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        Chefe da CGU-Regional/SC,
        Em  atendimento à  determinação  contida na  Ordem  de  Serviço
 n.° 208481,  e consoante o estabelecido na  Seção III, Capítulo VII da
 Instrução  Normativa   SFC  n.° 01,  de  06/04/2001,  apresentamos  os
 resultados  dos  exames  realizados  sobre  o processo anual de contas
 apresentado  pelo (a) UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA      

 I - ESCOPO DOS EXAMES

 2. Os  trabalhos  de campo conclusivos foram realizados no  período  e
 31Mar2008  a 23Abr2008, por meio de testes, análises e consolidação de
 informações   coletadas ao longo do  exercício sob exame e a partir da
 apresentação do processo de contas pela Unidade Auditada , em  estrita
 observância   às  normas  de  auditoria aplicáveis  ao Serviço Público
 Federal.  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 DETERMINAÇÕES 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  no  Anexo-"Demonstrativo das Constatações" e que dão suporte
 às análises constantes  neste Relatório de Auditoria.
 4. Verificamos no Processo de Contas da Unidade a não conformidade com
 o  inteiro  teor  das  peças  e  respectivos conteúdos  exigidos pelas
 IN-TCU-47/2004  e 54/2007 e pelas DN-TCU-85/2007 e  88/2007, Anexo XI,
 conforme   tratado   no   item  9.2.3.1  do Anexo - "Demonstrativo das
 Constatações" deste Relatório.
 5. Em acordo com o que estabelece o Anexo VI da DN-TCU-85/2007, e   em
 face  dos exames  realizados,  cujos resultados estão  consignados  no
 Anexo  -  "Demonstrativo  das  Constatações",  efetuamos  as seguintes
 análises:

 5.1 AVAL. DOS RESULTADOS QUANT. E QUALITATIVOS 

 Com  base  nos  dados  constantes do Relatório de Gestão da UFSC e nos
 registros  do  Sistema  de Informações Gerenciais e de Planejamento do
 Plano  Plurianual - SIGPlan, elaboramos a tabela a seguir, contendo os
 Programas/Ações   (que   dispunham  de  metas  físicas  estabelecidas)
 executados pela Universidade durante o exercício de 2007:
 

Programa Ação
Detalhamento das

Metas
Unidade

Exercício 2007
Planejado Realizado

Realizado
2006

1062 2992
Manutenção  de  alunos
matriculados  na
educação profissional

Alunos
matriculados

1.691 1.381 1.561

1073 4009
Manutenção  de  alunos
matriculados em cursos
de graduação

Alunos
matriculados

25.502 24.376 21.589

1375 4006
Manutenção  de  alunos
matriculados em cursos
de pós-graduação

Alunos
matriculados 6.700 6.762 6.800

1073 4004 Prestação de serviços à
comunidade

N.º de pessoas
atendidas

280.000 294.906 1.586.471

1073 4002

Fornecimento  de
refeições  no
restaurante
universitário

N.º de alunos
atendidos/dia

3.386 3.260 4.629

1073 4008
Aquisição  de  acervo
bibliográfico  para  o
ensino de graduação

Livros adquiridos 2.000 1.558 2.769

1375 8667 Divulgação de pesquisa
universitária

Pesquisas
divulgadas

5.090 6.308 32.550

1067 4572 Capacitação  de
servidores

Servidores
capacitados 600 337 667

1378 2991
Manutenção  de  alunos
matriculados no ensino
médio

Alunos
matriculados 1.178 895 -

 A  análise  dos  resultados alcançados pela UFSC encontram-se em itens
 específicos  do  Anexo I a este relatório. No entanto, vale ressaltar,
 que  existem  inconsistências em alguns dados apresentados no SIGPlan,
 especialmente,  nos  totalizadores  das  metas  físicas, que em alguns
 casos são cumulativos e não deveriam ser.
 Além  disso,  observamos  que,  de  um  modo  geral, os documentos que
 embasam  os  dados  físicos  apontados  no  Relatório  de Gestão (e no



 SIGPlan)  não  são  arquivados  pela  UFSC, sendo que alguns dados são
 retirados  de  sistemas  que  não  permitem  a  verificação  em  datas
 retroativas,  não  sendo  possível  confirmar os dados apresentados no
 citado relatório.

