polí
 Saúde  (SES/SC)  não  teve interesse em manter o serviço aberto, sendo 
 que  as  demandas  serão  atendidas  por  outra  unidade hospitalar da 
 
 9.1.2.3 INFORMAÇÃO: (060)  
 No  exercício de 2005 a CGU
 e  de  Acompanhamento  na  U
 denúncia  envolvendo  os  programas  e  cursos  de  Ensino à Distância 
 mantidos e oferecidos pela UFSC. 
 
 9.1.2.4 INFORMAÇÃO: (064)  
 CONTINUAÇÃO DA INFORMAÇÃO 9.1.2.2: 

 101



 - 9.1.1.1 - Realização de Licitação de Modalidade Convite sem o mínimo 
 de três propostas válidas. 
 RECOMENDAÇÃO:  A  justificativa  da  Unidade  afirma  que o parecer do 
 julgamento  da licitação deixa claro a obtenção de 3 propostas válidas 
 na  licitação.  No  entanto,  se este fosse o caso, seria vencedora do 
 certame  a proposta  no valor de R$ 8.241,00  e  não  a  com  o  valor   
 de  R$  18.043,80. Mas como a  proposta  da  primeira empresa não  foi    

ue,  na   

  

entos para que se proceda a um 

ndo 
de 

 e  remuneração do contratado foi afetada no 

 considerada  válida, acabou  não sendo  classificada.  Assim, não foi  
 observada a orientação contida na alínea  "b",  inciso  I, da Decisão  
 TCU Plenário, constante do Anexo I da  Ata  n.º   29,  de  19/06/1991   
 (TC  024.572/90-0),  publicada  no  DOU  de  09/07/1991,  bem  como o  
 Acórdão 136/1993 - Segunda Câmara, da sessão de  29/07/1993, publicado  
 no DOU de 11/08/1993, página 11617. Recomenda-se  à  Unidade  q
 hipótese  da obtenção  de  menos  de  três propostas  válidas  para as  
 licitações na modalidade Convite, proceda  a repetição  da  licitação,  
 ou ainda justifique as circunstâncias que a levaram à  impossibilidade  
 da  obtenção  daquele  número  mínimo  de  propostas válidas. 
 ATENDIMENTO   DA   RECOMENDAÇÃO:  Atendida,  uma  vez  que  não  foram 
 identificadas  novas  ocorrências  de  inexistência  de três propostas 
 válidas  nos  Convites examinados por amostra. Salientamos que a UFSC, 
 por  meio  de  sua  Auditoria Interna, deverá acompanhar o atendimento 
 contínuo desta recomendação em futuras licitações modalidade Convite. 
 - 9.1.1.2 - Serviços de Jardinagem Licitados e Contratados com área de 
 atuação e produtividade mínima inferiores aos efetivamente executados. 
 RECOMENDAÇÃO:  Recomenda-se  à  Unidade  que  proceda  a novo processo 

contidos os elementos que de fato estão  licitatório  em  que  estejam  
 sendo  executados  atualmente  na  UFSC, estando destacado no Edital a 
 área  de  atuação  dos serviços de jardinagem a serem contratados, que 
 hoje  seria de 174.289,94 m2, tendo uma produtividade mínima diária de 
 7.922,27 m2 por profissional. 
 ATENDIMENTO DA RECOMENDAÇÃO: Parcialmente atendida, uma vez que a UFSC 
 ainda  está finalizando os procedimentos necessários para a realização 
 de  novo  processo  licitatório que atenda a recomendação. Salientamos 
 que  o  novo  processo licitatório já deveria estar concluído, uma vez 
 que,  há  um  ano  e  meio  atrás,  a universidade citava, por meio do 
 Memorando  nº 203/PROAF (de 30/12/2004), que "conforme recomendação da 
 CGU/SC,  estamos desde já, juntando elem
 novo  Processo  Licitatório, definindo com precisão áreas de atuação e 
 suas  respectivas  metragens, bem como solicitar o auxílio da AUDIN, a 
 fim  de  que  seja verificada qual a produtividade máxima que pode ser 
 admitida em processos desta natureza". 
 A  UFSC  apresentou  a  seguinte  justificativa  por meio do Memorando 
 118/PROAF  (datado  de  20/07/2006),  quando  da  apresentação de suas 
 justificativas aos fatos apontados no Relatório de Gestão do Exercício 
 de  2005:  "O  novo  processo licitatório já foi concluído, abrange
 também  a  área  do  Hospital  Universitário (referente a prestação 
 serviço  de  jardinagem)".  Este  recém executado processo licitatório 
 será  verificado  no decorrer da Auditoria de Acompanhamento de Gestão 
 da UFSC referente ao Exercício de 2006. 
 - 9.1.2.1- Objeto licitado sem estar apto para a efetiva execução. 
 RECOMENDAÇÃO:  Recomenda-se  à  Unidade que, para análise do pedido de 
 repactuação  de  preços realizado pela empresa, verifique se a relação 
 original  entre  encargos 
 espaço de tempo decorrido entre a apresentação da proposta e o momento 
 atual. 
 ATENDIMENTO  DA  RECOMENDAÇÃO: Não atendida, conforme apontado no item 
 8.3.2.2 deste relatório. 
 -  9.1.2.2 - Utilização indevida de Fundação de Apoio para execução de 
 objetos não abrangidos pela Lei 8958/94. 
 RECOMENDAÇÃO:  Cumprir  a determinação do TCU: "Abster-se de contratar 
 as fundações de apoio para execução de objetos não abrangidos pela Lei 
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 8.958/94,  como  a  compra  de  bens  e contratação de serviços, salvo 
 quando  vinculados  a  projetos  específicos,  por prazo determinado e 
 dentro  da  finalidade  de  dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e 
 extensão  e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico 

