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        Chefe da CGU-Regional/SC,
        Em  atendimento à  determinação  contida na  Ordem  de  Serviço
 n.° 224886,  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 - INTRODUÇÃO
 2.  Os  trabalhos  de campo conclusivos foram realizados no período de
 30Mar2009  a 15Mai2009, 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:
 - AVAL. DOS RESULTADOS QUANT. E QUALITATIVOS
 - QUALIDADE/CONFIABILIDADE DOS INDICADORES
 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
 - REGULARIDADE DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS
 - CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU
 - CONCESSÃO DE DIÁRIAS
 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - USO DE CARTÕES
 - REGULARIDADE NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
 - ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA

 II - RESULTADO DOS TRABALHOS
 3.  Os  exames realizados resultaram na identificação das constatações



 listadas  detalhadamente  no Relatório de Auditoria Anual de Contas nº
 224886  -  2ª  Parte  e  que  dão suporte às análises constantes neste
 Relatório de Auditoria.
 4. Verificamos no Processo de Contas da Unidade a existência das peças
 e  respectivos  conteúdos exigidos pela IN-TCU-47/2004 54/2007 e pelas
 DN-TCU-85/2007 e 88/2007, Anexo XI.
 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:

 4.1 RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DA GESTÃO
 Com  base  nos dados relativos à UFSC contidos na LDO-2008, Anexo I.1,
 Inciso XII, cotejados com os dados apresentados no Relatório de Gestão
 relativo  ao  Exercício de 2008 da UFSC, foi verificada a execução das
 seguintes  Ações  de  Governo  e  o  cumprimento  de  metas  físicas e
 financeiras,  e  registrados  os  motivos  alegados  pela  UFSC em seu
 Relatório para os casos em que tais metas não foram cumpridas:
 .
 I) Programa 1061 - Brasil Escolarizado:
 I.a) Ação 2991 - Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal:
 

Meta Unidade Previsão Execução Execução/previsão
Física Aluno 

matriculado
875 1213 138,6%

Financeira R$ 317.943,00 317.943,00 100%

 II)  Programa  1062  -  Desenvolvimento  da  Educação  Profissional  e
 Tecnológica:
 II.a) Ação 2992 - Funcionamento da Educação Profissional:
 

Meta Unidade Previsão Execução Execução/previsão
Física Aluno 

matriculado
1.300 1.548 119,1%

Financeira R$ 2.708.305,00 2.681.184,90 99,0%

 Neste  caso,  a  meta  financeira foi praticamente atendida (diferença
 mínima  de  1% entre o previsto e o executado, tendo sido ultrapassada
 em 19,1% a meta física prevista.
 .
 III) Programa 1067 - Gestão da Política da Educação:
 III.a) Ação 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais:
 

Meta Unidade Previsão Execução Execução/previsão
Física Servidor 

capacitado
993 437 44,0%

Financeira R$ 163.850,00 163.850,00 100%

 O descumprimento da meta física, segundo consta no Relatório de Gestão
 da  UFSC relativo ao Exercício de 2008, teria ocorrido devido ao "alto
 valor  praticado  para as taxas de inscrição pelas empresas promotoras
 de  cursos e eventos" e ao fato de que "algumas empresas promotoras de



 eventos  de  interesse da UFSC não estavam em dia com as contribuições
 devidas aos órgãos estatais, tais como FGTS, INSS e Receita Federal".
 Tais  alegações  denotam  falhas  em termos de planejamento da UFSC em
 relação   à   capacitação  de  servidores  e  aos  custos  envolvidos,
 demonstrando   a  necessidade  de  que  os  problemas  alegados  sejam
 considerados quando da execução desta ação no decorrer do Exercício de
 2009 e de Exercícios posteriores, de modo que a meta física desta ação
 possa ser cumprida.
 De  qualquer  forma,  ressalte-se  que  a capacitação da UFSC aos seus
 servidores   não  ficou  restrita  a  esta  ação,  tendo  sido  também
 proporcionados,   em   2008,   cursos   de   capacitação  profissional
 constituídos  por  Módulos  Específicos  e Módulos Interambientais que
 teriam  atendido,  segundo  a  UFSC, 1.425 servidores, bem como outras
 ações de capacitação, conforme consta em seu Relatório de Gestão.
 .
 IV) Programa 1073 - Brasil Universitário:
 IV.a) Ação 4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior:
 

Meta Unidade Previsão Execução Execução/previsão
Física Aluno 

matriculado
875 1213 138,6%

Financeira R$ 317.943,00 317.943,00 100%

 .
 IV.b)  Ação  4004  -  Serviços  a  Comunidade  por  Meio  da  Extensão
 Universitária:
 

Meta Unidade Previsão Execução Execução/previsão
Física Pessoa 

Beneficiada
500.000 825.809 165,2%

Financeira R$ 11.734.413,00 8.784.364,10 74,9%

 Não  foi  identificada,  no  Relatório  de  Gestão da UFSC relativo ao
 Exercício  de  2008,  justificativa  para  o  descumprimento  da  meta
 financeira, que ficou R$ 2.950.048,90 aquém do previsto.
 Entretanto,  consta o registro, no Relatório, que "ainda é visível que
 o  desenvolvimento  de  extensão  na  Universidade  ocorre a partir de
 propostas  individuais  de  professores e/ou técnico administrativos",
 que  "a  partir  do  mês  de  agosto,  a  atual administração investiu
 fortemente  junto  aos  professores  de  todos  os  Centros de Ensino,
 solicitando  que  fizessem  com  maior  freqüência  o registro de suas
 atividades  de  extensão"  e  que  "como  resultado dessa ação pode-se
 observar  no  mês  de  setembro  um  verdadeiro  salto  no  número  de
 atividades de extensão iniciadas e em desenvolvimento naquele mês".
 As  ações  relatadas pela administração da UFSC, em relação à extensão
 universitária,  devem  ser acompanhadas por políticas que garantam não
 só  o cumprimento das metas físicas, mas também das metas financeiras,
 bem  como  permitam  o  registro  efetivo  e  transparente de todas as
 atividades  de extensão da Universidade e um maior controle das mesmas
 por  parte  da Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão, tanto em termos de
 atividades realizadas quanto da movimentação financeira envolvida.
 .
 IV.c) Ação 4009 - Funcionamento dos Cursos de Graduação:



 
Meta Unidade Previsão Execução Execução/previsão

Física Aluno 
matriculado

24.351 25.137 103,2%

Financeira R$ 321.700.452,00 364.852.056,53 113,4%

 Ressalte-se  que  houve  divergência  entre a meta financeira prevista
 contida  na  LDO-2008,  Anexo  I.1, Inciso XII (R$ 321.700.452,00), em
 relação à contida no Relatório de Gestão do Exercício 2008 da UFSC  (R
 $  370.811.206,00),  e não consta, em tal Relatório, referência a esta
 divergência de valores ou justificativa relativa a isto.
 .
 V) Programa 1375 - Desenvolvimento do Ensino da Pós Graduação:
 V.a) Ação 4006 - Funcionamento de Cursos de Pós Graduação:
 

Meta Unidade Previsão Execução Execução/previsão
Física Aluno 

matriculado
7.450 8.255 110,8%

Financeira R$ 281.000,00 281.000,00 100%

 V.b) Ação 8667 - Pesquisa Universitária e Difusão de Seus Resultados:
 

Meta Unidade Previsão Execução Execução/previsão
Física Pesquisa 

publicada
5.330 6.390 119,9%

Financeira R$ 554.850,00 554.850,00 100%

 As  Ações e Programas acima registrados estão inseridos em um contexto
 que   abrange  diversas  outras  atividades  relacionadas  ao  ensino,
 pesquisa  e extensão da UFSC, incluindo a participação da Universidade
 no  REUNI  e  a expansão da mesma para o interior do Estado, sobretudo
 com  a  implantação  de  três  novos  campi situados nos Municípios de
 Joinville,  Araranguá  e  Curitibanos,  que  estão  demandando obras e
 mudanças estruturais consideráveis no âmbito da Universidade.

