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                           RELATÓRIO DE AUDITORIA
        Chefe da CGU-Regional/SC,

        Em  atendimento à  determinação  contida na  Ordem  de  Serviço
 n.° 189712,  e consoante o estabelecido  na  Seção I, Capítulo II   da
 Instrução  Normativa   SFC  n.° 01,  de  06/04/2001,  apresentamos  os
 resultados  dos exames realizados na gestão da Universidade Federal de
 Santa Catarina - UFSC.

 I - ESCOPO DOS EXAMES
 2. Os  trabalhos  foram  realizados por  meio de  testes,  análises  e
 consolidações  de  informações realizadas ao  longo do  exercício  sob
 exame  e a partir da  apresentação do  processo de contas pela Unidade
 Auditada, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis  ao
 Serviço Público Federal.  Nenhuma restrição  foi imposta à  realização
 dos exames, que contemplaram os seguintes itens:
 - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS;
 - QUALIDADE/CONFIABILIDADE DOS INDICADORES;
 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS;
 - REGULARIDADE DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS;
 - REGULARIDADE NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS;
 - CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU;
 - ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA;
 - CONCESSÃO DE DIÁRIAS;
 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - USO DE CARTÕES.

 II - RESULTADO DOS TRABALHOS
 3. Os  exames realizados resultaram na  identificação das constatações
 listadas  detalhadamente no  Anexo-"Demonstrativo das Constatações"  e
 que dão suporte às análises constantes da conclusão deste Relatório de
 Auditoria.  Os pontos  listados no referido  Anexo foram elaborados  a
 partir das ações de controle realizadas durante o exercício e exame do



 processo de contas apresentado pela Unidade Auditada.
 4. Verificamos no Processo de Contas da Unidade a existência das peças
 e  respectivos   conteúdos   exigidos  pela   IN-TCU-47/2004  e   pela
 DN-TCU-81/2006, Anexo XI.
 5. Em acordo com o que estabelece o Anexo VI da DN-TCU-81/2006, e   em
 face  dos exames  realizados,  cujos resultados estão  consignados  no
 Anexo-"Demonstrativo   das   Constatações",  efetuamos  as   seguintes
 análises:

 5.1 AVAL. DOS RESULTADOS QUANT. E QUALITATIVOS 
 Os  resultados  dos  exames  realizados na área operacional da Unidade
 apontaram as seguintes impropriedades ou irregularidades:
 -  Ausência  de  atendimento, pela UFSC, de ajuste de conduta acordado
 entre  o  MEC  e  o  Ministério  Público  Federal,  com permanência do
 direcionamento  restritivo de vagas em processo seletivo não aberto ao
 público,  em Curso de Graduação em Administração à Distância, conforme
 descrito no item 1.1.1.1 do Anexo I deste Relatório; e
 -   Minuta   de   nova resolução que dispõe sobre a pós-graduação lato
 sensu  da  UFSC em desacordo com a legislação e determinações do TCU e
 sem  o  estabelecimento   dos   devidos  controles  da UFSC sobre seus
 Cursos de  Especialização, conforme descrito no item 1.1.1.2.

 RECOMENDAÇÃO: 001 
 Instituir mecanismos de controle e monitoramento, de modo a garantir o
 atendimento  às recomendações gerenciais e operacionais detalhadamente
 listadas no Anexo I deste Relatório.

 5.2 QUALIDADE/CONFIABILIDADE DOS INDICADORES 
 Em  atenção  ao  estabelecido  na Decisão Normativa TCU n.° 81/2006, o
 Relatório  de  Gestão  traz  os  indicadores  de  gestão  e  sua série
 histórica,  previstos  na Decisão 408/2002, e Acórdãos n.° 1043/2006 e
 n.° 2167/2006 - Revisada em janeiro de 2007.
 De  acordo  com  o  Parecer  n.°  46/2007,  a AUDIN procedeu, de forma
 amostral,  à verificação da existência de suporte documental amparando
 os  números que foram lançados na planilha de cálculo dos indicadores,
 não tendo encontrado divergências.
 O  Relatório  de Gestão também traz um segundo grupo de indicadores de
 desempenho.  Tais  indicadores também foram, de forma amostral, objeto
 de  checagem  pela  AUDIN  quanto  à  existência  de  fonte documental
 amparando os números utilizados nos cálculos dos indicadores.