 5.2 QUALIDADE/CONFIABILIDADE DOS INDICADORES 

 A  UFSC apresentou em seu Relatório de Gestão os indicadores definidos
 pela  Decisão  n.º 408/2002 - Plenário do Tribunal de Contas da União,
 os quais encontram-se comentados no Anexo I a este relatório.
 Além  destes  indicadores,  a  Universidade utiliza outros indicadores
 para  aferição do seu desempenho, que se subdividem em: Indicadores do
 Ensino   de   Graduação,   Indicadores  do  Ensino  de  Pós-Graduação,
 Indicadores  da  Pesquisa,  Indicadores  da  Extensão,  Indicadores de
 Recursos  Humanos e Infra-Estrutura. O quadro de indicadores apresenta
 uma  série histórica de cinco anos (2003 a 2007) e o comparativo entre
 os  últimos  dois  exercícios,  que  contém  o  indicador esperado e o
 indicador  medido  (que  são classificados em três situações: aumento,
 redução ou permanência) e a variação percentual.
 Em  relação  aos indicadores do ensino de graduação, de um modo geral,
 os  indicadores de aproveitamento da graduação vem aumentando ao longo
 dos  anos,  em  função  do  aumento  de  alunos  matriculados  e vagas
 oferecidas.  No  entanto,  observamos  que  a  taxa de sucesso (alunos
 formados  / vagas oferecidas), que ficou em 0,57 manteve-se em relação
 ao  exercício  anterior (2006), mas decresceu em relação ao período de
 2003  a  2005 (0,62, 0,63 e 0,63, respectivamente). Também o número de
 alunos  com matrícula trancada aumentou de 1.638, em 2006, para 2.432,
 em 2007, representando um acréscimo considerável de 48,5%.
 Nos  indicadores  do  ensino  de  pós-graduação,  também  observa-se o
 crescimento  do número de alunos matriculados, no entanto, houve queda
 no  número  de  defesas  de  dissertações  e  teses (de 31,6% e 16,7%,
 respectivamente)  em  relação  ao exercício de 2006. Segundo consta do
 Relatório  de  Gestão,  tal fato ocorreu em função da reorganização do
 Programa de Pós-Graduação.
 No  caso  dos indicadores da pesquisa, em 2007 houve alteração na base
 de  dados,  sendo que a partir desse exercício os dados passaram a ser
 obtidos  do Caderno de Indicadores da Coleta CAPES, diferentemente dos
 exercícios  anteriores  quando  os  dados  eram provenientes do Lattes
 Institucional  do CNPq. Assim, existem diferenças entre os indicadores
 utilizados  até  2006  e  os  de  2007,  impedindo  uma  comparação do
 comportamento destes indicadores em relação aos exercícios anteriores.
 Estes   indicadores   referem-se   a:  produção  científica  (artigos,
 periódicos,  livros  e  outros),  iniciação científica, dissertação de
 mestrado e tese de doutorado.
 Ainda em relação à produção científica na UFSC, a Universidade cita em
 seu Relatório de Gestão:
 "Dimensionando  as  atividades de pesquisa da UFSC, o World Ranking of
 World  Universities  (http://www.webometrics.info; julho 2007), usando
 indicadores cientométricos (número de trabalhos publicados e citações,
 relatórios  e  outros  documentos  com extensão pdf, ps, doc, ppt, nos
 últimos  10  anos)  e  baseado  em diferentes aspectos da presença das
 instituições  na web, tais como visibilidade, tamanho, produtividade e
 impacto,  coloca  a  UFSC como a 3ª. Universidade no Brasil, depois da
 Universidade de São Paulo e da Universidade de Campinas, a 5ª entre as
 IES  da  América  Latina, a 11ª na Iberoamérica, a 7ª no BRIC (Brasil,
 Rússia,  Índia  e  China) e a 263ª no ranking mundial, dentre as 5.000