 4.2 QUALIDADE E CONFIABILIDADE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO
 UTILIZADOS E CONTROLES INTERNOS IMPLEMENTADOS PELA GESTÃO
 Além   de   informações  gerais  e  análises  gerenciais  diversas,  a
 Universidade  Federal  de  Santa Catarina incluiu, em seu Relatório de
 Gestão  do  Exercício  de 2008, 28 indicadores referentes à Análise de
 Desempenho,  106  indicadores  e  tabelas  contidas  dentre os relatos
 gerenciais  de  Gestão  Acadêmico-Administrativa, registros de metas e
 dados  relativos  a  29  Ações  em nove Programas, e 12 indicadores de
 gestão  de  acordo  com  a  Decisão  408/2002  e  Acórdãos 1043/2006 e
 2167/2006 (versão Janeiro de 2009).
 .
 Foram analisados os indicadores registrados pela UFSC em seu Relatório
 de  Gestão,  tendo sido constatado que todos os indicadores analisados
 atendem  a  critérios  de  qualidade. De um modo geral, os indicadores
 existentes são suficientes para a tomada de decisões gerenciais e para
 visualizar  e aferir o funcionamento geral da Universidade, tendo sido



 destacadas,  a  título  de  exemplo,  as  informações  gerais  abaixo,
 extraídas a partir da verificação de tais indicadores:
 a)  Entre  2004 e 2008 o número de alunos regularmente matriculados em
 cursos  presenciais  aumentou  apenas  4,2%  (de  18.569 para 19.354),
 enquanto  os  matriculados  em  cursos à distância passaram de zero em
 2004 para 4.803 em 2008.
 b)  As  vagas  oferecidas  por meio do vestibular, de transferências e
 retornos tiveram um acréscimo de 15,8% entre 2004 e 2008, enquanto que
 o  número  de  alunos  diplomados em cursos presenciais cresceu apenas
 2,1%  neste  período. Ressalte-se o considerável crescimento de alunos
 com  matrícula  trancada,  que passaram de 1.517 em 2004 para 2.513 em
 2008 (65,6% de aumento), enquanto que o número de alunos diplomados em
 cursos  presenciais  neste  período  permaneceu  praticamente  estável
 (2.765 em 2004 e 2.822 em 2008).
 A  tendência, com a expansão da UFSC para o interior do Estado e com o
 Reuni,  é  que  tais  vagas  sejam  ampliadas consideravelmente, o que
 refletirá também em um maior número de alunos de cursos presenciais.
 Entretanto,  é necessário identificar os motivos e eventuais problemas
 que  resultaram  em  um aumento de mais de 65% no número de alunos com
 matrículas trancadas entre 2004 e 2008.
 c)  Com exceção do número de programas (que pularam de 49 em 2004 para
 55  em  2008)  e  de residências médicas (51 em 2004 e 74 em 2008), os
 indicadores  da Pós-Graduação da UFSC tiveram decréscimos entre 2004 e
 2008, conforme citado abaixo:
 -  O número de alunos matriculados no Mestrado passou de 4.834 em 2004
 para  3.691 em 2008, com as defesas de dissertações reduzidas de 1.333
 em 2004 para 688 em 2008.
 - O número de alunos matriculados no Doutorado passou de 2.263 em 2004
 para  2.197  em 2008, com as defesas de teses reduzidas de 359 em 2004
 para 210 em 2008.
 -  O  número de alunos matriculados em Cursos de Especialização passou
 de 4.307 em 2004 para 1.882 em 2008.
 Segundo  consta  no Relatório da UFSC, "a expectativa da Instituição é
 de  que  a  taxa  de  crescimento da pós-graduação seguirá a tendência
 observada  nos últimos anos, pois os programas têm sido mais rigorosos
 em  relação  à  inscrição  dos  alunos  novos  e, em muitos casos, são
 realizados  exames  de  seleção  que envolvem provas discursivas", bem
 como  que  "tem havido uma grande preocupação em  distribuir os alunos
 entre  docentes, evitando que um número excessivo de orientandos fique
 concentrado em poucos orientadores".
 Além  disto,  a  UFSC  registra  outras mudanças ocorridas em sua Pós-
 Graduação  e  cita  que  este aparente decréscimo seria "decorrente do
 ajuste   de  conduta  institucional  que  acompanhou  especialmente  o
 processo  de reestruturação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia
 de  Produção,  impondo  limites  ao número de alunos matriculados e ao
 desenvolvimento  de atividades fora da sede ou à distância". Segundo a
 UFSC, tal período de ajuste já teria se completado e o crescimento dos
 cursos teria sido retomado.
 d)  Em  relação ao Hospital Universitário, destaque-se a informação de
 que,  em  2008,  foram inaugurados novos leitos na UTI, resultando num
 total de 20 leitos, mas estariam em atividade somente sete deles.
 Segundo informado pela UFSC, estes 13 leitos da UTI ainda não estariam
 em  uso, dentre outros fatores, devido à falta de pessoal do HU/UFSC e
 a  problemas  relativos à reposição e contratação de pessoal para o HU
 por  meio de concursos públicos, conforme informado em item específico
 da 2ª Parte deste Relatório de Auditoria da CGU. Além disto, consta no



 Relatório  de  Gestão  da  UFSC  que  "no final de 2008 uma unidade de
 internação foi fechada devido à falta de pessoal", e que a carência de
 pessoal para o HU seria de 970 trabalhadores.
 Este  aspecto  relativo  à  falta  de pessoal do HU/UFSC fica evidente
 quando  se  comparam  os  indicadores  de  atendimentos do Hospital em
 relação ao número de seus servidores:
 -  Apesar  da redução no número de atendimentos emergenciais do HU (de
 111.807  em  2004  reduziu  para  97.466  em  2008), O número total de
 atendimentos  do  HU  (ambulatorial  e de emergência) cresceu 7% entre
 2004  e  2008 (passou de 251.181 para 268.702), as cirurgias no Centro
 Cirúrgico  cresceram  287,7%  neste período (de 2.655 em 2004 passaram
 para 7.639 em 2008), as internações hospitalares cresceram 13,8% (eram
 9.565   em   2004  e  passaram  a  10.889  em  2008)  e  as  cirurgias
 ambulatoriais aumentaram 10,8% (de 3.452 em 2004 para 3.826 em 2008).
 -  Por  outro  lado, o número de servidores técnico-administrativos do
 HU/UFSC  caiu  3,8%  entre  2004  e  2008  (eram 1.273 e passaram para
 1.225).
 Portanto,  apesar do aumento da demanda e do atendimento no HU/UFSC, e
 dos   problemas   enfrentados   pelo   Hospital,  notadamente  em  sua
 Emergência,  o  número  de  servidores  reduziu  nos  últimos  4 anos,
 demandando que se reforce o pedido ao MEC para que libere contratações
 para  o  HU  por  meio  de concursos públicos e se busque alternativas
 administrativas  que  permitam  minimizar  os  problemas enfrentados e
 regularizar  definitivamente a contratação indevida de servidores para
 o HU via Fundação de Apoio.
 e)  Em  relação  à  taxa de sucesso dos cursos de graduação da UFSC em
 2008,  percebe-se  que, dos 49 cursos listados (sem considerar Cinema,
 implantado em 2005.1):
 - 40 cursos (81,6%) tiveram taxas de sucesso em 2008 abaixo da meta do
 REUNI  (90%  de  taxa  de conclusão média) prevista para daqui a cinco
 anos, sendo 29 destes cursos (59,2%) abaixo de 80% e 14 cursos (28,6%)
 com taxa de sucesso abaixo de 50%.
 Em  que  pesem  o  período de 5 anos para alcançar a taxa de conclusão
 média  de  90%  do REUNI, eventuais atrasos dos alunos na conclusão do
 curso,  o  aumento  no  número  de trancamentos nos últimos 4 anos e a
 necessidade  de  análise  mais  detalhada a partir da média da taxa de
 sucesso de cada curso nos últimos anos, tais números acabam refletindo
 a  possibilidade  de estar ocorrendo uma considerável evasão em muitos
 cursos de graduação da UFSC.
 Além disso, considerando apenas as taxas obtidas por cada curso no ano
 de  2008 e a metodologia empregada pelo TCU para tal cálculo, apenas 9
 cursos  estariam,  hoje, acima da taxa de conclusão média estabelecida
 pelo REUNI para daqui a cinco anos, ou seja, 90%.
 Em  relação à evasão escolar, a UFSC cita como ações, em seu Relatório
 de Gestão, mudanças envolvendo bolsas, reestruturação de disciplinas e
 dos  cursos,  implementação  de  novas  metodologias  e tecnologias no
 ensino  presencial,  mudanças  no  processo  de  provimento  de  vagas
 remanescentes, construção e aparelhamento de salas de aula, preparação
 dos  professores,  ocupação  de  vagas  ociosas,  entre  outras,  cuja
 implementação  e  execução serão acompanhadas no decorrer dos próximos
 Exercícios.
 f)  Sobre  a  qualificação dos docentes da UFSC, deve ser ressaltado o
 elevado índice positivo de 81,5% de docentes com doutorado.
 .
 Especificamente  em relação aos 12 Indicadores de Gestão de acordo com
 a  Decisão  408/2002  e  Acórdãos 1043/2006 e 2167/2006 do TCU (versão



 Janeiro de 2009), foram verificados por amostragem os dados utilizados
 nos  cálculos de tais indicadores e os cálculos realizados, tendo sido
 encontrada  apenas  pequena  divergência relativa aos dados utilizados
 para  o  cálculo do indicador "Conceito CAPES/MEC para Pós-Graduação",
 uma vez que foi utilizado o conceito "4" para o Programa de Engenharia
 Ambiental,  sendo que, no site da CAPES, consta conceito "5". No caso,
 a  diferença  de  resultado  para  este indicador seria mínima com tal
 divergência:  4,33 no cálculo contido no Relatório de Gestão da UFSC e
 4,35 corrigindo o conceito de "4" para "5" no cálculo.