ma vez que a UFSC continua 

me 

 de  interesse  da instituição federal contratante, nos estritos termos 
 do  art.  1º  da  Lei nº 8.958/94, conforme já determinado pelo TCU no 
 processo  012.683/2000-9  - Relação 40/2002 - Ata 10 - Primeira Câmara 
 (subitem 4.3.1.a)". 
 ATENDIMENTO DA RECOMENDAÇÃO: Não atendida, u
 mantendo  a  prática  de efetuar pagamentos antecipados a Fundações de 
 Apoio  e  continua  utilizando  indevidamente  Fundações de Apoio para 
 execução de objetos não abrangidos pela Lei 8958/94, conforme apontado 
 no item 8.2.1.3 e 8.2.4.1 deste relatório. 
 -  9.1.3.1-  Licitação realizada com produtividade mínima diferente da 
 produtividade existente na prestação do serviço na época da licitação. 
 RECOMENDAÇÃO:  O  questionamento  realizado  pela  equipe de auditoria 
 referiu-se  ao  fato  que  no  Hospital Universitário já eram prestado 
 serviços  de  jardinagem  com  cinco profissionais a uma produtividade 
 diária  de  3.640  m2  por  profissional. Assim, deveria a Unidade ter 
 definido  no Edital que a produtividade mínima dos serviços que seriam 
 prestados a partir do momento da formalização do novo contrato deveria 
 ser  de 3.640 m2, sob pena da administração acabar, se nenhuma empresa 
 cotasse  a  sua  produtividade  com a produtividade vigente à época da 
 licitação,  contratando  uma  empresa com uma valor acima do que seria 
 necessário  para a  Prestação dos Serviços. A própria justificativa da 
 Unidade   informa   que    a   empresa  contratada,   que  cotou  seus 
 serviços  com  uma  produtividade mínima de 3.640 m2 por profissional, 
 produtividade que ela já utilizava na prestação dos serviços no HU, na 
 qual  era  a empresa contratada à época da licitação, teria o valor do 
 contrato alterado de R$ 6.743,00 para R$ 9.646,00, com a produtividade 
 mínima  exigida  no  edital,  que  era de R$ 2.600 m2 por profissional 
 diariamente. Recomenda-se à Unidade que na realização de licitações de 
 serviços  contendo  produtividade  mínima, seja estipulado no Edital a 
 produtividade  mínima  vigente  a  época da licitação, a fim de que as 
 propostas  das  empresas  não  acarretem  no  aumento  dos  custos dos 
 contratos devido a cotação de produtividades menores que as executadas 
 no momento da licitação. 
 ATENDIMENTO  DA  RECOMENDAÇÃO:  Não  atendida,  uma  vez que, confor
 citado  no  item  9.1.1.2  acima,  a  UFSC  ainda  está finalizando os 
 procedimentos   necessários   para   a  realização  de  novo  processo 
 licitatório que atenda a recomendação. 
 - 9.2.1.1 - Contratação indevida da FGV por Dispensa de Licitação. 
 Pagamento indevido de Fatura emitida pela FGV. 
 RECOMENDAÇÃO:  Realizar  o  devido  processo  licitatório  quando  for 
 necessária  a  contratação  de empresas ou instituições prestadoras de 
 serviços  jurídicos.  Observar que a dispensa de licitação embasada no 
 artigo 24, inciso XIII, da Lei 8.666/93, não permite a subcontratação, 
 conforme a Decisão Plenário 138/98 do TCU. Reavaliar a necessidade e a 
 legalidade do Contrato nº 277/2000 firmado com a FGV e a possibilidade 
 da  própria  UFSC executar o objeto de tal Contrato ou, se for o caso, 
 realizar  certame  licitatório  para o objeto do Contrato. Verificar a 
 legalidade  do pagamento já efetuado à FGV e, se for o caso, solicitar 
 a  devolução  dos valores pagos a mais (R$ 23.748,39), uma vez que foi 
 creditado  na conta da UFSC apenas R$ 408.121,01 e não R$ 566.443,57 e 
 que,   conforme   consta   na  Proposta  de  Recuperação  de  Tributos 
 apresentada  pela  FGV  à UFSC, "os honorários de êxito são fixados em 
 15%  do valor dos créditos fiscais recuperáveis e serão pagos à medida 
 que se tornem disponíveis para V.Sas". 
 ATENDIMENTO DA RECOMENDAÇÃO: Atendida, tendo em vista o esclarecimento 
 apresentado  pela  UFSC  durante  a  Auditoria  de  Acompanhamento  do 
 Exercício  de  2005  referente ao valor retido pela CEF. A UFSC também 
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 informou que o referido Contrato já venceu e não foi renovado, porém é 
 necessário  que  a  universidade  se  abstenha  de contratar empresas, 
 fundações  ou  instituições  prestadoras  de  serviços jurídicos sem o 
 devido  processo licitatório e sem uma justificativa fundamentada para 
 a  impossibilidade da área jurídica da UFSC ou da AGU representá-la em 
 causas judiciais. 
 -  9.2.1.2 - Contratação indevida de Gráfica por Dispensa de Licitação 
 para  impressão das Provas do Vestibular UFSC. Contratação indevida de 
 Gráfica  por Dispensa de Licitação para impressão dos Cartões-Resposta 
 do Vestibular UFSC. 

ue gráfico da Imprensa Universitária de  RECOMENDAÇÃO: Modernizar o parq
 modo  a  permitir  a  impressão das provas do vestibular da UFSC e dos 
 cartões   de   resposta   no   próprio   Campus  da  Universidade.  Na 
 impossibilidade  disto,  realizar o devido processo licitatório para a 
 contratação de tais serviços. 
 ATENDIMENTO DA RECOMENDAÇÃO: Parcialmente atendida, uma vez que a UFSC 

 serviços 

u  o  parque  gráfico  da Imprensa Universitária, 

os no sentido de planejar 

mente pregão, 

ido de planejar 
ar  modalidade 

OMENDAÇÃO: Não atendida, uma vez  que a UFSC afirmou 

etivamente adotadas, tendo em vista as 
 impropriedades  e  irregularidades apontadas no item 8.2.2.5 e 8.2.2.6 

 realizou o devido processo licitatório para a contratação dos
 de  impressão  das  provas do vestibular e dos cartões-resposta, porém 
 ainda  não  modernizo
 conforme apontado no item 6.3.1.1 deste relatório. 
 - 9.2.1.3 - Aquisições indevidas por Dispensa de Licitação. 
 Fracionamento  de  despesas. Ausência de planejamento em boa parte das 
 aquisições da UFSC. 
 RECOMENDAÇÃO:  Adotar a prática de centralizar e consolidar as compras 
 de  bens  e  serviços  dos diversos setores da UFSC. Realizar o devido 

mente pregão,  processo  licitatório  para tais aquisições, preferencial
 conforme  determinado  pelo TCU. Observar as diversas determinações do 
 TCU  citadas  em diferentes Acórdãos e períod
 anualmente   as   necessidades  da  Instituição  e  adotar  modalidade 
 licitatória compatível com a previsão anual de consumo. 
 ATENDIMENTO  DA  RECOMENDAÇÃO: Não atendida, conforme apontado no item 
 8.2.2.4, 8.2.2.5 e 8.2.2.6 deste relatório. 
 -  9.2.1.4 - Fracionamento de despesas na aquisição de bens e serviços 
 na área de informática. 
 RECOMENDAÇÃO:  Adotar a prática de centralizar e consolidar as compras 
 de  bens  e  serviços  dos diversos setores da UFSC. Realizar o devido 
 processo  licitatório  para tais aquisições, preferencial
 conforme  determinado  pelo TCU. Observar as diversas determinações do 
 TCU  citadas  em diferentes Acórdãos e períodos no sent
 anualmente   as   necessidades  da  Instituição  e  adot
 licitatória compatível com a previsão anual de consumo. 
 ATENDIMENTO  DA  RECOMENDAÇÃO: Não atendida, conforme apontado no item 
 8.2.2.4, 8.2.2.5 e 8.2.2.6 deste relatório. 
 - 9.2.1.5 - Irregularidade em orçamentos apresentados. 
 RECOMENDAÇÃO:  Rever  os  procedimentos  relacionados  a  Dispensas de 
 Licitação,   inclusive   em   relação  a  controles  sobre  orçamentos 
 apresentados e empresas para as quais são solicitados tais orçamentos. 
 Verificar  o  ocorrido  em  relação aos dois orçamentos apresentados e 
 tomar  as  devidas  providências  visando esclarecer os fatos e apurar 
 responsabilidades.  Observar  as diversas determinações do TCU citadas 
 em  diferentes  Acórdãos e períodos no sentido de "planejar anualmente 
 as   necessidades  da  Instituição  e  adotar  modalidade  licitatória 
 compatível  com  a  previsão  anual  de  consumo",  uma  vez que foram 
 adquiridos  muitos  outros  materiais  de  informática  além da compra 
 descrita acima durante o exercício de 2004. 
 ATENDIMENTO DA REC
 estar  adotando  uma  série de medidas em relação às suas Dispensas de 
 Licitação que ainda não foram ef