 5.3 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 
 Os  resultados  dos  exames  realizados  sobre  Convênios  na  Unidade
 indicaram    a    ocorrência   das   seguintes   impropriedades   e/ou
 irregularidades:
 -  Irregularidades e impropriedades nas Prestações de Contas de Cursos
 de  Especialização  e  de  Convênio,  com  pagamentos  indevidos  e/ou
 não     devidamente   comprovados   totalizando   aproximadamente   R$
 1.383.600,88,  conforme  relatado  no  item  5.2.3.2 do Anexo I a este
 Relatório; e
 -  Ausência   de  atendimento  à  recomendação  referente  a cumprir a
 execução   dos    planos   de  trabalhos  de  convênios  nos  quais  a
 Universidade figure como convenente, conforme relatado no item 5.3.1.1
 do Anexo I a este Relatório.



 RECOMENDAÇÃO: 001 
 Instituir mecanismos de controle e monitoramento, de modo a garantir o
 atendimento  às recomendações gerenciais e operacionais detalhadamente
 listadas no Anexo I deste Relatório.

 5.4 REGULARIDADE DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 No  exercício  de  2006,  foram realizados 433 processos de licitação,
 sendo  359  Pregões,  26  Tomadas  de Preço e 33 Convites. Além disso,
 houve 82 processos de Dispensa e 8 processos de Inexigibilidade.
 De  acordo com o informado pela Auditoria Interna - AUDIN, essa última
 realizou  um  trabalho  de  acompanhamento  e  análise  de 100% desses
 processos, o que reduziu o risco de impropriedades nas licitações.
 Todavia,  realizamos  uma análise amostral composta por 09 Pregões, 01
 Tomada  de  Preço,  e  01  processo de Inexigibilidade. Dessa análise,
 encontramos  as  impropriedades  e/ou  irregularidades que relatamos a
 seguir:
 -  Classificação  imprópria  de  despesas  com  obras,  conforme  item
 5.1.1.1 do Anexo I a este Relatório;
 - Obras sem matrícula no INSS, conforme item 5.1.1.2 do Anexo;
 -  Impropriedades  em  processos licitatórios e de inexigibilidades de
 licitação,   com   reincidência  de  não-inclusão  da  comprovação  de
 razoabilidade  de  preços  em  processos de inexigibilidades, conforme
 item 5.1.1.3 do Anexo;
 -  Assinatura  de contratos sem a exigência de garantia de cumprimento
 de contrato, conforme item 5.2.1.1 do Anexo I a este Relatório;
 -  Realização  de Cursos de Especialização com apoio de Fundação, cujo
 início  de  execução  ocorreu  antes  da  existência  do devido amparo
 contratual,  bem como de Cursos cujo extrato do contrato foi publicado
 posteriormente ao início da execução, conforme item 5.2.1.2 do Anexo;
 -  Contratos relativos a Cursos de Especialização assinados entre UFSC
 e  Fundações  de  Apoio  contendo  cláusulas  indevidas, conforme item
 5.2.1.3 do Anexo.
 -  Permanência  da  contratação  indevida  de  fundação  de  apoio por
 dispensa  de  licitação, no valor de R$ 1.350.514,00, para a prestação
 de  serviços  relativos ao vestibular, sem comprovação da inexistência
 de capacidade operacional própria, conforme item 5.2.2.1 do Anexo;
 -  Utilização  de  Fundação  de  Apoio  para  execução  de objetos não
 abrangidos    pela   Lei   8.958/94,   configurando   permanência   do
 descumprimento  das  determinações  do  TCU  e  recomendações  da CGU,
 conforme item 5.2.2.2 do Anexo I a este Relatório;
 -   Fragilidades  e  inconsistências  nos  processos  de  Dispensa  de
 Licitação,  bem  como  atendimento parcial das recomendações da CGU no
 tocante  a  impropriedades e irregularidades em processos de Dispensa,
 conforme item 5.2.2.3 do Anexo;
 -  Reincidência da sistemática de aquisições indevidas por Dispensa de
 Licitação  com fracionamento de despesas e configurando permanência do
 descumprimento  de  determinações  do  TCU  e de recomendações da CGU,
 conforme item 5.2.2.4 do Anexo;
 -  Permanência de controles da UFSC frágeis e intempestivos sobre seus
 Cursos de Especialização, bem como não-atendimento de recomendações da
 CGU, conforme item 5.2.3.1 do Anexo;
 -  Reincidência  no  pagamento  antecipado  de  despesas  contratadas,
 conforme item 5.2.4.1 do Anexo;
 - Permanência da ausência de recolhimento de receitas auferidas com os