 4.3 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
 Os exames realizados no âmbito dos convênios firmados com as fundações
 de  apoio apontam relevantes deficiências nos controles, face ausência
 de   apresentação   de   prestação   de  contas  pelos  convenentes  e
 inexistência  de  análise  de  prestação de contas pelas instâncias da
 UFSC.
 Outro  problema identificado é o caráter genérico do plano de trabalho
 dos  convênios, que não contém o devido detalhamento dos serviços, mão
 de  obra  e materiais previstos para execução dos objetos conveniados,
 impedindo   verificar  a  regularidade  e  economicidade  dos  valores
 conveniados,  como  também  impossibilitando  a  devida fiscalização e
 acompanhamento da execução de tais convênios.
 Tais   assuntos   estão   abordados   nas  constatações  abaixo,  cujo
 detalhamento se encontra na 2ª Parte deste Relatório:
 -  Ausência   de   detalhamento  dos  planos  de  trabalho  vinculados
 aos  convênios firmados com Fundações de Apoio; e
 -  Permanência  da  ausência  da  apresentação  de prestação de contas
 de   forma  tempestiva pelas Fundações e ausência de análise e parecer
 pela  UFSC.
 O  ambiente  de  descontrole  sobre  tais  convênios  impede a UFSC de
 identificar,  inibir e evitar a ocorrência do mau uso dos recursos, de
 superfaturamentos,  de  sobrepreços  e  de  desvio de recursos geridos
 pelas fundações de apoio.
 Os exames também apontaram o não-atendimento a recomendações da CGU na
 área  de  convênios,  relacionadas  à  apuração de responsabilidades e
 cobrança  de  devolução  ao  erário  de  despesas irregulares, além da
 ausência,  nos  termos  de convênio, de exigência de uso da modalidade
 pregão pelos convenentes.
 O  relato das situações identificadas está registrado nas constatações
 abaixo, cujo detalhamento se encontra na 2ª Parte deste Relatório:
 -  Ausência  de  providências para ressarcimento ao erário de despesas
 irregulares  ou  não comprovadas em prestações de contas de convênios,
 representando descumprimento recorrente das recomendações desta CGU;
 - Ausência de cláusula em convênios obrigando os convenentes a aplicar
 a  modalidade  pregão  nas  contratações  de  bens  e serviços comuns,
 descumprindo recomendação da CGU; e
 -  Prorrogação  de vigência por período superior ao permitido em termo
 de Convênio.

 4.4 REGULARIDADE DAS LICITAÇÕES E CONTRATO
 As  despesas da UFSC (UG 153163 e UG 150232), excluidas as de pessoal,
 alcançaram  no  exercício  de  2008,  o valor de R$ 182.159.312,57. As
 despesas  de  pagamento obrigatório e não passíveis de licitação (como
 pessoal,  benefícios,  aposentadoria,  taxas,  etc) alcançaram o valor



 aproximado de R$ 510.492.378,58 da execução orçamentária da unidade.
 Os  créditos  remanescentes foram aplicados conforme as modalidades de
 licitação,  dispensas  e  inexigibilidades  apresentadas  na  tabela a
 seguir:
 

Modalidade UG 153163 UG 150232 Total
Convite 348.748,32 0,00 348.748,32
Tomada de preço 4.331.017,46 89.632,18 4.420.649,64
Concorrência 2.871.876,81 290.475,81 3.162.352,62
Dispensa de licitação 74.000.002,42 6.865.313,46 80.865.315,88
Inexigível 15.523.040,00 1.965.670,09 17.488.710,09
Não se aplica 23.063.961,70 553.241,46 23.617.203,16
Suprimento de fundos 121.523,74 0,00 121.523,74
Pregão 43.844.698,50 8.290.110,62 52.134.809,12
Total 164.104.868,95 18.054.443,62 182.159.312,57
Fonte SIAFI 2008

 ORÇAMENTO EXECUTADO

 Registre-se  que  os números acima compreendem a execução orçamentária
 de  licitações,  dispensas  e inexigibilidades de 2008 e de exercícios
 anteriores a 2008 ainda em execução em tal exercício.
 Do  universo  de 368 processos licitatórios referentes ao exercício de
 2008, no valor de R$ 69.488.149,58, foram selecionados os 20 processos
 de maior materialidade (R$ 35.792.635,79), excluindo aqueles relativos
 a  obras,  reformas  e  serviços  de  engenharia.  Contudo, em face da
 limitação  de  tempo  relativa  a  presente  auditoria de avaliação de
 gestão,  foram  analisados os 11 processos (R$ 33.423.018,74) de maior
 materialidade  dentre  os  20  inicialmente selecionados. O escopo dos
 exames  realizados  sobre tais processos concentrou-se basicamente nos
 seguintes   aspectos:   oportunidade   e  conveniência  da  licitação,
 ocorrência  de  fuga  à  licitação,  possibilidade  de  ocorrência  de
 fracionamento   e   direcionamento   e   processo  de  elaboração  das
 estimativas de custos constantes dos termos de referência dos pregões.
 Em  razão do limite temporal, na presente auditoria de gestão, não foi
 objeto  de  exames  a  execução  física  e  financeira das licitações,
 dispensas e inexigibilidades analisadas.
 Dos 37 processos de aquisições por dispensa de licitação, excluídas as
 dispensas  com fundamento legal nos Incisos I, II (dispensa por valor)
 e  XII (contratação de Fundações de Apoio) do Art. 24 da Lei 8.666/93,
 e  dos  27  processos  de aquisições por inexigibilidade de licitação,
 executados  pela  UFSC  em  2008,  foram selecionados como amostra dez
 processos  de  dispensa  e  seis  processos  de  inexigibilidade  para
 verificação  dos  seguintes  aspectos:  oportunidade e conveniência da
 licitação,   ocorrência  de  fuga  de  licitação  e  possibilidade  de
 ocorrência de fracionamento e direcionamento.
 Na  amostra  de  11  licitações analisadas foi possível evidenciar, em
 seis  delas, a ocorrência de deficiências no processo de elaboração da
 estimativa   de  preços,  majorando,  de  forma  indevida,  os  preços
 estimados   constantes   dos  processos  licitatórios.  A  situação  é
 amenizada  ante  o  fato  de  tais licitações terem sido realizadas na
 modalidade  pregão  e  com razoável competitividade, o que resultou em