 deste relatório. 
 -  9.2.2.1 - Contratação sem embasamento técnico formal e inexistência 
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 de acompanhamento de contrato. 
 RECOMENDAÇÃO:  Recomenda-se  uma  revisão das contratações em questão, 
 para  adequação  em  critérios  efetivamente  técnicos, abstendo-se de 
 efetuar  contratação  baseada  em  critérios  empíricos.  Recomenda-se 
 efetuar uma revisão em todos os contratos vigentes no âmbito da UFSC a 
 fim  de  verificar  o  cumprimento do art. 67 da Lei 8666/93, bem como 
 designar   representante   da   Administração   para   fiscalização  e 

o com a adoção do registro próprio todas as  acompanhamento  de  contrat
 ocorrências  relacionadas  com  a execução nos contratos em que esteja 
 havendo essa situação. Por fim, verificar as causas para a permanência 
 dessa situação e eliminar os empecilhos que provocam a reincidência do 
 fato na unidade auditada. 
 ATENDIMENTO  DA  RECOMENDAÇÃO:  Parcialmente  atendida.  Em que pese o 
 Contrato  345/2002  ter sido encerrado e dado início a treinamentos da 
 Audin/UFSC  visando  capacitar  fiscais  de  contrato, com um primeiro 
 treinamento  tendo  sido  ministrado em abril de 2006, salientamos que 
 não  foi  apresentada comprovação de ter sido realizada uma revisão de 
 todos   os  contratos  vigentes  no  âmbito  da  UFSC.  Salientamos  a 

 os serviços 
s  dentro  do  período  de vigência de cada 
rovidências e os resultados da sindicância 

 necessidade  de  um  acompanhamento constante dos contratos da UFSC de 
s  à apontada e de que  modo  a  não  se  repetirem  situações  similare

 continuem  sendo  ministrados  treinamentos  visando  a capacitação de 
 fiscais de contrato da UFSC. 
 -  9.2.3.1  -  Descumprimento  de  limite  de  renovação  contratual e 
 prestação de serviços sem respaldo contratual. 
 RECOMENDAÇÃO:  A  omissão  dos  setores  envolvidos não é elidida pela 
 justificativa   apresentada.  Também  a  análise  dos  prejuízos  para 
 Instituição   não   é   também   tão   simples   como  apresentado  na 
 justificativa, pois estes podem ser quantificados de várias formas. 
 Assim,  devido a essa omissão do responsável pela Diretoria da Divisão 
 de  Apoio  Assistencial, e a co-responsabilidade da Direção do DMSG do 
 HU,  provocando  a  situação  irregular  de  fornecimento de serviços, 
 recomenda-se  promover o levantamento individual das responsabilidades 
 e  efetuar  o ressarcimento dos valores pagos durante o período em que 
 os serviços foram prestados sem respaldo contratual. 
 Recomenda-se,  também,  que  a  UFSC  abstenha-se  de exceder o limite 
 imposto  pelo  inciso  IV  do caput do art. 57 da Lei 8666/93, tomando 
 iniciativa  de  efetuar  o  procedimento licitatório em tempo hábil de 
 modo  a  não  comprometer  os  prazos  normativos  determinados.  Esta 
 recomendação   não  se  restringe  ao  HU,  mas  a  todos  os  setores 
 responsáveis competentes. 
 ATENDIMENTO DA RECOMENDAÇÃO: Em atendimento, tendo em vista a abertura 
 do  processo  de sindicância nº 23080.009541/2006-50 para investigar o 
 caso, tendo sido contituída Comissão por meio da Portaria 327/GR/2006. 
 Além disso, o HU cita, no Memorando nº 120/DA-HU/06 (de 
 17/07/2006),  que  "já  tomou  providências  visando  que 
 prestados  sejam  realizado
 contrato".  O teor de tais p
 aberta  serão objeto  de  verificação  no  decorrer  da  auditoria  de 
 acompanhamento de gestão referente ao Exercício de 2006. 
 
 9.1.2.5 INFORMAÇÃO: (068)  
 CONTINUAÇÃO DA INFORMAÇÃO 9.1.2.2: 
 -  9.2.4.1  - Vigência e Critério de Reajuste de Contrato de Prestação 
 de Serviços em desacordo com a Lei nº 8.666/93. 
 RECOMENDAÇÃO:  Ao contrário do afirmado na justificativa, a celebração 
 do  Contrato  não  está  sendo  realizada  de acordo com o disposto na 
 legislação.  A Lei prevê que a duração dos contratos ficará adstrita à 
 vigência  dos  respectivos créditos orçamentários, podendo, no caso da 
 prestação  de  serviços  a  serem  executados  de  forma contínua, ser 
 prorrogados  por iguais e sucessivos períodos. No Contrato em questão, 
 o  Termo Aditivo firmado dispõe que entrará em vigor a partir de 02 de 
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 julho  de  2004 e vigorará por 24 meses (além da vigência dos créditos 
 orçamentários,  que  é  o  exercício  anual).  Quanto  ao  reajuste do 
 Contrato,   a  justificativa  atestou  o  constatado  pela  equipe  de 
 fiscalização.  Assim, recomenda-se a Unidade que refaça o Contrato com 

os  a  empresa,  limitando  a  vigência  do  Contrato  ao  da vigência d
 créditos  orçamentários.  Recomenda-se  também que o aumento concedido 
 seja  cancelado,  sendo a administração ressarcida dos valores pagos a 
 maior  sem  fundamento legal, sendo a empresa comunicada que o aumento 
 só poderá ser concedido com a demonstração da elevação dos custos. 
 ATENDIMENTO DA RECOMENDAÇÃO: Parcialmente atendida, tendo em vista que 