 instituições  classificadas  (apenas  3 IES brasileiras estão entre as
 200 primeiras e 9 entre as 500 primeiras)".
 Os  indicadores  de aproveitamento da extensão (atividades de extensão
 registradas,  bolsas  de  extensão  e  certificados  de  atividades de
 extensão)  indicam  evolução em 2007, exceto as atividades de extensão
 artístico-culturais que tiveram uma redução de 11,6%.
 Os indicadores do hospital universitário demonstram queda em quatro de
 seis  indicadores,  embora  o  orçamento  executado  tenha  sido  7,8%
 superior  ao  exercício  anterior.  A  maior queda (31,6%) ocorreu nos
 atendimentos  da  Emergência,  que  ficaram em 64.781 contra 94.713 em
 2006,  sendo  que  este  número  já  foi  de  111.807 em 2004. Segundo
 informado  no  Relatório  de Gestão, esta queda é decorrente "(...) da
 própria  organização  do  SUS, em que a rede básica tem se estruturado
 para  o  atendimento  de  casos  de  menor  complexidade, bem como, da
 criação  de  postos  de  saúde  24  horas  em  Florianópolis,  que tem
 absorvido  parte  dessa  demanda.  Também  com a consolidação do SAMU,
 ocorreu  uma  distribuição  dos  atendimentos de urgência e emergência
 entre as diversas instituições da cidade, mas ressaltamos o aumento da
 complexidade  dos  casos  que  são  atendidos  em nível de urgências e
 emergências.  Considerando  que  o  Serviço  de  Emergência  esteve em
 reforma  durante  5  meses  no ano de 2007, a redução de 30% no número
 total dos atendimentos é pequena."
 Através  dos  indicadores  de  recursos humanos, observa-se que a UFSC
 conta  atualmente  com  80,45%  de  seu  contingente  de  docentes com
 doutorado. Outro dado interessante que consta do Relatório de Gestão é
 a  relação  aluno  regularmente matriculado X docentes efetivos, sendo
 28.793  alunos  matriculados  (graduação,  especialização,  mestrado e
 doutorado)  para 1.632 docentes efetivos, representando uma relação de
 17,64 alunos por servidor docente.
 Quanto  aos  servidores técnico-administrativos, nota-se que houve uma
 pequena  queda  em  relação  ao exercício anterior (2,5%), passando de
 2.927  (2006)  para 2.853 servidores (2007). Já o número de servidores
 terceirizados aumentou quase 7% (de 553 para 591 servidores).
 Por  fim,  os  indicadores  de infra-estrutura demonstram acréscimo na
 área construída (2,0%) e em construção (2,1%) no campus da Trindade.

 5.3 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 

 Durante  o  exercício  de  2007,  a  UFSC  manteve  vigentes  diversos
 Convênios que somaram o montante de R$ 60.746.024,84.
 Dentre  os  principais  convênios  vigentes  no  período, em termos de
 recursos financeiros envolvidos, podemos citar:
 

Processo Vigência
Início Término

Objeto Valor
(R$ mil)

000053/07-68 28/12/2006 28/12/2008 PROJETO: GENOPROT - REDE
INTEGRADA DE ESTUDOS
GENÔMICOS E PROTEÔNICOS.

3.000.000,00

000545/07-53 - - PROJETO:
DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO DOS
PROCESSOS INDUSTRIAIS DA
PERDIGÃO - FASE III.

1.635.851,38

005691/07-75 18/12/2006 18/12/2008 PROJETO: INOVAÇÃO DE 1.051.777,00



PROCESSOS PRODUTIVOS:
CONFORMAÇÃO, USINAGEM
DE PRECISÃO E TRATAMENTO
TÉRMICO.

007857/07-98 26/2/2007 29/12/2008 PROJETO: REDE
GUARANI/SERRA GERAL: SC -
ICI – INFRA-ESTRUTURA,
CAPACITAÇÃO E
INTERVENÇÃO.

4.250.000,00

009150/07-16 04/04/2007 04/04/2009 PROJETO: CONSTRUÇÃO DE
ÁREA FÍSICA NA UFSC PARA
ABRIGAR AS ATIVIDADES DE
PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO NA ÁREA
DO GÁS NATURAL.