 preços bem abaixo dos valores estimados inicialmente. Houve casos onde
 o  valor  final licitado ficou cerca de 75% do valor estimado no Termo
 de Referência, o que, por si só, demonstra considerável fragilidade no
 processo  de  orçamentação  sendo  executando  no  âmbito  da Unidade,
 conforme  se  constata  a  partir  da  incidência  do problema em seis
 licitações  de  onze  analisados.  O  assunto  em tela foi abordado na
 constatação  abaixo,  cujo  detalhamento  se encontra na 2ªParte deste
 Relatório, e cuja descrição é a seguinte:
 -  Falhas  na  formulação dos valores estimativos de preços constantes
 dos  termos de referência e não observância de pesquisa de mercado com
 base em pelo menos três orçamentos.
 Também  foram  evidenciadas  falhas no planejamento e monitoramento de
 contratações   via   licitação,   ocasionando  permanente  contratação
 emergencial  em  relação  a dois serviços terceirizados executados nas
 dependências  do Hospital Universitário - HU. Além disso, constatou-se
 contratação  emergencial para obra no HU também decorrente de falha no
 planejamento e monitoramento.
 Os  exames  resultaram  nas seguintes constatações sobre esse assunto,
 cujo detalhamento se encontra na 2ªParte deste Relatório:
 - Falha no planejamento e monitoramento de processo de contratação via
 licitação,   ocasionando   morosidade   em   lançamento  de  edital  e
 contribuindo  para  contratação  emergencial  irregular de serviços de
 limpeza, higienização, desinfecção e conservação do HU/UFSC;
 - Falha no planejamento e monitoramento de processo de contratação via
 licitação,   ocasionando   morosidade   em   lançamento  de  edital  e
 contribuindo  para  contratação  emergencial  irregular de serviços de
 processamento de roupas do HU/UFSC; e
 -  Utilização indevida de fundamento legal para contratação de obra do
 Hospital Universitário sem a realização de licitação em razão de falha
 de   planejamento  para  atender  situação  emergencial  e  falhas  na
 formalização e composição de processo.
 Em  duas das onze licitações analisadas foram identificadas exigências
 editalícias que frustraram o caráter competitivo, resultando em número
 reduzido  de  participantes,  quando  não  a  existência  de uma única
 licitante. Os casos estão descritos nas constatações abaixo indicadas,
 cujo detalhamento se encontra na 2ªParte deste Relatório:
 - Inclusão de exigência não  prevista  em  lei  em Edital  de Pregão e 
 disponibilização de informação insuficiente para a formação de  preço,
 ocasionando   restrição   à   competitividade,   bem  como  falhas  na
 formalização e composição de processo.
 -  Estabelecimento  indevido  de  exigência editalícia, restringindo a
 competitividade do Pregão Eletrônico n.º 278/2008.
 - Inclusão  de  exigência  não prevista  em  lei  em  Edital  de Pregão,  
 Ocasionando  contratação de  fornecimento  por  meio  de  dispensa  de 
 licitação e  prejuízo  de  R$ 13.339,35, e ausência de isonomia  entre 
 participantes de Pregão e de dispensa de licitação.
 Os  exames realizados também apontaram ausência de normatização quanto
 às rotinas e procedimentos de fiscalização sobre os contratos da UFSC,
 resultando  em  falta  de  transparência  e  precária  demonstração da
 efetiva e eficaz fiscalização realizada por parte dos responsáveis.
 Observa-se também a falta de supervisão da Administração da UFSC sobre
 o  desempenho  dos  fiscais  designados  nessa  tarefa.  Esse tema foi
 registrado  na  forma  da constatação abaixo, devidamente detalhada na
 2ªParte deste Relatório:
 -  Ausência  de  sistemática  e  normatização quanto à fiscalização de
 contratos  no  âmbito  da  Instituição, descumprindo a recomendação da



 constatação 2.1.3.1 do Relatório de Auditoria da Gestão 2007.
 Em  quatro  processos de inexigibilidade de licitação foi verificada a
 ausência   de   pesquisa  prévia  de  preços,  impedindo  verificar  a
 fundamentação, regularidade e economicidade dos preços contratados.
 Tal  assunto foi abordado na seguinte constatação detalhada na 2ªParte
 deste Relatório:
 -  Ausência  de  pesquisa  prévia de preços em processos de inexigibi-
 lidade  de  licitação, motivados por fornecimento exclusivo de bens ou
 serviços,   descumprindo   recomendação   da  constatação  3.1.4.1  do
 Relatório de Auditoria da Gestão 2007.
 Também  se verificou a previsão de marca e ausência de demonstração da
 razoabilidade  de  preços  em processos de dispensa e inexigibilidade,
 cujo  relato  se encontra na constatação abaixo, devidamente detalhada
 na 2ªParte deste Relatório:
 -   Definição   prévia   de   marca  e  ausência  de  demonstração  da
 razoabilidade  de  preços em aquisições por dispensa e inexigibilidade
 de licitação.
 Por  fim,  na  2ª  Parte se encontram outras constatações com o devido
 detalhamento, referentes à:
 -  Classificação  imprópria,  em  rubrica  de  serviços,  de  despesas
 realizadas  com obras, em descumprimento à recomendação da constatação
 8.1.1.1 do Relatório de Auditoria da Gestão 2007; e
 -  Ausência  de  cancelamento  de  saldo de empenhos e de devolução de
 valores financeiros, descumprindo recomendação da CGU.
 -  Contratação  de serviço pelo período de um ano sem a formalização e
 composição de contrato;
 - Cadastramento incorreto de processo licitatório no SIAFI.
 No  âmbito  das  dispensas  de  licitação por valor (Incisos I e II do
 art.24  da  Lei  8.666/93),  desconsiderando  aquelas com fundações de
 apoio, verificou-se o aumento dos gastos comparativamente com o ano de
 2007,   que   passaram  de  R$  9.081.039,01  para  R$  10.787.510,59,
 equivalente  a um aumento aproximado de 18,8%. Foi possível evidenciar
 que  esse  grande volume de despesas decorre, em parte, da fragilidade
 na  rotina  de  planejamento  das necessidades globais da Instituição,
 resultando  em  milhares  de  aquisições individualizadas, ao longo do
 exercício,  ocasionando  fracionamento, que poderiam ter sido tratadas
 através   de   licitações,  caso  fossem  devidamente  planejadas  com
 antecedência.  O  assunto  em tela foi abordado na constatação abaixo,
 cujo detalhamento se encontra na 2ªParte deste Relatório de Auditoria:
 -  Ausência  de  planejamento  das  necessidades  anuais  e globais da
 instituição,  ocasionando  fracionamento de despesas para contratações
 por  dispensa  de  licitação,  e  descumprimento das recomendações das
 constatações  3.1.4.3  e  8.1.1.7  do Relatório de Auditoria da Gestão
 2007.
 No âmbito dos contratos firmados pela UFSC com suas fundações de apoio
 foram  verificados  problemas  relevantes na fundamentação dos valores
 financeiros   contratados,   impedindo   verificar  a  regularidade  e
 economicidade  dos  valores  firmados. Tal situação decorre do caráter
 genérico  dos  planos  de trabalho e projetos que amparam os contratos
 firmados,  que  não  contém  detalhamento  suficiente  para permitir a
 demonstração da regularidade dos valores firmados.
 Tão  importante quanto o assunto acima, é a inexistência de análise de
 prestação  de contas de contratos com as fundações pelas instâncias da
 UFSC.  As  prestações  de  conta sequer são remetidas pelas fundações,
 quando  muito  remetidas  em  resposta  a demandas desta Controladoria
 Geral da União em Santa Catarina.



 Também  foi  verificado  que  os  fiscais  dos  contratos firmados com
 fundações  são  indicados  pelos  próprios coordenadores/executores de
 projetos  vinculados  a  tais  contratados,  em  afronta  ao princípio
 da  razoabilidade  e  transparência  que  se  espera  da Administração
 Pública.
 É  possível  afirmar  que  o  panorama  atual  no  âmbito da UFSC é de
 consideráveis  deficiências  nos controles sobre a gestão de contratos
 firmados  com  fundações,  que  impedem  a Unidade de evitar, inibir e
 identificar   potenciais   irregularidades,  tais  como  mau  uso  dos
 recursos,  superfaturamento,  sobrepreço  e  desvio  de  recursos  sob
 responsabilidade das fundações.
 A temática "descontrole" foi abordada nas seguintes constatações:
 -  Ausência  de  detalhamento  dos  objetos  e  custos  nos  planos de
 trabalhos dos contratos firmados com Fundações;
 - Permanência da ausência de análise de prestações de contas relativas
 a  contratos  de  cursos  de  especialização firmados com Fundações de
 Apoio; e
 - Indicação de fiscal de contrato pelo próprio Coordenador/Executor de
 Projetos dos Contratos firmados com Fundações de Apoio.
 Também  permanecem  os  problemas  identificados  em  anos  anteriores
 referentes  à previsão de taxas de administração em contratos firmados
 com  fundações,  à  ausência  de  recolhimento  de  receitas  da  UFSC
 diretamente  à Conta da UFSC junto ao Tesouro Nacional, aos pagamentos
 irregulares  de  bolsas  a  professores  e  à  ausência de cobrança de
 devolução  de  bolsas,  conforme  apontado  nas  constatações  abaixo,
 detalhadas na 2ª Parte deste Relatório:
 -  Permanência de firmatura de contratos com taxas de administração em
 favor de fundações de apoio, não-atendimento às recomendações da CGU;
 -  Permanência  de  pendência  quanto  ao  recolhimento de receitas de
 fundação  de apoio diretamente na Conta Única da UFSC junto ao Tesouro
 Nacional;
 -  Permanência  de  pagamentos  irregulares  de  bolsas  a professores
 participantes   de   Cursos   de  Especialização  caracterizados  como
 "reedições"  e  oferecidos  de  modo  contínuo  pela  Universidade;  e
 -  Ausência de cobrança de devolução de pagamentos indevidos de bolsas
 a  professores  participantes  de  Cursos  de Graduação - Modalidade à
 Distância. Não atendimento de recomendação da CGU relativa a isto.
 Por  fim,  verificou-se  a  permanência  de  contratação  indevida  de
 fundação  de  apoio  por  dispensa  de  licitação  para  realização de
 vestibular  da  UFSC, o que representa reincidência no não-atendimento
 às recomendações da CGU de anos anteriores.