a média de 

O: Não atendida, uma vez que a UFSC mantém a 

ente Fundações de Apoio para execução de 

  cumpridas, mas também as próprias 

ir 

 o  contrato  foi  rescindido em 31/12/2005, porém a planilha de custos 
 apresentada  para  justificar  o  reajuste de 10% com base n
 variação  do IGP-M não demonstra efetivamente a elevação dos custos no 
 período. 
 -  9.2.5.1  -  Planilha de Custos e Formação de Preços com item cotado 
 acima de valor definido em Convenção Coletiva de Trabalho. 
 RECOMENDAÇÃO: O item 3 da Instrução Normativa nº 02, de 22 de julho de 
 1989,  da  Secretaria  de  Planejamento e Coordenação, dispõe que: "As 
 condições  de  insalubridade  e  de  periculosidade  serão verificadas 
 anualmente,  mediante nova perícia". Assim, o Laudo Pericial citado na 
 justificativa, emitido em 30 de abril de 1997, não é mais válido e não 
 está mais vigorando. A insalubridade que deve ser estabelecida para os 

agem na  trabalhadores contratados para executarem os serviços de jardin
 UFSC  é  a  definida na Convenção Coletiva de Trabalho, que estabelece 
 20%  para  este  item.  Recomenda-se a UFSC que retifique o valor pago 

ontrato  nº  271/2003,  estabelecendo,  na Planilha de  referente  ao  C
 Custos, a insalubridade no valor de 20% sobre o salário fixo. 
 Recomenda-se  ainda  que  a  Unidade  quantifique os valores que foram 
 pagos  a  maior  no  período de vigência do Contrato, efetivando o seu 
 ressarcimento. 
 ATENDIMENTO  DA  RECOMENDAÇÃO:  Atendida, uma vez que a UFSC efetuou o 

os  valores  pagos  indevidamente  e  estará  promovendo  a  desconto  d
 unificação  dos  contratos  de  jardinagem  do Campus por meio de novo 
 processo licitatório. 
 -  9.2.5.2 - Pagamento antecipado e ausência de comprovação de despesa 
 efetuada. 
 RECOMENDAÇÃO:  Face a utilização incorreta da Fundação de Apoio para a 
 realização  dos  serviços adquiridos (uma vez que esta não possui essa 
 competência,  tampouco poderia ter havido a contratação da fundação de 
 apoio  para  execução  de  objeto  não abrangido pela Lei 8.958/94), a 
 realização  de  pagamento antecipado (vedado pela Lei 4.320) e ainda a 
 inexistência de evidência que relacione o serviço executado ao produto 
 obtido, recomenda-se a restituição do valor pago ao erário. 
 ATENDIMENTO DA RECOMENDAÇÃ
 prática  de  efetuar  pagamentos  antecipados  a  Fundações de Apoio e 
 continua  utilizando indevidam
 objetos  não  abrangidos  pela  Lei 8958/94, conforme apontado no item 
 8.2.1.3 deste relatório. 
 -  9.3.1.1  -  Inexistência  de  número  de  convênio  e  referencia a 
 convenente em notas fiscais. 
 RECOMENDAÇÃO: O "empenhamento dos convênios com a fonte detalhada onde 
 consta  o  número  do convênio que é cadastrado no SIAFI" não impede o 
 uso impróprio de notas fiscais nas prestações de contas de convênios. 
 Assim,  recomenda-se  que  não  somente  as  determinações contidas na 
 IN/STN  01/97  sejam  observadas  e
 cláusulas  dos  convênios sejam atendidas, posto que não se constituem 
 como  mera  formalidade. Atentar, também, para os mesmo cuidados em se 
 identificar   as  causas  das  falhas  apontadas  de  modo  a  ating
 resultados eficazes e duradouros. 

OMENDAÇÃO:   Não  atendida,  tendo  em  vista  a  ATENDIMENTO   DA   REC
 identificação    de    convênios   onde   foram   identificadas   tais 
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 impropriedades, conforme apontado no item 8.3.3.2 deste relatório. 
 -  9.3.2.1 - Trabalhador sendo pago em categoria que não corresponde à 
 atividade realizada. 
 RECOMENDAÇÃO:  Ao  contrário  do afirmado na justificativa da Unidade, 
 segundo a Convenção Coletiva da Categoria, tanto o Encarregado Nível I 
 quanto  o  Líder de Grupo possuem a mesma atribuição, que é manter sob 
 sua responsabilidade e orientação um número de empregados. A diferença 
 está  no  número  de  empregados  que está sob supervisão, sendo que o 
 Líder  de  Grupo  possui  de  05  a  15 empregados nesta condição, e o 
 Encarregado  de  Nível  I,  possui  de  16  a  35 empregados. Assim, o 
 profissional  contratado  deve ser enquadrado na categoria de Líder de 
 Grupo,  devendo a Unidade rever o refazer o contrato adequando o valor 
 contratado  ao  piso do Líder de Grupo, fazendo o desconto dos valores 
 pagos  a  maior  para  a  empresa  contratada  no  período em que este 
 funcionário  estava  enquadrado  como  Encarregado  Nível  I. Quanto a 
 Encarregada   Nível   I   /  Supervisora  que  foi  categorizada  como 
 Encarregada Nível I, foi afirmado que  esta atividade era exercida por  
 determinada funcionária.  No entanto, foi constatado que ela  não está   
 executando  suas  atividades  no Hospital Universitário  desde  o  mês 
 de  agosto  de  2004.  Foi  informado  pela Unidade que ela está sendo 
 substituída por outra funcionária. No entanto, foi constatado que esta    
 funcionária não desempenha as funções de Encarregado  Nível I,  em sua   

   Assim,  deve  a   função   de   supervisão   dos  demais   empregados.
 Unidade  também requerer  o ressarcimento  do  pagamento  diferenciado  
 feito nos meses de agosto, setembro e outubro a título  de Encarregado   

 meio da Portaria 327/GR/2006. Esta 

o da Portaria 327/GR/2006. Esta 

ue  proceda  ao  levantamento  dos  valores pagos a maior no 

 Nível  I  (em  relação  a  supervisão),  tendo  em  vista  que  nenhum  
 funcionário desempenhou esta função neste período. 
 ATENDIMENTO  DA  RECOMENDAÇÃO: Pendente de atendimento, tendo em vista 