1.500.000,00

000115/05-70 29/03/2007 31/12/2007 PRORROGAÇÃO DE PRAZO E
SUPLEMENTAÇÃO DE
RECURSOS.AO CONV. MOT C
001/05.

2.211.496,41

011863/07-40 07/05/2007 07/05/2009 PROJETO: AÇÕES
INTEGRADAS PARA O
CONTROLE DE
ENFERMIDADES.

1.499.553,20

018220/07-27 14/08/2007 14/08/2010 PROJETO: ESTAÇÕES
METEOROLÓGICAS EM
TORRES DE ALTA TENSÃO
PARA MONITORAMENTO DE
CONDIÇÕES AMBIENTAIS.

2.386.737,48

020311/07-22 17/04/2007 17/04/2010 PROJETO: FISCALIZAÇÃO DA
INFRA-ESTRUTURA
FERROVIÁRIA E A APURAÇÃO
DE ACIDENTES GRAVES NO
TRANSPORTE FERROVIÁRIO.

4.126.988,00

020553/07-16 - - PROJETO: IDENTIFICAÇÃO DE
SISTEMAS DE PESAGEM EM
MOVIMENTO.

3.493.849,00

021093/07-43 06/06/2007 06/12/2009 PROJETO: SIMULAÇÃO DE
RESERVATÓRIOS DE
PETRÓLEO PELO MÉTODO
EBFVM COM SOLVER
MULTIGRID-SIMREP.

1.312.583,19

039205/07-12 - - PROJETO: FILTROS ATIVOS
SHUNT TRIFÁSICOS PARA
INSTALAÇÕES DE MÉDIA
POTÊNCIA A TRÊS E QUATRO
FIOS.

1.643.336,11

042614/07-04 - - PROJETO: FILTROS ATIVOS
SHUNT PARA INSTALAÇÕES
DE MÉDIA POTÊNCIA A TRÊS E
QUATRO FIOS.

1.679.847,31



042443/07-13 - - PROJETO: CONFORTO DE CABINE. 8.010.697,77
046414/07-12 14/09/2007 14/09/2009 PROJETO: MODERNIZAÇÃO DA

INFRAESTRUTURA DE
PESQUISA EM ÁREAS
PRIORITÁRIAS DA UFSC.

2.890.071,00

020311/07-22 - - ADEQUAR O PLANO DE
TRABALHO COM VISTA À
REDISTRIBUIÇÃO DOS
RECURSOS ALOCADOS.

4.126.988,00

055869/07-29 - - PROJETO: SISTEMA
UNIVERSIDADE ABERTA –
IMPLEMENTAÇÃO.

1.532.710,46

 Os   resultados   dos  exames  realizados  nos  Convênios  na  Unidade
 indicaram a ocorrência das seguintes impropriedades:
 -  Ausência  de  cláusula que determine o uso obrigatório do pregão na
 contratação de bens e serviço comuns.
 -  Registro  parcial  no  SIAFI  dos  convênios  nos  quais a entidade
 participa como parte.
 -  Ausência  de atendimento à recomendação referente ao cumprimento da
 execução dos planos de trabalhos de convênios nos quais a Universidade
 figure como convenente.