 4.5 REGULARIDADE DAS LICITAÇÕES E CONTRATO
 A  Instituição  permanece  com  relevantes  problemas no âmbito de sua
 gestão  patrimonial,  abrangendo falhas nos controles mantidos sobre a
 movimentação de materiais em seus diversos almoxarifados e ausência de
 inventário  físico  anual  sobre  a  totalidade  do  seu patrimônio. A
 ausência  de  realização de inventário físico e geral, desde 2004 pelo
 menos,  configura  controle  insuficiente  do  patrimônio da Entidade,
 colocando-o  em  sensível  risco de ocorrência permanente de desvios e
 desfalques,  com possibilidade de consideráveis prejuízos ao Erário. A
 continuidade  desses  problemas em 2008 representa o não-atendimento a
 recomendações e determinações da CGU/TCU de anos anteriores.
 Registre-se   ainda   que  a  Unidade  não  atendeu  às  determinações
 específicas  do  Acórdão  TCU  2597/2008  -  Plenário, de 19/Nov/2008,



 atinentes  a  regularização de edificações da UFSC, cuja situação está
 descrita  na  constatação  abaixo  e  o detalhamento consta na 2ªParte
 deste Relatório:
 -  Ausência  de  atendimento  a  determinações contidas no Acórdão TCU
 2597/2008 - Plenário, de 19/Nov/2008.
 A Unidade também permanece sem regularizar a situação de obsolescência
 dos   equipamentos   da  Imprensa  Universitária  e  sem  finalizar  a
 regulamentação  do  uso e cessão das Fortalezas sob sua administração,
 conforme  constatações  abaixo,  cujo  detalhamento  se encontra na 2ª
 Parte deste Relatório:
 - Morosidade na formulação de regulamentação do uso e cessão por tempo
 determinado  das  Fortalezas  administradas  pela  UFSC,  descumprindo
 recomendação da CGU; e
 -  Continuidade  da  situação  de  obsolescência  dos  equipamentos da
 Imprensa Universitária,  dificultando o pleno atendimento das demandas
 gráficas  da comunidade universitária.
 Além  disso,  a  Unidade permanece sem regularizar a cobrança de taxas
 pela  ocupação  de  áreas  cedidas  para  servidores  e  associação de
 servidores,   conforme   descrito   nas   constatações   abaixo,  cujo
 detalhamento se encontra no Anexo citado:
 -  Permanência  de  cobrança  a menor de taxas de ocupação referente a
 imóveis da UFSC; e
 -  Permanência  de  não-atendimento a determinações do TCU relativas à
 regularização de valores cobrados a titulo de cessão de áreas.

 4.6 REGULARIDADE DAS LICITAÇÕES E CONTRATO
 Também  foram  identificados  outros problemas além dos citados acima,
 que  se  encontram devidamente detalhados na 2ª Parte deste Relatório,
 referentes a:
 -  Encaminhamento  intempestivo de processo de Prestação de Contas aos
 Órgãos Colegiados para análise;
 -   Morosidade   na   apuração   de  responsabilidade  por  pagamentos
 antecipados,  configurando  descumprimento  de recomendações da CGU; e
 -  Morosidade  na apuração de possíveis responsabilidades em relação a
 problemas apontados na obra da Etapa II do novo prédio da Arquitetura,
 descumprindo  a  recomendação  da constatação 8.1.1.14 do Relatório de
 Auditoria da Gestão 2007.

 4.7 REGULARIDADE NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
 Preliminarmente,  registre-se  que  a  análise  da  relevante situação
 apontada  no  item  7.1.1.11  do  Relatório  de  Auditoria n.º 208481,
 relativo  ao exercício de 2007, quanto ao exercício irregular de cargo
 público,  ao  exercício  irregular  de  Dedicação  Exclusiva  - DE, ao
 exercício  de gerência privada, à existência de vínculos irregulares e
 de  acúmulo  de  cargos  com  jornada  de trabalho superior a 60 horas
 semanais,  envolvendo  cerca de 450 servidores, será objeto de Ação de
 Controle  especifica,  tendo  em vista a não-conclusão das análises no
 decorrer  dos  trabalhos  da presente auditoria e diante dos trabalhos
 internos  de  apuração  promovidos  pela  UFSC,  através  de  Comissão
 Especial, estarem incompletos e sujeitos à revisão.
 Destaque-se  que  o  assunto é de grande importância para a atuação da
 Instituição,   tendo   em  vista  o  risco  de   prejuízo  ao  Erário,
 representado  pelo  pagamento indevido da parcela de "DE" a servidores
 que, na prática, não a exercem, bem como risco para a produtividade da



 Instituição nos casos de comprometimento com mais de 60 horas semanais
 de trabalho.
 Os resultados dos trabalhos da Comissão Especial, embora incompletos e
 sujeitos  à  revisão  por  parte  desta CGU, demonstram a relevância e
 gravidade  da situação, que requer atuação rigorosa da Direção da UFSC
 para  regularizá-las,  bem  como  para  promover  a devida apuração de
 responsabilidades.
 Saliente-se  a  fragilidade  nos  mecanismos de controle de freqüência
 adotados  até  então  pela Instituição que colaboram para a ocorrência
 das irregularidades investigadas.
 Durante  a  realização  dos  presentes  exames, verificamos que há, na
 Unidade  Auditada, um processo de implementação de controle eletrônico
 de  ponto,  cuja  previsão  legal  remonta  aos  Decretos  1.590/95  e
 1.867/96, em suas unidades acadêmicas.
 Desse  modo,  a Unidade ficaria apta a obter um aprimorado instrumento
 de gestão no tocante à área de recursos humanos da UFSC e poderia, com
 mais  qualidade, fomentar o regular cumprimento da jornada de trabalho
 de seus servidores em exercício no cargo.
 No  tocante  aos  demais  exames  realizados  na  presente  auditoria,
 observou-se  fragilidades  nos controles relativo à folha de pagamento
 da  Unidade,  que ocasionaram pagamentos indevidos de ajuda de custo e
 de pensão, somente identificados através desta auditoria de gestão.
 Também  se  verificou  fragilidades nos controles que ocasionaram alta
 incidência  de  concessão  de  abono  de  permanência indevido, já que
 evidenciados  em  três  de  13  processos  amostrados,  também somente
 identificados  em  razão  desta  auditoria. Por fim, identificou-se um
 caso,  em  19  analisados,  de  ajuda de custo calculada a maior. Tais
 assuntos  estão  relatados  na  forma  das  constatações  abaixo, cujo
 detalhamento se encontra na 2ªParte deste Relatório:
 - Fragilidade nos controles em comprometimento à integridade da Folha;
 - Concessão indevida de Abono de Permanência; e
 - Pagamento a maior de Ajuda de Custo.
 Os  exames também apontaram outras ocorrências, detalhadas na 2ª Parte
 citada, pertinentes a:
 - Cessão de servidor pendente de regularização;
 -   Atendimento   parcial   às   recomendações  da  CGU  referentes  à
 formalização dos processos de concessão de diárias; e
 - Pendências ligadas à operacionalização da concessão de diárias.

 4.8 CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU
 Os  exames  realizados apontaram o descumprimento das determinações do
 TCU emitidas em 2008, contidas nos seguintes Acórdãos:
 -  Acórdão  n. 2.213/2008, quanto à alteração da forma de pagamento de
 rubrica;
 -  Acórdão  n°  2.140/2008,  quanto à expedição de novos atos no SISAC
 (atendimento parcial);
 -  Acórdão  nº  4.066/2008,  quanto  ao  cômputo  de  tempo de serviço
 (atendimento parcial; e
 -  Acórdão  n.º  2.597/2008, quanto à regularização de edificações nas
 áreas internas da UFSC.