 Cursos  de  Especialização da Universidade à Conta Única da UFSC junto
 ao Tesouro Nacional, conforme item 5.2.4.2 do Anexo;
 - Previsão de pagamento indevido de Bolsas a professores participantes
 do  Curso  de  Graduação em Administração - Modalidade à Distância, no
 valor total aproximado de R$ 75.000,00, conforme item 5.2.4.3 do Anexo
 I a este Relatório;
 -  Pagamento  indevido de Bolsas a professores participantes de Cursos
 de Especialização da UFSC caracterizados como "reedições" e oferecidos
 de modo contínuo pela Universidade, conforme item 5.2.4.4 do Anexo;
 -  Ausência  de  apuração  de responsabilidades em relação a problemas
 apontados  na obra da Etapa II do novo prédio da Arquitetura, com não-
 atendimento  de recomendação da CGU, conforme item 5.2.5.1 do Anexo; e
 -  Falhas  graves  nos  controles  dos almoxarifados, impossibilitando
 certificar a não-ocorrência, no período, de erros, desvios, fraudes ou
 desfalques, conforme item 5.4.1.1 do Anexo I a este Relatório.

 RECOMENDAÇÃO: 001 
 Instituir mecanismos de controle e monitoramento, de modo a garantir o
 atendimento  às recomendações gerenciais e operacionais detalhadamente
 listadas no Anexo I deste Relatório.

 5.5 REGULARIDADE NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 Os  dados  do Relatório de Gestão - 2006, referente aos indicadores de
 Recursos  Humanos,  demonstram  estabilidade  no quantitativo total de
 servidores  técnico-administrativos  e  docentes  da  Instituição.  As
 variações  para  cima  e  para  baixo não ultrapassaram a casa dos 4%,
 conforme indicam os cálculos registrados no citado Relatório.
 Vale notar que a Instituição atualmente está em fase de aplicabilidade
 e  avaliação  da  metodologia  do  dimensionamento de pessoal, estando
 dentro do prazo estabelecido pelo Decreto n° 5825 de 29/06/06.
 Os  resultados  dos  exames  realizados  na área de Pessoal da Unidade
 indicaram a ocorrência das seguintes impropriedades:
 -   Período   de   inscrição   para   a   contratação   de   professor
 substituto   excessivamente   curto   após  a  publicação  do  edital,
 afetando   a   competitividade  e  a  ampla  divulgação, conforme item
 4.1.2.1 do Anexo I a este Relatório;
 -  Concessão  de  Abono  Permanência em desacordo com a jurisprudência
 do TCU, 4.2.1.1 do Anexo I;
 - Aposentadoria proporcional sendo paga como integral, com conseqüente
 pagamento  indevido  de vantagem do art. 192 da Lei 8.112/90, conforme
 item 4.2.1.2 do Anexo I;
 -  Não-apresentação  das  Portarias  de  Concessão   de  Adicional  de
 Insalubridade/ Periculosidade em 61% dos casos definidos como amostra,
 conforme item 4.2.2.1 do Anexo I;
 -  Pagamento  indevido  de  adicional  de insalubridade, conforme item
 4.2.2.2 do Anexo I; e
 -   Falhas     no     gerenciamento    das   concessões   de   Auxílio
 Transporte, acarretando pagamentos indevidos, conforme item 4.2.3.1 do
 Anexo I a este Relatório.