 5.4 REGULARIDADE NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 Os  dados  do Relatório de Gestão - 2007, 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 6%,
 conforme indicam os cálculos registrados no citado Relatório.
 Os  resultados  dos  exames  realizados na área de Pessoal indicaram a
 ocorrência  das  seguintes impropriedades, sendo a maioria referente a
 descumprimento  total ou parcial a determinações do Tribunal de Contas
 da União, como descrito nos itens 7.1.1.1 a 7.1.1.6:
 -  Existência  de atos de pessoal não cadastrados no SISACnet/TCU item
 7.1.1.12 do Anexo I a este Relatório;
 -  Existência  de  acumulação  irregular  de  cargos públicos, seja na
 condição  de docentes em regime de Dedicação Exclusiva - DE, exercendo
 outras  atividades não previstas no art. 14 do Decreto 94.664/87, seja
 acumulando outras cuja soma de jornada de trabalho ultrapassa 60 horas
 semanais.  Constatada  ainda  a  existência  de  servidores  exercendo
 gerência privada, situação vedada pelo art. 117-X da Lei 8.112/90.
 Todos os dados foram levantados via cruzamento de dados entre sistemas
 de  dados  e repassados à UFSC para verificação e análise por parte da
 AudIn/UFSC e o competente órgão de recursos humanos da entidade.
 Embora  o  cruzamento  de  dados  tenha levantado situações concretas,
 restaram,  ainda,  pendentes  a realização de levantamento da situação
 individual   de   cada  servidor  para  comprovar  a  regularidade  ou
 irregularidade,  bem como a verificação da situação dos servidores que
 possuem  participação  societária  com  a  possibilidade  de exercício
 irregular  ou  incompatível de jornada de trabalho, cumulativamente ao
 exercício  de  servidor na UFSC. Assim, o tema foi tratado apenas como
 informação  no item 7.1.1.11 do Anexo I deste Relatório, uma vez que a
 análise  encontra-se  em  andamento  por  parte  dos órgãos da Unidade



 envolvidos.

 5.5 CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU 

 Os  resultados  dos  exames apontaram a existência de determinações do
 Tribunal  de Contas da União que não foram atendidas pela Universidade
 ao   longo   do  exercício  de  2007,  conforme  detalhado  nos  itens
 específicos   do   Anexo  I  a  este  Relatório.  Também  verificou-se
 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.

 5.6 ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA 

 Os  resultados  dos  exames  realizados  sobre  a atuação da Auditoria
 Interna da UFSC apontaram as seguintes falhas:
 -  Deficiências nos controles internos adotados na área de informática
 da UFSC e ausência de atuação da AUDIN na área.
 -  Deficiências  nas  rotinas  de  planejamento  e execução técnica da
 AUDIN, comprometendo a efetividade de sua atuação.
 -  Fragilidades  no Parecer da AUDIN sobre a Prestação de Contas Anual
 da Unidade.

 5.7 CONCESSÃO DE DIÁRIAS 
 Foram  analisadas 30 PCD envolvendo finais de semana e/ou feriados, de
 um  total  de  1.288 processos, conforme planilha "Relação das Diárias
 Pagas no Ano de 2007" apresentada pela UFSC, em resposta à solicitação
 de auditoria.
 O  número total de PCD em 2007 foi de 3.436, alcançando um total de R$
 1.129.266,16.
 Os  resultados  dos  exames  realizados  nos processos de concessão de
 diárias indicaram a ocorrência das seguintes impropriedades:
 -   Atendimento   parcial   às   recomendações  da  CGU  referentes  à
 formalização dos processos de concessão de diárias.
 -  Permanência  de pendências quanto aos procedimentos de concessão de
 diárias.

 5.8 SUPRIMENTO DE FUNDOS - USO DE CARTÕES 

 A  Unidade executou despesas, via suprimento de fundos, no valor de R$
 228.454,63,  conforme  conta  SIAFI  2.9.2.4.1.03.09  -  Suprimento de
 Fundos.  Esse valor corresponde a 0,16 % do total de despesas da Conta
 3.3.3.0.0.00.00 - Outras Despesas Correntes.
 Desse  valor,  R$  65.031,28  ocorreu via Cartão Corporativo, conforme
 conta  2.1.2.6.8.02.00  -  Fatura  -  Cartão  de  Pagamento do Governo
 Federal,  representando  28,46%  do  total executado via suprimento de
 fundos.  Do  valor  utilizado  em  cartão  corporativo,  R$  19.560,00
 (30,07%)  foram  efetuados  através de saque. Esse resultado demonstra
 que  a utilização de cartão corporativo para suprimento de fundos está
 em  desacordo  com  as  normas  pertinentes. Além disso, constatamos a
 existência  de  despesas  com  cartão  corporativo  realizadas fora do
 período de aplicação e prestação de contas realizadas com atraso.

 5.9 CONSTATAÇÕES QUE RESULTARAM EM DANO AO ERÁRIO

 As constatações verificadas estão consignadas no Anexo-"Demonstrativo



 das Constatações", não tendo sido estimada pela equipe ocorrência
 de dano ao erário.