 4.9 ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA
 Em  relação  à  Auditoria  Interna  da  UFSC - AUDIN, foi constatada a
 permanência   de   relevantes   deficiências   nas   suas  rotinas  de



 planejamento e de execução, comprometendo a efetividade de sua atuação
 em  2008,  a  exemplo  de  anos  anteriores,  conforme  detalhadamente
 registrado em itens da 2ª Parte deste Relatório.
 Constatou-se  a  inexecução  dos  objetivos  e atividades previstas no
 Plano  Anual  de  Auditoria  Interna  (PAINT)  para  2008, alocação de
 homens/horas   em   "análise   prévia  à  homologação  de  licitações"
 incompatível  com o histórico de criticidade e em detrimento de outras
 áreas  críticas  da UFSC, ausência no Relatório Anual de Atividades de
 Auditoria  - RAINT/2008 de análises comparativas entre o programado no
 PAINT/2008  com  o executado, além de ausência de ferramenta gerencial
 para acompanhamento e controle de atividades da AUDIN.
 A  deficiência  na  sua  atuação  inclusive resultou na permanência de
 fragilidades  no  conteúdo  do Parecer da Unidade de Auditoria Interna
 sobre  a  gestão da UFSC, em desacordo com a Decisão Normativa TCU n.º
 94,  uma  vez  que  a  emissão de opinião sobre controles internos foi
 restrita  a  pouca  áreas,  além  de não ter havido emissão conclusiva
 sobre o gerenciamento da execução dos convênios no âmbito da Unidade.
 Registre-se ainda falhas no Relatório Anual de Atividades de Auditoria
 -  RAINT/2008,  quanto à inobservância da estrutura de apresentação de
 informações prevista na IN/CGU nº 07/2006, relato das ações executadas
 em   desacordo  ao  previsto  no  normativo  citado,  inexistência  de
 avaliação   conclusiva   sobre  implementação  de  recomendações  e/ou
 determinações  oriunda  da CGU/TCU e ainda ineficácia na avaliação das
 áreas essenciais da UFSC.
 O  registro dos assuntos acima arrolados está reunido nas constatações
 abaixo, cujo detalhamento se encontra na 2ªParte deste Relatório:
 -  Deficiências  nas  rotinas  de  planejamento  e execução técnica da
 AUDIN, comprometendo a efetividade de sua atuação em 2008.
 - Apresentação do RAINT 2008 em desacordo com normativos da CGU.
 -  Permanência  de  fragilidades  no  Parecer  da Unidade de Auditoria
 Interna  sobre  a gestão da UFSC, em desacordo com a Decisão Normativa
 TCU n.º 94.
 As  fragilidades  apontadas foram observadas, em sua maioria também em
 relação  aos  exercícios 2006 e 2007, conforme Relatórios de Auditoria
 n.º  189172  e  208481,  respectivamente,  e  configuram  ausência  de
 atendimento às recomendações do item 9.2.2.3 do Relatório n.º 208481.
 Tais  fragilidades  colaboraram, inclusive, para a permanência do não-
 atendimento  de  diversas recomendações da CGU e determinações do TCU,
 detalhadas  em  itens  específicos  do  presente Relatório e de sua 2ª
 Parte.

 4.10 CONCESSÃO DE DIÁRIAS
 No  exercício  de  2008,  no  âmbito da UFSC, realizaram-se viagens no
 montante  de  R$ 1.278.489,65, correspondente a 3.722 PCDs. Dentre 193
 PCDs  que  envolveram  deslocamento  de  servidor em finais de semana,
 foram  analisados  48,  nos  quais  não foram constatadas situações de
 irregularidades.
 O  Sistema  de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) está em fase de
 implantação  no  âmbito  da  UFSC,  estando  este  assunto devidamente
 detalhado em item específico da 2ªParte deste Relatório.



 4.11 SUPRIMENTO DE FUNDOS - USO DE CARTÕES
 No  Exercício  de  2008  a  UFSC  realizou  despesas no montante de R$
 121.523,74,  mediante  Cartão  de Pagamento do Governo Federal (CPGF),
 dos quais R$ 3.321,00 através de saques em espécie.
 Da  análise  da  prestação  de  contas  relativa  a sete concessões de
 suprimentos  de  fundos mediante Cartão Corporativo, em um universo de
 64  concessões, identificou-se formalização de processos de prestações
 de  contas  não  individualizadas  por  concessão  de suprimento, como
 também  a ocorrência reiterada de aquisição de material de informática
 que   deveria  ser  devidamente  suprido  através  de  planejamento  e
 licitação.  O  assunto  está devidamente tratado na constatação abaixo
 indicada, cujo detalhamento se encontra no Anexo I deste Relatório:
 -  Falhas  nas  rotinas  de  aquisição  bens  e prestação de contas de
 despesas mediante Suprimento de fundos.

 5.    Entre as constatações identificadas pela Equipe, aquelas nas
 quais foi estimada ocorrência de dano ao erário são as  seguintes:
 3.2.1.1
 Fragilidade   nos   controles   relativos   à   Folha  de  Pagamentos,
 comprometendo sua integridade.
 3.2.2.2
 Concessão indevida de Abono de Permanência.
 3.3.2.1
 Pagamento a maior de Ajuda de Custo.
 3.1.3.1
 Cessão de servidor pendente de regularização.
 4.1.3.3
 Inclusão  de  exigência  não prevista  em  lei  em  Edital  de Pregão,  
 Ocasionando  contratação de  fornecimento  por  meio  de  dispensa  de 
 licitação e  prejuízo  de  R$ 13.339,35, e ausência de isonomia  entre 
 participantes de Pregão e de dispensa de licitação.

 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, 29 de junho de 2009.



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

                   CERTIFICADO DE AUDITORIA  
CERTIFICADO Nº      : 224886
UNIDADE AUDITADA    : UFSC
CÓDIGO              : 153163
EXERCÍCIO           : 2008
PROCESSO Nº         : 23080.004167/2009-49
CIDADE              : FLORIANOPOLIS

          Foram  examinados,  quanto   à legitimidade e legalidade, os
atos  de  gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no
período de 01Jan2008 a 31Dez2008.

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(s)   unidade(s),   bem  como  a  aplicação  de  outros
procedimentos julgados necessários no decorrer da auditoria.

3.        Em   nossa   opinião, diante dos exames aplicados, de acordo
com  o  escopo  mencionado  no  parágrafo segundo, consubstanciados no
Relatório  de Auditoria de Avaliação da Gestão nº 224886   considero:

3.1  No que concerne à gestão dos responsáveis constantes  do art. 10
da IN TCU  nº 57/2008:

3.1.1  REGULAR com ressalvas a gestão dos responsáveis a seguir listados:

CPF            NOME                            CARGO          
“Nome e CPF protegidos por sigilo”   PRó-REITORA DE PESQ E EXTENS

                       FALHA(s) MEDIA(s)
4.3.4.6
Permanência   de   pagamentos  irregulares  de  bolsas  a  professores
participantes   de   Cursos   de  Especialização  caracterizados  como
"reedições" e oferecidos de modo contínuo pela Universidade.

CPF            NOME                            CARGO          
“Nome e CPF protegidos por sigilo”             REITOR

                       FALHA(s) MEDIA(s)



2.1.1.1
Permanência  de  não-realização  de  inventário  físico  anual de bens
móveis.

2.1.2.1
Permanência  de ausência de adequação do Estatuto e Regimento Geral da
UFSC  às  determinações  da  Lei  de Incentivo à Inovação e à Pesquisa
Científica  e  Tecnológica  no  Ambiente Produtivo (Lei n.º 10.973, de
02/12/2004), descumprindo recomendação da CGU.

3.1.3.1
Cessão de servidor pendente de regularização.

4.1.1.4
Ausência  de  cancelamento  de  saldo  de  empenhos  e de devolução de
valores financeiros, descumprindo recomendação da CGU.

4.1.3.5
Ausência   de  planejamento  das  necessidades  anuais  e  globais  da
instituição,  ocasionando  fracionamento de despesas para contratações
por  dispensa  de  licitação,  e  descumprimento das recomendações das
constatações  3.1.4.3  e  8.1.1.7  do Relatório de Auditoria da Gestão
2007.

4.2.2.4
Permanência  de contratação indevida de fundação de apoio por dispensa
de  licitação  para  realização de vestibular da UFSC, reincidência no
não-atendimento às recomendações da CGU.

4.2.4.2
Morosidade  na  apuração  de  possíveis responsabilidades em relação a
problemas apontados na obra da Etapa II do novo prédio da Arquitetura,
descumprindo  a  recomendação  da constatação 8.1.1.14 do Relatório de
Auditoria da Gestão 2007.