 RECOMENDAÇÃO: 001 
 Instituir mecanismos de controle e monitoramento, de modo a garantir o
 atendimento  às recomendações gerenciais e operacionais detalhadamente
 listadas no Anexo I deste Relatório.



 5.6 CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU 
 Os  resultados dos exames apontaram inúmeras determinações do Tribunal
 de  Contas da União que não foram atendidas pela Universidade ao longo
 do  exercício  de  2006,  conforme detalhado nos itens  específicos do
 Anexo I a este Relatório.
 Também  verificou-se  inúmeras  determinações do TCU não atendidas por
 força  de decisão judicial ou por depender de atuação do Ministério do
 Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme detalhado no mesmo Anexo I.

 RECOMENDAÇÃO: 001 
 Instituir mecanismos de controle e monitoramento, de modo a garantir o
 atendimento  às recomendações gerenciais e operacionais detalhadamente
 listadas no Anexo I deste Relatório.

 5.7 ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA 
 Os  resultados  dos  exames  realizados  sobre  a atuação da Auditoria
 Interna  da UFSC apontaram deficiências  nas rotinas de planejamento e
 execução técnica da AUDIN, comprometendo a efetividade de sua atuação,
 conforme   item  6.2.2.1  do  Anexo  I  a  este  Relatório,  bem  como
 fragilidades  no  Parecer  da  AUDIN sobre a Prestação de Contas Anual
 da  Unidade, conforme item 6.2.3.2 do mesmo Anexo I.

 RECOMENDAÇÃO: 001 
 Instituir mecanismos de controle e monitoramento, de modo a garantir o
 atendimento  às recomendações gerenciais e operacionais detalhadamente
 listadas no Anexo I deste Relatório.

 5.8 CONCESSÃO DE DIÁRIAS 
 Foram  analisadas 39 PCD envolvendo finais de semana e/ou feriados, de
 um  total  de  cerca  de 450 envolvendo esses períodos de deslocamento
 durante o exercício de 2006, conforme relação apresentada na Prestação
 de Contas Anual. O número total de PCD em 2006 foi de 3066, alcançando
 um total de R$ 935.562,90.
 Os  resultados  dos  exames  realizados  sobre  concessão  de  diárias
 indicaram a ocorrência das seguintes impropriedades:
 -  PCD  sem  justificativa  expressa  para  deslocamento  em finais de
 semana,  conforme  item  4.3.1.1  do  Anexo  I  a  este  Relatório;  e
 -   Atendimento   parcial   das   recomendações  da  CGU  relativas  a
 procedimentos  para  concessão  de  diárias,  conforme item 4.3.1.2 do
 Anexo I.

 RECOMENDAÇÃO: 001 
 Instituir mecanismos de controle e monitoramento, de modo a garantir o
 atendimento  às recomendações gerenciais e operacionais detalhadamente
 listadas no Anexo I deste Relatório.

 5.9 SUPRIMENTO DE FUNDOS - USO DE CARTÕES 
 A  Unidade executou despesas, via suprimento de fundos, no valor de R$
 215.269,11,  conforme  conta  SIAFI  2.9.2.4.1.03.09  -  Suprimento de
 Fundos.  Esse  valor corresponde a 0,18% do total de despesas da Conta
 3.3.3.0.0.00.00 - Outras Despesas Correntes.
 Foram  abertos  no  exercício  129  suprimentos  de  fundos,  entre 12



 servidores  da  Unidade.  Desse  valor, R$ 1.874,34 ocorreu via Cartão
 Corporativo,  conforme  conta  2.1.2.6.8.02.00  -  Fatura  - Cartão de
 Pagto.  Gov. Federal, representando menos de 1% do total executado via
 suprimento de fundos.
 Esse  resultado  demonstra  que  não  vem  sendo aplicada a modalidade
 cartão  corporativo  como  regra  no  âmbito da Unidade, o que está em
 desacordo  com  as normas que regulam a matéria, conforme item 2.1.1.1
 do Anexo I a este Relatório.