 23080.009541/2006-  que  a universidade abriu o processo de sindicância
 50  para  investigar o caso e o mesmo ainda está em aberto. A Comissão 
 de  Sindicância foi constituída por
 sindicância deverá ser acompanhada pela Auditoria Interna da UFSC e os 
 resultados apresentados à CGU após o seu término. 
 - 9.3.2.2 - Inexecução de serviços de apoio administrativo ao Setor de 
 Raio X do Hospital Universitário. 
 RECOMENDAÇÃO:  Recomenda-se  à Unidade que efetive o ressarcimento dos 
 valores  pagos nos serviços de Raio-X de funcionários que constam como 
 estando  prestando estes serviços mas estão sendo pagos pelos serviços 
 de limpeza, nos meses de setembro e outubro, totalizando R$ 6.699,86. 
 Recomenda-se ainda que se instaure processo de sindicância para apurar 
 responsabilidade  dos  servidores  responsáveis  pela fiscalização dos 
 Contratos em questão, onde está ocorrendo a inexecução contratual. Por 
 fim,   recomenda-se  à  Unidade  que  aperfeiçoe  seus  mecanismos  de 
 fiscalização  dos  contratos  de terceirização dos serviços, atentando 
 para  a  verificação da efetiva substituição dos funcionários ausentes 
 aos serviços por parte das empresas contratadas. 
 ATENDIMENTO  DA  RECOMENDAÇÃO: Pendente de atendimento, tendo em vista 
 que  a universidade abriu o processo de sindicância 23080.009541/2006- 
 50  para  investigar o caso e o mesmo ainda está em aberto. A Comissão 
 de  Sindicância foi constituída por mei
 sindicância deverá ser acompanhada pela Auditoria Interna da UFSC e os 
 resultados apresentados à CGU após o seu término. 
 -  9.3.2.3  -  Prestação de serviços de jardinagem no HU com número de 
 funcionários diferente da contratada. 
 RECOMENDAÇÃO: A Equipe de Auditoria levantou elementos que atestam que 
 os  serviços  de  jardinagem  executados  no  Hospital Universitário e 
 prestados  pela  empresa  Ondrepsb  Limpeza  e Serviços Especiais Ltda 
 foram  realizados  com  cinco  profissionais.  Assim,  recomenda-se  à 
 Unidade  q
 período de 1999 a 2003. Também, que instaure Sindicância para levantar 
 responsabilidade  pelos  atestos dos serviços prestados neste período, 
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 apurando  responsabilidade  pelos  pagamentos  a  maior  realizados no 
 período. 
 ATENDIMENTO  DA  RECOMENDAÇÃO: Pendente de atendimento, tendo em vista 
 que  a universidade abriu o processo de sindicância 23080.009541/2006- 

sta 

os  valores  pagos  indevidamente  e  estará  promovendo  a 

 incorrido  na prestação de serviço de 

os objetos onde estes recursos foram 

  DA  RECOMENDAÇÃO:  Atendida,  porém  a UFSC deverá sempre 

 50  para  investigar o caso e o mesmo ainda está em aberto. A Comissão 
 de  Sindicância foi constituída por meio da Portaria 327/GR/2006. E
 sindicância deverá ser acompanhada pela Auditoria Interna da UFSC e os 
 resultados apresentados à CGU após o seu término. 
 -   9.3.2.4   -   Prestação   de  serviços  de  jardinagem  no  Campus 
 Universitário com número de funcionários diferente da contratada. 
 RECOMENDAÇÃO:  [...]  Recomenda-se  a  Unidade  que: a) Quantifique os 
 valores  que  foram  pagos  a  maior para a empresa no fornecimento do 
 serviço   em   questão,   que   deveria  ter  sido  realizado  com  23 
 funcionários,  em  vez  dos  22  que  a  Unidade  afirma que prestam o 
 serviço, efetivando o ressarcimento para a UFSC. b) Solicite à empresa 
 a  presença  de mais um empregado, num regime de 22 horas semanais, na 
 prestação  dos serviços em questão, tendo em vista que estão ocorrendo 
 os   pagamentos  tendo  por  base  a  prestação  de  serviços  por  23 
 trabalhadores;  c)  Cumpra  o  disposto no item "q" da Cláusula 2ª  do 
 Contrato,  descontando as faltas do pagamento da empresa e aplicando a 
 multa  no  valor  de  0,5%  incidente  sobre  o valor da fatura do mês 
 vigente,  além  de  descontar  o  valor correspondente ao adicional de 
 assiduidade;  d)  Exija  da  empresa  o  cumprimento  do  item  "l" do 
 Contrato,  ressaltando  que  o  não cumprimento deste item acarreta as 
 conseqüências previstas no item "q"; e) Em relação aos funcionários em 
 férias que não foram substituídos, que promova o desconto dos serviços 
 não  prestados  por  estes funcionários, considerando como falta a não 
 substituição  dos  funcionários  em  questão (o valor pago mensalmente 

segundo a Planilha de Custos, é de R$  referente  a  cada  funcionário, 
 1.292,12)  e;  f)  Que  aperfeiçoe seus mecanismos de fiscalização dos 
 contratos  de terceirização dos serviços, atentando para a verificação 
 da  efetiva  substituição  dos  funcionários ausentes aos serviços por 
 parte das empresas contratadas. 
 ATENDIMENTO  DA  RECOMENDAÇÃO:  Atendida, uma vez que a UFSC efetuou o 
 desconto  d
 unificação  dos  contratos  de  jardinagem  do Campus por meio de novo 
 processo licitatório. 
 -  9.3.2.5  -  Objeto  executado  em desacordo com o Plano de Trabalho 
 aprovado. 
 RECOMENDAÇÃO: Apesar do Convênio ter escopo genérico e de ter cabido à 
 Convenente  definir  a  utilização  dos  recursos,  conforme  atesta a 
 Unidade  Executora, estes só poderiam ter sido aplicados na manutenção 
 e  conservação  de bens imóveis (conforme consta de seu objeto), o que 
 não  ocorreu  quando  do  gasto 
 instalação  e  confecção de mesas fixas com cadeiras acopladas. Assim, 
 recomenda-se  à Unidade que utilize os recursos dos Convênios firmados 
 atentando  para  a  delimitação  d
 autorizados a serem aplicados. 
 ATENDIMENTO
 observar a necessidade de utilizar os recursos dos Convênios no objeto 
 para o qual foram especificados. 
 -  9.3.2.6 - Inclusão de despesas em desacordo com o Plano de Trabalho 
 aprovado. 
 RECOMENDAÇÃO:  Apesar  do  argumento  do  Convenente de que o montante 
 disponibilizado  no  Convênio  se  refira  à construção do setor 1 e à 
 conclusão  do  setor  3,  tanto o Plano de Aplicação, quanto o próprio 
 Convênio  especificam em seu objeto a construção da etapa II da Escola 
 de Arquitetura e Urbanismo (Setor 1 - Bloco A) do Centro Tecnológico. 
 Tal  constatação  evidencia  o  fato de que os instrumentos legais não 
 foram  adequados  a  possível  nova realidade da obra. Por outro lado, 
 mesmo  que  os valores referentes à parte elétrica estejam inclusos no 
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 processo licitatório da empresa Simetria (Setor 1 - Bloco A), como bem 
 observa  a  Unidade  Executora,  novamente  os  recursos orçamentários 
 disponibilizados não serão suficientes para a conclusão dos trabalhos, 
 a  exemplo  do  que ocorreu na Etapa I desta edificação. A metragem de 
 2.395  m2  já  constava  do  Plano de Trabalho da etapa I da Escola de 
 Arquitetura  e  Urbanismo  (Setor  3 - Bloco C) do Centro Tecnológico, 
 elaborado  no  final  de  2002  e foi repetida no Plano de Trabalho da 
 etapa  II  da Escola de Arquitetura e Urbanismo (Setor 1 - Bloco A) do 
 Centro  Tecnológico, elaborado no final de 2003. Entretanto na etapa I 
 foram  edificados  1.284,61  m2  e  na  etapa II mais 1.428,00m², cujo 
 somatório  não coincide com a referida metragem. Além do mais, caso se 
 acatasse  a  argumentação  da  Unidade  Executora, não haveria como se 

ra no momento 

oniais  e da ausência de inventário, 
organização do controle patrimonial 

emelhantes no 

RNOS  

o de Auditoria nº 175137/08, a UFSC informou 
bilitados para alterar o CAUC no SIAFI. 