5.2.1.1
Encaminhamento  intempestivo  de processo de Prestação de Contas Anual
aos Órgãos Colegiados para análise.

CPF            NOME                            CARGO          
“Nome e CPF protegidos por sigilo”          AUDITOR CHEFE

                       FALHA(s) MEDIA(s)
5.2.2.1
Permanência de fragilidades no Parecer da Unidade de Auditoria Interna
sobre  a  gestão da UFSC, em desacordo com a Decisão Normativa TCU n.º
94.

5.2.2.2
Apresentação do RAINT 2008 em desacordo com normativos da CGU.

5.2.2.3
Deficiências  nas rotinas de planejamento e execução técnica da AUDIN,
comprometendo a efetividade de sua atuação em 2008.

CPF            NOME                            CARGO          



“Nome e CPF protegidos por sigilo”        DIRETOR GERAL DO HOSPITAL UN

                       FALHA(s) MEDIA(s)
4.1.1.2
Ausência  de pesquisa prévia de preços em processos de inexigibilidade
de   licitação,  motivados  por  fornecimento  exclusivo  de  bens  ou
serviços,   descumprindo   recomendação   da  constatação  3.1.4.1  do
Relatório de Auditoria da Gestão 2007.

4.1.1.3
Classificação   imprópria,   em   rubrica  de  serviços,  de  despesas
realizadas  com obras, em descumprimento à recomendação da constatação
8.1.1.1 do Relatório de Auditoria da Gestão 2007.

4.1.3.5
Ausência   de  planejamento  das  necessidades  anuais  e  globais  da
instituição,  ocasionando  fracionamento de despesas para contratações
por  dispensa  de  licitação,  e  descumprimento das recomendações das
constatações  3.1.4.3  e  8.1.1.7  do Relatório de Auditoria da Gestão
2007.

4.2.4.1
Ausência  de  sistemática  e  normatização  quanto  à  fiscalização de
contratos  no  âmbito  da  Instituição, descumprindo a recomendação da
constatação 2.1.3.1 do Relatório de Auditoria da Gestão 2007.

CPF            NOME                            CARGO          
“Nome e CPF protegidos por sigilo”    PRó-REITOR DE INFRA ESTRUTURA

                       FALHA(s) GRAVE(s)
4.1.3.2
Definição  prévia de marca e ausência de demonstração da razoabilidade
de preços em aquisições por dispensa e inexigibilidade de licitação.

4.1.3.3
Inclusão  de  exigência  não  prevista  em  lei  em  Edital de Pregão,
ocasionando  contratação  de  fornecimento  por  meio  de  dispensa de
licitação  e  prejuízo  de  R$ 13.339,35, e ausência de isonomia entre
participantes de Pregão e de dispensa de licitação.

4.1.3.6
Estabelecimento  indevido  de  exigência  editalícia,  restringindo  a
competitividade do Pregão Eletrônico n.º 278/2008.

4.2.1.1
Ausência  de detalhamento dos objetos e custos nos planos de trabalhos
dos contratos firmados com Fundações.

4.2.3.1
Indicação  de  fiscal de contrato pelo próprio Coordenador/Executor de
Projetos dos Contratos firmados com Fundações de Apoio.

4.3.2.2
Permanência  de  firmatura  de contratos com taxas de administração em
favor de fundações de apoio, não-atendimento às recomendações da CGU.
Não  adoção de medidas efetivas visando ao ressarcimento do erário das



taxas  anteriormente cobradas por Fundações de Apoio a título de taxas
de administração.

4.3.4.1
Permanência da ausência de análise de prestações de contas relativas a
contratos de cursos de especialização firmados com Fundações de Apoio.

4.3.4.2
Ausência  de  providências  para  ressarcimento  ao erário de despesas
irregulares  ou  não comprovadas em prestações de contas de convênios,
representando descumprimento recorrente das recomendações desta CGU.

                       FALHA(s) MEDIA(s)
2.1.1.1
Permanência  de  não-realização  de  inventário  físico  anual de bens
móveis.

2.2.1.2
Permanência  de  cobrança  a  menor  de  taxas de ocupação referente a
imóveis da UFSC.

2.2.1.3
Permanência  de  não-atendimento  a  determinações  do TCU relativas à
regularização de valores cobrados a titulo de cessão de áreas.

2.3.1.1
Continuidade da situação de obsolescência dos equipamentos da Imprensa
Universitária,  dificultando o pleno atendimento das demandas gráficas
da comunidade universitária.

3.5.1.1
Morosidade na apuração de responsabilidade por pagamentos antecipados,
configurando reiterado descumprimento de recomendações da CGU.

4.1.1.2
Ausência  de pesquisa prévia de preços em processos de inexigibilidade
de   licitação,  motivados  por  fornecimento  exclusivo  de  bens  ou
serviços,   descumprindo   recomendação   da  constatação  3.1.4.1  do
Relatório de Auditoria da Gestão 2007.

4.1.1.3
Classificação   imprópria,   em   rubrica  de  serviços,  de  despesas
realizadas  com obras, em descumprimento à recomendação da constatação
8.1.1.1 do Relatório de Auditoria da Gestão 2007.

4.1.2.1
Falhas  na formulação dos valores estimativos de preços constantes dos
termos de referência e não observância de pesquisa de mercado com base
em pelo menos três orçamentos.

4.1.3.5
Ausência   de  planejamento  das  necessidades  anuais  e  globais  da
instituição,  ocasionando  fracionamento de despesas para contratações
por  dispensa  de  licitação,  e  descumprimento das recomendações das
constatações  3.1.4.3  e  8.1.1.7  do Relatório de Auditoria da Gestão
2007.



4.2.1.2
Contratação  de  serviço  pelo  período de um ano sem a formalização e
composição de contrato.

4.2.4.1
Ausência  de  sistemática  e  normatização  quanto  à  fiscalização de
contratos  no  âmbito  da  Instituição, descumprindo a recomendação da
constatação 2.1.3.1 do Relatório de Auditoria da Gestão 2007.

4.3.1.1
Ausência  de  detalhamento  dos  planos  de  trabalho  vinculados  aos
convênios firmados com Fundações de Apoio.

4.3.2.1
Permanência  da  ausência  da  apresentação  de prestação de contas de
forma  tempestiva pelas Fundações e ausência de análise e parecer pela
UFSC.

4.3.4.4
Prorrogação  de vigência por período superior ao permitido em termo de
Convênio.

4.3.4.5
Ausência de cláusula em convênios obrigando os convenentes a aplicar a
modalidade   pregão  nas  contratações  de  bens  e  serviços  comuns,
descumprindo recomendação da CGU.

4.3.4.7
Permanência  de  pendência  quanto  ao  recolhimento  de  receitas  de
fundação  de apoio diretamente na Conta Única da UFSC junto ao Tesouro
Nacional.

4.4.1.1
Permanência   de   falhas  relevantes  nos  controles  mantidos  pelos
almoxarifados,  descumprindo  recomendações  da  CGU, impossibilitando
certificar a não-ocorrência, no período, de erros, desvios, fraudes ou
desfalques.

CPF            NOME                            CARGO          
“Nome e CPF protegidos por sigilo”       PRó-REITOR DA PROAF ATé 09/M

                       FALHA(s) GRAVE(s)
4.1.3.4
Inclusão  de  exigência  não  prevista  em  lei  em Edital de Pregão e
disponibilização  de informação insuficiente para a formação de preço,
ocasionando   restrição   à   competitividade,   bem  como  falhas  na
formalização e composição de processo.

4.3.4.2
Ausência  de  providências  para  ressarcimento  ao erário de despesas
irregulares  ou  não comprovadas em prestações de contas de convênios,
representando descumprimento recorrente das recomendações desta CGU.

                       FALHA(s) MEDIA(s)
2.1.1.1



Permanência  de  não-realização  de  inventário  físico  anual de bens
móveis.

2.2.1.3
Permanência  de  não-atendimento  a  determinações  do TCU relativas à
regularização de valores cobrados a titulo de cessão de áreas.

4.1.1.2
Ausência  de pesquisa prévia de preços em processos de inexigibilidade
de   licitação,  motivados  por  fornecimento  exclusivo  de  bens  ou
serviços,   descumprindo   recomendação   da  constatação  3.1.4.1  do
Relatório de Auditoria da Gestão 2007.

4.1.1.3
Classificação   imprópria,   em   rubrica  de  serviços,  de  despesas
realizadas  com obras, em descumprimento à recomendação da constatação
8.1.1.1 do Relatório de Auditoria da Gestão 2007.