 RECOMENDAÇÃO: 001 
 Instituir mecanismos de controle e monitoramento, de modo a garantir o
 atendimento  às recomendações gerenciais e operacionais detalhadamente
 listadas no Anexo I deste Relatório.

 5.10 CONSTATAÇÕES QUE RESULTARAM EM DANO AO ERÁRIO
 Entre as falhas ou irregularidades identificadas pela  equipe, aquelas
 nas quais foi estimada ocorrência de prejuízo ou dano ao Erário  foram
 as constantes do Anexo I, nos itens 3.2.1.1, 5.2.3.2 e 5.2.4.3.
 No referido item estão consignados os  responsáveis identificados,  os
 valores estimados e medidas  implementadas  pela unidade auditada,  as
 justificativas  apresentadas  pelos   responsáveis  da  Unidade  e  as
 respectivas análises realizadas pela equipe.

 III - CONCLUSÃO
       Tendo  sido  abordados  os  pontos  requeridos  pela  legislação
 aplicável, submetemos o presente relatório à consideração superior, de
 modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de  Auditoria,
 a  partir  das   constatações   levantadas  pela   equipe,  que  estão
 detalhadamente  consignadas no  Anexo-"Demonstrativo das Constatações"
 deste Relatório.

                   Florianópolis, 30 de maio de 2007.



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

                   PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 
CERTIFICADO Nº      : 189712
UNIDADE AUDITADA    : UFSC
CÓDIGO              : 153163
EXERCÍCIO           : 2006
PROCESSO Nº         : 23080.003495/2007-66
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 01Jan2006 a 31Dez2006.

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  0010,  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  189712,  houve  gestores  cujas  contas  foram 
certificadas como irregulares e/ou regulares com ressalvas. Os fatos 
que ensejaram tal certificação foram os seguintes:

3.1 Irregularidades

5.2.3.2 - Irregularidades e impropriedades nas Prestações de Contas de 
Cursos de Especialização e de Convênio, com pagamentos indevidos e/ou 
não  devidamente  comprovados  totalizando  aproximadamente  R$ 
1.383.600,88.

3.2.1.1 - Ausência   de   providências  para  regularização  da  área 
cedida  à Associação Atlética dos Servidores da UFSC.

3.2 Impropriedades

2.1.1.1 - Ausência de utilização de cartão corporativo para suprimento 
de fundos, em desacordo com as normas pertinentes.



3.1.1.1 – Reiteração de descumprimento de determinações do TCU, quanto 
à inexistência de inventário físico anual de bens móveis.

3.2.1.3 - Permanência de pagamento de taxas de ocupação pelo uso de 
imóveis  funcionais  em  desacordo  com  a  legislação  vigente,  e  de 
utilização  irregular  de  área  pertencente  à  UFSC  por  parte  de 
terceiros.

3.3.2.1 - 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.

4.3.1.1 - PCD sem justificativa expressa para deslocamento em finais 
de semana.

4.3.1.2 - Atendimento parcial das recomendações da CGU relativas a 
procedimentos para concessão de diárias.

5.1.1.1 - Classificação imprópria de despesas com obras.

5.1.1.2 - Obras sem matrícula no INSS.

5.2.1.1  -  Assinatura  de  contratos  sem  a  exigência  de  garantia  de 
cumprimento de contrato.

5.2.2.3 - Fragilidades e inconsistências nos processos de Dispensa de 
Licitação, bem como atendimento parcial das recomendações da CGU no 
tocante a impropriedades e irregularidades em processos de Dispensa.

5.2.2.4  -  Reincidência  da  sistemática  de  aquisições  indevidas  por 
Dispensa  de  Licitação  com  fracionamento  de  despesas  e  configurando 
permanência  do  descumprimento  de  determinações  do  TCU  e  de 
recomendações da CGU.