gnação de sete responsáveis que constam no 
tida  a  Nota de Auditoria nº 175.137/01 (de 

as foi organizado de forma 

ecisão Normativa n.º 71/2005: 
 Valor da despesa realizada pelo órgão ou entidade no exercício a que 

 se  referem  as  contas:  R$ 469.002.290,16 (quatrocentos e sessenta e 
e  duzentos  e  noventa  reais  e dezesseis 

 transformar a parte residual da etapa I em metragem quadrada de obras. 
Unidade venha a adequar, junto ao Ministério  Recomenda-se  então que a 

 concedente,  os  Planos  de  Trabalho  a  realidade da ob
 atual. 

 atendida, conforme apontado no item  ATENDIMENTO  DA  RECOMENDAÇÃO: Não
 8.3.2.2 deste relatório. 
 - 9.3.2.7 - Divergências entre bens físicos e tombados. 
 RECOMENDAÇÃO: Recomenda-se a regularização das situações impróprias de 
 patrimônio verificadas em campo. 
 ATENDIMENTO  DA  RECOMENDAÇÃO:  Atendida  em  relação  à regularização 

al destes itens específicos, porém tais fatos são decorrentes  patrimoni
 de  falhas  nos  controles  patrim
 envolvendo  um contexto maior de re
 da  UFSC, de modo a se evitar a ocorrência de problemas s
 futuro. 
 
 9.2 SUBÁREA - CONTROLES INTE
 
 9.2.1 ASSUNTO  - GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES  
 
 9.2.1.1 INFORMAÇÃO: (004)  
 Em  resposta  a Solicitaçã
 que não possui servidores ha
 
 9.2.2 ASSUNTO  - AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS  
 
 9.2.2.1 INFORMAÇÃO: (049)  
 Foram  identificadas  inconsistências no Rol de Responsáveis constante 
 no  Processo  de  Prestação  de  Contas  do  Exercício de 2005 da UFSC 
 relativas  a  oito endereços incorretos ou incompletos e à ausência do 
 número  da  Portaria de Desi
 Rol,  sendo  que  foi  emi
 08/05/2006)  solicitando  a  correção de tais inconsistências, tendo a 
 UFSC  apresentado  tais  correções  por  meio de anexo ao Memorando nº 
 052/PROAF (de 15/05/2006). 
 
 9.2.2.2 INFORMAÇÃO: (063)  
 O  presente  Processo  de  Prestação de Cont
 completa, em observância ao disposto pelo Tribunal de Contas da União, 
 por meio da Instrução Normativa nº 47/2004. 
 -  Limite  estabelecido  pelo  TCU:  R$  100.000.000,00 (cem milhões), 
 fixado pela D
 -

 nove  milhões,  dois  mil  
 centavos)." 
 
 9.2.3 ASSUNTO  - AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS  
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 9.2.3.1 INFORMAÇÃO: (061)  
 A Auditoria Interna da UFSC (Audin/UFSC) executou satisfatoriamente as 
 atividades  previstas em seu PAAAI referente ao Exercício de 2005, bem 
 como  forneceu  o suporte necessário ao desenvolvimento das auditorias 
 da  CGU e cobrou tempestivamente das diversas unidades e departamentos 
 da universidade respostas aos pedidos realizados pela CGU. 
 Ressalte-se que, apesar deste empenho da Auditoria Interna na obtenção 

actando  no  bom  andamento dos trabalhos de Auditoria da 

m  relação às recomendações da Audin/UFSC, é necessário que a 

nte as 

  de 
me  consta no Ofício nº049/Audin/2006 (de 25/05/2006) e 
rviço  nº 003/2006 (também de 25/05/2006), devendo as 

 

lizados, bem como da avaliação da gestão 

de  receitas  auferidas  com  os Cursos de 
de à Conta Única da UFSC junto ao Tesouro 

tempo determinado de Fortaleza da Ilha para a realização de 
apresentação  das  devidas justificativas à 

 

 das informações solicitadas, novamente ocorreram atrasos consideráveis 
 no  fornecimento de informações por parte de Pró-Reitorias da UFSC que 
 acabaram  imp
 CGU,  sendo  necessário, portanto, que a Auditoria Interna e a Direção 
 da UFSC mais uma vez alertem os Pró-Reitores no sentido de atender com 
 mais   tempestividade as Solicitações de Auditoria da CGU e da própria 
 Audin/UFSC. 
 Além  disso,  tendo em vista a ocorrência de diversas inobservâncias e 
 atrasos  nas  manifestações  de  algumas  unidades internas da UFSC em 
 relação  não só às recomendações da CGU e às determinações do TCU, mas 
 também  e
 Direção  da  UFSC  reitere  junto  às  suas  unidades  e departamentos 
 (principalmente  PROAF  e  PRPG)  que  sejam  observadas  e  atendidas 
 tempestivamente  as recomendações da Audin e da CGU e as determinações 
 do TCU. 
 Em relação à estrutura e recursos materiais, tecnológicos e humanos da 
 Auditoria  Interna da UFSC, os mesmos são adequados para as atividades 
 atualmente  desenvolvidas  pela Audin, porém a UFSC deve continuamente 
 prover  sua  auditoria  interna  com uma estrutura que permita atender 
 seus objetivos e de modo a poder ampliar sua atuação, com trabalhos de 
 acompanhamento  mais  aprofundados  em  áreas críticas, notadame
 apontadas  neste  relatório envolvendo dispensas de licitação, repasse 
 de  recursos,  fundações de apoio, patrimônio, inventário físico anual 
 sobre  todo o patrimônio, prestação de contas de contratos e convênios 
 firmados com fundações de apoio e com terceiros, entre outras. 
 Salientamos   ser  de  grande  importância  o  trabalho  que  irá  ser 
 desenvolvido  pela  Audin/UFSC  no  decorrer  do  Exercício de 2006 em 
 relação   à  verificação  dos  controles  de  Convênios  e  Cursos  de 
 Especialização  da  universidade  e  suas  respectivas  Prestações
 Contas,  confor
 na  Ordem  de  Se
 unidades  e  Pró-Reitorias  da  UFSC darem todo o suporte necessário à
 Audin para que esta possa desenvolver tais trabalhos a contento. 
 

ÃO  III - CONCLUS
 
        Em face dos exames rea
 efetuada, no período a que se refere o presente processo, constatamos 
 o seguinte: 
 
 4.1.2.1 CONSTATAÇÃO: (051)  
 Ausência  de  recolhimento  
 Especialização  da universida
 Nacional.  Permanência  do  descumprimento  das  determinações  do TCU 
 contidas no Acórdão nº 1795/2004 - TCU - 1ª Câmara. 
 