4.1.3.5
Ausência   de  planejamento  das  necessidades  anuais  e  globais  da
instituição,  ocasionando  fracionamento de despesas para contratações
por  dispensa  de  licitação,  e  descumprimento das recomendações das
constatações  3.1.4.3  e  8.1.1.7  do Relatório de Auditoria da Gestão
2007.

4.2.4.1
Ausência  de  sistemática  e  normatização  quanto  à  fiscalização de
contratos  no  âmbito  da  Instituição, descumprindo a recomendação da
constatação 2.1.3.1 do Relatório de Auditoria da Gestão 2007.

4.4.1.1
Permanência   de   falhas  relevantes  nos  controles  mantidos  pelos
almoxarifados,  descumprindo  recomendações  da  CGU, impossibilitando
certificar a não-ocorrência, no período, de erros, desvios, fraudes ou
desfalques.

CPF            NOME                            CARGO          
“Nome e CPF protegidos por sigilo”     DIR DEPTO GESTAO PATRIMONIAL

                       FALHA(s) MEDIA(s)
2.1.1.1
Permanência  de  não-realização  de  inventário  físico  anual de bens
móveis.

CPF            NOME                            CARGO          
“Nome e CPF protegidos por sigilo”  DIRETORA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

                       FALHA(s) GRAVE(s)
4.1.3.1
Utilização  indevida  de  fundamento legal para contratação de obra do
Hospital Universitário sem a realização de licitação em razão de falha
de  planejamento  para  atender  situação  emergencial,  e  falhas  na
formalização e composição de processo.

4.2.2.2
Falha  no  planejamento e monitoramento de processo de contratação via



licitação,   ocasionando   morosidade   em   lançamento  de  edital  e
contribuindo  para  contratação  emergencial  irregular de serviços de
limpeza, higienização, desinfecção e conservação do HU/UFSC.

4.2.2.3
Falha  no  planejamento e monitoramento de processo de contratação via
licitação,   ocasionando   morosidade   em   lançamento  de  edital  e
contribuindo  para  contratação  emergencial  irregular de serviços de
processamento de roupas do HU/UFSC.

                       FALHA(s) MEDIA(s)
4.1.1.2
Ausência  de pesquisa prévia de preços em processos de inexigibilidade
de   licitação,  motivados  por  fornecimento  exclusivo  de  bens  ou
serviços,   descumprindo   recomendação   da  constatação  3.1.4.1  do
Relatório de Auditoria da Gestão 2007.

4.1.1.3
Classificação   imprópria,   em   rubrica  de  serviços,  de  despesas
realizadas  com obras, em descumprimento à recomendação da constatação
8.1.1.1 do Relatório de Auditoria da Gestão 2007.

4.1.3.5
Ausência   de  planejamento  das  necessidades  anuais  e  globais  da
instituição,  ocasionando  fracionamento de despesas para contratações
por  dispensa  de  licitação,  e  descumprimento das recomendações das
constatações  3.1.4.3  e  8.1.1.7  do Relatório de Auditoria da Gestão
2007.

4.2.4.1
Ausência  de  sistemática  e  normatização  quanto  à  fiscalização de
contratos  no  âmbito  da  Instituição, descumprindo a recomendação da
constatação 2.1.3.1 do Relatório de Auditoria da Gestão 2007.

CPF            NOME                            CARGO          
“Nome e CPF protegidos por sigilo”  PRó-REITORA DE ENSINO E GRAD

                       FALHA(s) MEDIA(s)
4.3.4.3
Ausência  de cobrança de devolução de pagamentos indevidos de bolsas a
professores  participantes  de  Cursos  de  Graduação  -  Modalidade à
Distância. Não atendimento de recomendação da CGU relativa a isto.

CPF            NOME                            CARGO          
“Nome e CPF protegidos por sigilo”            EX-REITOR

                       FALHA(s) MEDIA(s)
2.1.1.1
Permanência  de  não-realização  de  inventário  físico  anual de bens
móveis.

2.2.1.1
Morosidade  na  formulação de regulamentação do uso e cessão por tempo
determinado  das  Fortalezas  administradas   pela  UFSC, descumprindo
recomendação da CGU.



CPF            NOME                            CARGO          
“Nome e CPF protegidos por sigilo”  DIRETOR DO ESCRITóRIO TéCNIC

                       FALHA(s) MEDIA(s)
4.3.3.1
Ausência  de  atendimento  a  determinações  contidas  no  Acórdão TCU
2597/2008 Plenário, de 19/11/2008.

CPF            NOME                            CARGO          
“Nome e CPF protegidos por sigilo”  DIR. DO DEPTO CONTAB. E FINA

                       FALHA(s) MEDIA(s)
1.1.1.1
Falhas  nas  rotinas  de  aquisição  de  bens e prestação de contas de
despesas mediante Suprimento de fundos.

CPF            NOME                            CARGO          
“Nome e CPF protegidos por sigilo”          DIRETOR RH

                       FALHA(s) GRAVE(s)
3.2.1.1
Fragilidade   nos   controles   relativos   à   Folha  de  Pagamentos,
comprometendo sua integridade.

3.2.2.2
Concessão indevida de Abono de Permanência.

3.3.2.1
Pagamento a maior de Ajuda de Custo.

                       FALHA(s) MEDIA(s)
3.2.2.1
Determinação  constante  do  Acórdão n. 2.213/2008, quanto à alteração
da forma de pagamento de rubrica, não atendida.

3.4.1.1
Atendimento parcial das determinações contidas no Acórdão n°2140/2008,
referentes à expedição de novos atos no SISAC.

3.4.1.2
Atendimento   parcial   das   determinações  contidas  no  Acórdão  nº
4.066/2008, relativas ao cômputo de tempo de serviço.

CPF            NOME                            CARGO          
“Nome e CPF protegidos por sigilo”   PRO-REITOR DESENV. HUMANO E

                       FALHA(s) MEDIA(s)
5.1.2.2
Atendimento  parcial às recomendações da CGU referentes à formalização
dos processos de concessão de diárias.

CPF            NOME                            CARGO          
“Nome e CPF protegidos por sigilo”  DIR. DEPTO. GESTÃO PATRIMON

                       FALHA(s) MEDIA(s)
2.1.1.1



Permanência  de  não-realização  de  inventário  físico  anual de bens
móveis.

3.1.2  REGULAR a gestão dos demais responsáveis tratados no mencionado
     Relatório de Auditoria.
                  Florianópolis, 29 de junho de 2009.

                         MARIO CELIO DA SILVA
                      CHEFE SUBSTITUTO CGU-R/SC



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

             PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO
                        
 RELATÓRIO Nº        : 224886
 EXERCÍCIO           : 2008
 PROCESSO Nº         : 23080.004167/2009-49
 UNIDADE AUDITADA    : UFSC
 CÓDIGO              : 153163
 CIDADE              : FLORIANÓPOLIS

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da 
SFC/CGU  quanto  ao  processo  de  contas  do  exercício  sob  exame,  da 
Unidade  acima  referida,  expresso,  a  seguir,  opinião  conclusiva,  de 
natureza  gerencial,  sobre  os  principais  registros  e  recomendações 
formulados  pela  equipe  de  auditoria,  em  decorrência  dos  trabalhos 
conduzidos por este órgão de controle interno sobre os atos de gestão 
do referido exercício.
2. As  principais  constatações  originadas  dos  trabalhos  de 
Auditoria  Anual  de  Contas  do  exercício  de  2008  referem-se  à 
inobservância  da  legislação  relativa  à contratação  de  serviços  e 
aquisição  de  bens,  à gestão  financeira,  patrimonial  e  de  recursos 
humanos; e à fiscalização de recursos transferidos mediante convênios.
3. Dentre as causas estruturantes relacionadas às constatações, 
podem-se citar falhas nos controles internos administrativos relativos 
à regularidade dos pagamentos de pessoal, aos processos licitatórios e 
à execução de contratos, realização de despesas por meio de suprimento 
de fundos e ao acompanhamento de recursos transferidos à Fundação de 
Apoio.  As  recomendações  formuladas  referem-se  à  aplicação  da 
legislação pertinente e ao fortalecimento das práticas de controle em 
relação aos recursos executados pela Unidade.
4. Assim, 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. 12 da IN/TCU/N.º 57/2008 
e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa 
no  Certificado  de  Auditoria.  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 2009.

                    CLEÔMENES VIANA BATISTA
DIRETOR DE AUDITORIA DA ÁREA SOCIAL

.