 III - CONCLUSÃO

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

                   Florianópolis , 



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

                   PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 
CERTIFICADO N.º     : 208481
UNIDADE AUDITADA    : UFSC
CÓDIGO              : 153163
EXERCÍCIO           : 2007
PROCESSO N.º        : 23080.005213/2008-46
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 01Jan2007 a 31Dez2007.

2.        Os  exames  foram  efetuados  por seleção de itens, conforme
escopo  do  trabalho  definido  no  Relatório  de  Auditoria constante
deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas
selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros
mantidos  pela unidade, bem como a aplicação de outros procedimentos
julgados necessários no decorrer da auditoria.

3. Diante  dos  exames  aplicados,  de  acordo  com  o  escopo 
mencionado  no  parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório  de 
Auditoria  de  Avaliação  da  Gestão  nº  208481,  houve  gestores  cujas 
contas foram certificadas como regulares com ressalvas. Os fatos que 
ensejaram tal certificação foram os seguintes:

3.1 Falhas que resultaram em ressalvas
1.1.2.1
Contratação   indireta   de   recursos   humanos   para   o   Hospital
Universitário.

2.1.3.1
Ausência  de  comprovação  da fiscalização da execução do contrato n.º
385/2007.

2.2.1.1
Ausência  de  pesquisa  prévia  de  preços em processos de dispensa de
licitação.



3.1.3.1
Utilização   de   cartão   corporativo  para  suprimento de fundos, em
desacordo com as normas pertinentes.

3.1.3.2
Despesas   com  cartão  corporativo  realizadas  fora  do  período  de
aplicação e prestação de contas realizadas com atraso.

3.1.4.1
Ausência  de  pesquisa prévia de preços em processo de inexigibilidade
de licitação.

3.1.4.2
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, bem como reincidência no exercício de 2007 (R$ 1.420.921,95).

3.1.4.3
Aquisição  de  bens  e  serviços  por meio de processos de dispensa de
licitação,   em   detrimento   do   desenvolvimento  de  procedimentos
licitatórios

3.3.2.1
Contrato com objeto genérico junto à fundação de apoio.

4.3.2.1
Atendimento  parcial às recomendações da CGU referentes à formalização
dos processos de concessão de diárias.

4.3.2.2
Permanência  de  pendências  quanto  aos procedimentos de concessão de
diárias.

4.4.2.1
Problemas  identificados na formalização de contratos com as Fundações
de Apoio.

6.1.1.1
Inexistência de inventário físico anual de bens móveis.

6.2.1.1
Ausência de regularização de cessão de área para a Associação Atlética
dos Servidores da UFSC - AASUFSC.

6.2.1.2
Atendimento parcial à recomendação da CGU-R/SC quanto à regulamentação
do  uso  e à cessão por tempo determinado das Fortalezas administradas
pela UFSC.

6.2.1.3
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.



6.3.1.1
Divergências em relatórios do Setor Patrimonial.

6.3.2.1
Continuidade da situação de obsolescência dos equipamentos da Imprensa
Universitária  dificultando  o pleno atendimento das demandas gráficas
da comunidade universitária.

6.4.1.1
Atendimento  parcial às recomendações de Relatório de Auditoria face a
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.

7.1.1.1
Ilegalidade  em  concessão de aposentadoria. Continuidade ao pagamento
de  acréscimo  indevido da URP após julgamento do TCU pela ilegalidade
do ato.

7.1.1.2
Ilegalidade  na  concessão  de  aposentadoria.  Pagamento de acréscimo
indevedo da URP após julgamento ilegal pelo TCU.

7.1.1.3
Atendimento Parcial ao Acórdão 3257/2007 - Segunda Câmara - TCU.

7.1.1.4
Ilegalidade  em  concessão de aposentadoria. Continuidade em pagamento
de acréscimo indevido da URP após o TCU ter julgado ilegal.

7.1.1.5
Ilegalidade  em  concessão de aposentadoria. Continuidade de pagamento
de acréscimo indevido da URP após o TCU ter julgado ilegal.