 4.1.2.2 CONSTATAÇÃO: (062)  
 Cessão por 
 eventos  privados  sem  a  
 equipe  de  auditoria  da  CGU.  Recolhimento de taxa de uso da UFSC à 
 conta  de  fundação  de apoio e não à sua Conta Única junto ao Tesouro 
 Nacional. 
 
 6.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (046) 
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 Inexistência de inventário físico anual. Permanência do descumprimento 

 Taxas  de  Ocupação  pelo  uso de imóveis 
de Ocupação de imóveis funcionais da UFSC 

 da área cedida para a Associação Atlética 
nclusive  em  relação à subconcessão para 

obsolescência dos equipamentos da Imprensa 
o pleno atendimento das demandas gráficas 

 
mendação relativa à carência de pessoal e 

Departamento de 

nto 

 

to indevido de adicional de insalubridade 

 

specificação dos bens a licitar. 

ação de Apoio para execução de objetos não 
8/94.Permanência  do  descumprimento  das 

 das  determinações  do  TCU  contidas nas alíneas "g" e "h" do Acórdão 
 1184/2004 TCU 1ª Câmara. 
 
 6.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (044)  
 Ausência  de  pagamento  de 
 funcionais  da  UFSC.  Taxas 
 com  valores  defasados.  Utilização  irregular  de área pertencente à 
 UFSC por parte de terceiros. 
 
 6.2.1.2 CONSTATAÇÃO: (045)  
 Ausência  de  regularização 
 dos  Servidores  da  UFSC,  i
 terceiros  de parte da área. Permanência do descumprimento das alíneas 
 "a" e "b" do Acórdão 2892/2004 1ª Câmara TCU. 
 
 6.3.1.1 CONSTATAÇÃO: (047)  
 Continuidade da situação de 
 Universitária,  dificultando 
 da  comunidade universitária e impossibilitando a impressão das provas 
 do Vestibular da UFSC na IU/UFSC. 
 
 6.4.1.1 CONSTATAÇÃO: (050) 
 Atendimento  parcial  da reco
 de  equipamentos  para  a  execução  das atividades do 
 Propriedade Intelectual. 
 
 7.1.2.1 CONSTATAÇÃO: (026)  

mprovação de ressarcime Cessão de servidores sem co
 
 7.2.3.1 CONSTATAÇÃO: (037)  

onal de periculosidade Pagamento indevido de adici
 
 7.2.3.2 CONSTATAÇÃO: (038)  
 Pagamen
 
 7.3.1.1 CONSTATAÇÃO: (013)  
 Impropriedades  na  formalização  de diárias relativas ao exercício de 
 2005. 
 
 7.4.2.1 CONSTATAÇÃO: (010) 
 Falhas  formais  e  de  base  legal  na concessão de AUXÍLIO FUNERAL e 
 AUXÍLIO   NATALIDADE   para   servidores   da   UFSC   e   respectivos 
 beneficiários. 
 
 8.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (054)  
 Indicação indevida de marca em processo licitatório modalidade Pregão. 
 Falhas na e
 
 8.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (021)  
 Assinatura  de  Contrato sem orçamento prévio que justifique o valor a 
 ser pago. 
 

O: (048)   8.2.1.3 CONSTATAÇÃ
 Utilização  indevida de Fund
 abrangidos   pela   Lei   895
 determinações  do TCU contidas na alínea "s" do Acórdão nº 1184/2004 - 
 1ª Câmara - TCU. 
 
 8.2.2.1 CONSTATAÇÃO: (039)  
 Contratação  indevida  de  fundação de apoio por dispensa de licitação 
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 para a prestação de serviços relativos ao vestibular da UFSC. 

 

 de despesas na contratação de serviços de informática. 
stação de serviços de manutenção na área de 
especificação dos serviços contratados. 

a aquisição de equipamentos e de material 

o frágeis e 
  parcial  e com atraso das Solicitações de 
nto com atraso de documentação que a UFSC 

ise. 

 8.3.1.3 CONSTATAÇÃO: (067)  

 estabelecimento dos requisitos do processo 
ção em Administração à Distância. 

ducação Nacional (Lei 
so seletivo de curso 

 
atendimento às recomendações que constam no 

. 

 
 8.2.2.3 CONSTATAÇÃO: (055)  
 Contratação de serviços de bilheteria e de zeladoria das Fortalezas da 
 Ilha sem o devido processo licitatório. 
 
 8.2.2.4 CONSTATAÇÃO: (056)  
 Aquisições  indevidas  por  Dispensa  de  Licitação.  Fracionamento de
 despesas. Fragilidades no planejamento das aquisições da UFSC. 
 
 8.2.2.5 CONSTATAÇÃO: (057)  
 Fracionamento
 Ausência de contrato de pre
 informática. Fragilidades na 
 Impropriedades  e  irregularidades  diversas nos processos de dispensa 
 analisados. 
 

  8.2.2.6 CONSTATAÇÃO: (059) 
 Fracionamento  de  despesas n
 de  consumo  de informática. Impropriedades e irregularidades diversas 
 nos processos de dispensa analisados. 
 
 8.2.3.1 CONSTATAÇÃO: (052)  
 Controles  da  UFSC  sobre  seus  Cursos  de  Especializaçã
 intempestivos.  Atendimento
 Auditoria  da  CGU. Fornecime
 considera   como   sendo   as   Prestações  de  Contas  de  Cursos  de 
 Especialização da UFSC, o que impossibilitou sua anál
 
 8.2.3.2 CONSTATAÇÃO: (053)  
 Atendimento  parcial e com atraso da Prestação de Contas dos Cursos de 

uação conveniados (Mestrados Fora da Sede).  Pós-Grad
 
 8.2.4.1 CONSTATAÇÃO: (018)  
 Pagamento  antecipado  de  despesas  contratadas  junto a fundações de 
 apoio. 
 

 Inobservância  da  Portaria  MEC  nº  2941/2001 e do Parecer CP/MEC nº 
 98/99  (de  06/07/1999)  no
 seletivo do Curso de Gradua
 Descumprimento  da Lei de Diretrizes e Bases da E
 nº  9394/1996).  Direcionamento de vagas em proces
 de graduação à distância. 
 
 8.3.2.1 CONSTATAÇÃO: (019)  
 Descumprimento de Plano de Trabalho de Convênio. 
 

042)  8.3.2.2 CONSTATAÇÃO: (
 Ausência de comprovação do 
 Relatório  de  Acompanhamento  nº  154084 a respeito das obras do novo 
 prédio  do  Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFSC. Atraso na 
 conclusão das obras. 
 
 8.3.3.1 CONSTATAÇÃO: (022)  
 Inclusão  de  atividades  realizadas  anteriormente  à  assinatura  de 
 convênio na prestação de contas. 
 
 8.3.3.2 CONSTATAÇÃO: (023)  
 Ausência  de  identificação  do  número  do Convênio em notas fiscais, 
 contrariando o art.30 da IN STN 01/97
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s no SIASG. Não 
 atendimento de recomendação da CGU. 
 