5.2.3.1 - Permanência de controles da UFSC frágeis e intempestivos 
sobre  seus  Cursos  de  Especialização,  bem  como  não-atendimento  de 
recomendações da CGU.

5.2.4.1 - Reincidência no pagamento antecipado de despesas contratadas.

5.2.4.2 - Permanência da ausência de recolhimento de receitas auferidas 
com os Cursos de Especialização da Universidade à Conta Única da UFSC 
junto ao Tesouro Nacional.

5.4.1.1  -  Falhas  graves  nos  controles  dos  almoxarifados, 
impossibilitando  certificar  a  não-ocorrência,  no  período,  de  erros, 
desvios, fraudes ou desfalques.

3.4.1.1 - Atendimento parcial às recomendações do item  6.4.1.1, face 
não-conclusão do estudo de dimensionamento de pessoal da UFSC e não-
conclusão  do  projeto de atualização do Estatuto da UFSC à luz da Lei 
n.° 10.973, de 02/12/2004.

6.1.1.3 - Ausência de atendimento às determinações do TCU.

6.2.1.1 – Disponibilização  de  prazo  reduzido  aos  Conselhos  de 
Curadores e Universitário para análise da Prestação de Contas Anual.



6.2.2.1 - Deficiências  nas rotinas de planejamento e execução técnica 
da AUDIN, comprometendo a efetividade de sua atuação.

6.2.2.2 - Graves deficiências nos controles internos adotados na área 
de informática da UFSC, com risco de ocorrência de transações errôneas 
ou fraudulentas, alterações impróprias de programas.

6.2.3.1 - Necessidades de ajustes nos Relatórios de Gestão futuros, a 
fim  de  atender  efetivamente  a  DN/TCU  n.°  81/2006  e  a  Norma  de 
Execução/CGU n.° 03/2006.

6.2.3.2 - Fragilidades  no Parecer da AUDIN sobre a Prestação de Contas 
Anual da Unidade.

3.3.1.1 - Divergências em relatórios do Setor Patrimonial.

3.2.1.2  -  Atendimento  parcial  à  recomendação  da  CGU-R/SC  quanto  à 
regulamentação do uso e à cessão por tempo determinado das Fortalezas 
administradas pela UFSC.

4.2.1.1  -  Concessão  de  Abono  Permanência  em  desacordo  com  a 
jurisprudência do TCU.

4.2.1.2 - Aposentadoria  proporcional  sendo paga como integral, com 
conseqüente pagamento indevido de vantagem do art. 192 da Lei 8.112/90.

4.2.2.1 - Não-apresentação das Portarias de Concessão de Adicional de 
Insalubridade/ Periculosidade em 61% dos casos definidos como amostra.

4.2.2.2 - Pagamento indevido de adicional de insalubridade.

4.2.3.1 - Falhas no gerenciamento das concessões de Auxílio Transporte, 
acarretando pagamentos indevidos.

6.1.1.4 - Atendimento parcial de recomendação da CGU, face reincidência 
de ausência de declaração de bens e rendas de servidor constante do rol 
de responsáveis.

Florianópolis, 26 de junho de 2007.

CHEFE DA CONTROLADORIA-REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

                        PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

 RELATÓRIO Nº        : 189712
 EXERCÍCIO           : 2006
 PROCESSO Nº         : 23080.003495/2007-66
 UNIDADE AUDITADA    : UFSC
 CÓDIGO              : 153163
 CIDADE              : FLORIANOPOLIS

             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 01jan2006 a 31dez2006 como IRREGULARES, REGULARES COM 
RESSALVAS E REGULARES.

2. As  questões  objeto  de  ressalvas  foram  levadas  ao 
conhecimento dos gestores responsáveis, para manifestação, conforme 
determina a Portaria CGU nº 555, de 28 de dezembro de 2006, que 
aprovou a Norma de Execução nº 03, de 28 de dezembro 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, 29 de junho de 2007.

Diretor de Auditoria da Área Social