7.1.1.6
Ilegalidade  em  concessão de aposentadoria. Continuidade de pagamento
de acréscimo indevido da URP após o TCU ter julgado ilegal.

8.1.1.1
Classificação imprópria de despesas com obras

8.1.1.2
Obras sem matrícula no INSS.

8.1.1.3
Impropriedades  em  processos  licitatórios  e  de inexigibilidades de
licitação,  sem  ter  ocorrido  comprovação da razoabilidade de preços

8.1.1.4
Assinatura  de contratos sem a exigência de garantia de cumprimento de
contrato

8.1.1.5
Não  atendimento  à recomendação sobre utilização de Fundação de Apoio
para   execução   de   objetos   não   abrangidos  pela  Lei  8.958/94



8.1.1.6
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

8.1.1.7
Sistemática  de  aquisições  indevidas  por  Dispensa de Licitação com
fracionamento de despesas

8.1.1.8
Permanência   de  controles da UFSC frágeis e intempestivos sobre seus
Cursos de Especialização.

8.1.1.9
Pagamento antecipado de despesas contratadas

8.1.1.10
Permanência   da ausência de recolhimento de receitas auferidas com os
Cursos  de  Especialização da Universidade à Conta Única da UFSC junto
ao Tesouro Nacional

8.1.1.11
Irregularidades e impropriedades identificadas em Prestações de Contas
de Cursos de Especialização e Convênio da UFSC

8.1.1.12
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

8.1.1.13
Não  atendimento  de recomendação da CGU sobre o pagamento indevido de
Bolsas a professores participantes de Cursos de Especialização da UFSC
caracterizados  como  "reedições"  e  oferecidos de modo contínuo pela
Universidade.

8.1.1.14
Ausência  de  apuração  de  responsabilidades  em  relação a problemas
apontados na obra da Etapa II do novo prédio da Arquitetura.

8.1.1.15
Atendimento  parcial  de  recomendação  da CGU sobre falhas graves nos
controles   dos  almoxarifados,  impossibilitando  certificar  a  não-
ocorrência, no período, de erros, desvios, fraudes ou desfalques.

8.2.1.1
Ausência  de  cláusula  que  determine  o uso obrigatório do pregão na
contratação de bens e serviço comuns.

8.2.1.2
Registro  parcial  no SIAFI dos convênios na qual a entidade participa
como parte.

9.2.1.1
Prazo  limitado  para atuação dos colegiados máximos da Instituição na
análise da Prestação de Contas.



9.2.2.1
Ausência  de  atuação da AUDIN nos controles internos adotados na área
de informática.

9.2.2.2
Deficiências  nas rotinas de planejamento e execução técnica da AUDIN,
comprometendo a efetividade de sua atuação.

9.2.2.3
Fragilidades  no Parecer da AUDIN sobre a Prestação de Contas Anual da
Unidade.

9.2.3.1
Necessidades  de  ajustes  nos  Relatórios de Gestão futuros, a fim de
atender   efetivamente  às  Decisões  Normativas do TCU e às Normas de
Execução da CGU vigentes.

Florianópolis , 17 de julho de 2008.

CHEFE DA CONTROLADORIA-REGIONAL DA UNIÃO EM SANTA CATARINA
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             PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO

        Em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 
9ºda  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,  cuja  opinião foi pela REGULARIDADE COM 
RESSALVAS da gestão dos responsáveis no item 3.1 do Certificado de 
Auditoria  e  pela  REGULARIDADE da  gestão  dos   demais  responsáveis, 
referentes ao período de 01/01/2007 a 31/12/2007.

2. As  questões  objeto  de  ressalvas   foram  levadas   ao 
conhecimento   dos   gestores   responsáveis,  para  manifestação, 
conforme determina a Portaria  CGU  nº 1950,  de  28 de dezembro de 
2007, que aprovou a Norma  de Execução  nº 05,  de 28 de dezembro de 
2007, e estão  relacionadas em  tópico próprio  do Certificado  de 
Auditoria.  As  manifestações dos  Gestores sobre referidas questões 
constam  do  Anexo-Demonstrativo  das  Constatações,  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 julho de  2008

DIRETOR DE AUDITORIA DA ÁREA SOCIAL