 
                   Florianópolis, 28 DE JULHO DE 2006. 

 8.4.1.1 CONSTATAÇÃO: (006) 
 Impropriedades no registro das informações dos contrato
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CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 

 
 

 
                   PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  
 
CERTIFICADO Nº      : 175137 
UNIDADE AUDITADA    : UFSC 
CÓDIGO              : 153163 
EXERCÍCIO           : 2005 
PROCESSO Nº         : 23080.004966/2006-72 
CIDADE              : FLORIANOPOLIS 
 
 
 
                    CERTIFICADO DE AUDITORIA 
 
          Foram  examinados,  quanto   à legitimidade e legalidade, os 
atos  de  gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no 
período  de  01Jan2005 a 31Dez2005, tendo sido avaliados os resultados 
quanto  aos  aspectos  de  economicidade,  eficiência  e  eficácia  da 
gestão orçamentária,  financeira e patrimonial. 
 
2.        Os  exames  foram  efetuados  por seleção de itens, conforme 
escopo  do  trabalho  definido  no  Relatório  de  Auditoria constante 
deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas 
selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros 
mantidos  pelas unidades, bem como a aplicação de outros procedimentos 
julgados  necessários  no  decorrer da auditoria.  Os gestores citados 
no  Relatório  estão  relacionados  nas  folhas  0002  a  0008,  deste 
processo. 
 
3. Diante dos exames aplicados, de acordo com  o  escopo mencionado  
no  parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório  de Auditoria de 
Avaliação da Gestão nº 175I37, houve gestores cujas contas foram 
certificadas como irregulares e regulares com ressalvas. Os fatos que 
ensejaram tal certificação foram os seguintes:  
 
 
 
3.1 IRREGULARIDADES: 
 
4.1.2.1 
Ausência  de  recolhimento  de  receitas  auferidas  com  os Cursos de 
Especialização  da universidade à Conta Única da UFSC junto ao Tesouro 
Nacional. Permanência  do  descumprimento  das  determinações  do  TCU 
contidas no Acórdão nº 1795/2004 - TCU - 1ª Câmara. 
 



6.2.1.2 
Ausência  de  regularização  da área cedida para a Associação Atlética 
dos  Servidores  da  UFSC,  inclusive  em  relação à subconcessão para 
terceiros  de parte da área. Permanência do descumprimento das alíneas 
"a" e "b" do Acórdão 2892/2004 1ª Câmara TCU. 
 
8.2.3.1 
Controles  da  UFSC  sobre  seus  Cursos  de  Especialização frágeis e 
intempestivos.  Atendimento  parcial  e com atraso das Solicitações de 
Auditoria  da  CGU. Fornecimento com atraso de documentação que a UFSC 
considera   como   sendo   as   Prestações  de  Contas  de  Cursos  de 
Especialização da UFSC, o que impossibilitou sua análise. 
 
 
 
3.2  Impropriedades: 
 
6.1.1.1 
Inexistência de inventário físico anual. Permanência do descumprimento 
das  determinações  do  TCU  contidas nas alíneas "g" e "h" do Acórdão 
1184/2004 TCU 1ª Câmara. 
 
6.2.1.1 
Ausência  de  pagamento  de  Taxas  de  Ocupação  pelo  uso de imóveis 
funcionais  da  UFSC.  Taxas de Ocupação de imóveis funcionais da UFSC 
com  valores  defasados.  Utilização  irregular  de área pertencente à 
UFSC por parte de terceiros. 
 
7.1.2.1 
Cessão de servidores sem comprovação de ressarcimento 
 
7.2.3.1 
Pagamento indevido de adicional de periculosidade 
 
7.2.3.2 
Pagamento indevido de adicional de insalubridade 
 
8.2.1.3 
Utilização  indevida de Fundação de Apoio para execução de objetos não 
abrangidos   pela   Lei   8958/94.Permanência  do  descumprimento  das 
determinações  do TCU contidas na alínea "s" do Acórdão nº 1184/2004 - 
1ª Câmara - TCU. 
 
8.2.2.4 
Aquisições  indevidas  por  Dispensa  de  Licitação.  Fracionamento de 
despesas. Fragilidades no planejamento das aquisições da UFSC. 
 
8.2.2.5 
Fracionamento de despesas na contratação de serviços de informática. 
Ausência de contrato de prestação de serviços de manutenção na área de 
informática. Fragilidades na especificação dos serviços contratados. 
Impropriedades  e  irregularidades  diversas nos processos de dispensa 
analisados. 
 
8.2.2.6 
Fracionamento  de  despesas na aquisição de equipamentos e de material 



de  consumo  de informática. Impropriedades e irregularidades diversas 
nos processos de dispensa analisados. 
 
8.2.3.2 
Atendimento  parcial e com atraso da Prestação de Contas dos Cursos de 
Pós-Graduação conveniados (Mestrados Fora da Sede). 
 
8.2.4.1 
Pagamento  antecipado  de  despesas  contratadas  junto a fundações de 
apoio. 
 
8.3.1.3 
Inobservância  da  Portaria  MEC  nº  2941/2001 e do Parecer CP/MEC nº 
98/99  (de  06/07/1999)  no estabelecimento dos requisitos do processo 
seletivo do Curso de Graduação em Administração à Distância. 
Descumprimento  da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 
nº  9394/1996).  Direcionamento de vagas em processo seletivo de curso 
de graduação à distância. 
 
8.3.2.2 
Ausência de comprovação do atendimento às recomendações que constam no 
Relatório  de  Acompanhamento  nº  154084 a respeito das obras do novo 
prédio  do  Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFSC. Atraso na 
conclusão das obras. 
 

Florianópolis, 28 DE JULHO DE 2006. 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS  

 
RELATÓRIO Nº : 175137 
EXERCÍCIO :  2005 
PROCESSO Nº: 23080.001768/2005-76 
UNIDADE AUDITADA : UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CÓDIGO : 153163 
CIDADE : FLORIANÓPOLIS-SC 
 
 

PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO 
 
 

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

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

47/2004 e fundamentado no Relatório, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria, que 

certificou as contas dos gestores no período de 01/jan/2005 a 31/dez/2005 como REGULARES, 

REGULARES COM RESSALVAS e IRREGULARES.  

2.  As questões objeto de ressalvas/irregularidades  foram levadas ao conhecimento dos 

gestores responsáveis, para manifestação, conforme determina a Portaria CGU nº 03, de 05 de janeiro 

de 2006, que aprovou a Norma de Execução nº 01, de 05 de janeiro de 2006, e estão relacionadas em 

tópico próprio do Certificado de Auditoria. As manifestações dos Gestores sobre referidas questões 

constam do Relatório de Auditoria. 

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

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

remessa ao Tribunal de Contas da União.  

 
Brasília,  28  de  julho  de 2006. 

 
 

 
Diretor de Auditoria da Área Social 

 
 


