
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

             RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS
 TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO
 EXERCÍCIO         : 2009
 PROCESSO Nº       : 23080.005983/2010-11
 UNIDADE AUDITADA  : UFSC
 CÓDIGO UG         : 153163
 CIDADE            : FLORIANOPOLIS
 RELATÓRIO Nº      : 243915
 UCI EXECUTORA     : 170174

        Chefe da CGU-Regional/SC,

        Em  atendimento à  determinação  contida na  Ordem  de  Serviço
 n.° 243915,  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 pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, o qual
 consolida  as  contas  do  Hospital  Universitário Ernani Polydoro São
 Thiago - HU.

 I - INTRODUÇÃO
 2. Os  trabalhos  de campo conclusivos foram realizados no  período de
 12.04.2010 a 28.04.2010,  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 Publico
 Federal.  Nenhuma restrição  foi imposta à realização dos exames.

 II - RESULTADO DOS TRABALHOS
 3. Verificamos no Processo de Contas da Unidade a não conformidade com
 o  inteiro teor das peças e respectivos conteúdos exigidos pela IN-TCU
 n.º  57/2008 e pelas DN-TCU n.º 100/2009, n.º 102/2009 e n.º 103/2009,
 tendo sido adotadas, por ocasião dos trabalhos de auditoria conduzidos
 junto à  Unidade, providências que estão tratadas em itens específicos
 deste relatório de auditoria.
 4. Em acordo com o que estabelece o Anexo IV da DN-TCU n.º 102/2009, e
 em face dos exames realizados, efetuamos as seguintes análises:

 4.1 ITEM 01 – AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTITAIVOS E QUALITATIVOS  DA
 GESTÃO
 Com   base   nas   informações  constantes  no  Sistema  Integrado  de
 Planejamento,  Orçamento e Finanças do Ministério da Educação (SIMEC),
 Sistema  de  Informações Gerenciais e de Planejamento do Ministério do
 Planejamento, Orçamento e Gestão (SIGPLAN) e no Relatório de Gestão da



 UFSC,  analisamos  o  cumprimento  das  metas físicas e financeiras de
 amostra  dos  Programas  e  Ações  executados  no exercício 2009, como
 segue:
 
153163 – Universidade Federal de Santa Catarina
1073 – Brasil Universitário
4004 - Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária

Meta Previsão Execução Execução/Previsão 
(%)

Física 300.000 pessoas 1.463.202 pessoas 487 %

Financeira R$ 25.930.622,00 R$ 16.330.721,73 63 %

 O   Programa  1073  (Brasil  Universitário),  Ação  4004  (Serviços  à
 Comunidade  por  meio  da  Extensão Universitária), tem por finalidade
 oportunizar  ao  aluno  universitário a consolidação dos conhecimentos
 com   a   prática,   mediante   atividades  voltadas  à  coletividade,
 viabilizando  a  prestação  de  serviços  sociais e integração entre a
 Instituição  e  a  comunidade, sendo que a forma de execução se dá por
 meio de:
 -  realização  de  cursos  de  capacitação  e qualificação de recursos
 humanos;
 -  promoção  de  congressos,  seminários,  e  simpósios  científicos e
 culturais;
 -  desenvolvimento  de  programas  de assistência social a comunidades
 carentes; e
 - implementação de ações educativas e culturais, além da manutenção da
 infra-estrutura   da   extensão  universitária  para  garantir  o  seu
 funcionamento.
 Acerca  do  desempenho  apresentado a própria Unidade ressalva, em seu
 Relatório  de  Gestão,  que "uma mesma pessoa pode ser beneficiada por
 mais de uma ação de extensão e não existe nenhum mecanismo que permita
 eliminar  multiplicidades". Tal situação pode justificar o atendimento
 de  um  número de beneficiados acima do previsto, utilizando um volume
 menor de recursos financeiros.
 
153163 – Universidade Federal de Santa Catarina
1073 – Brasil Universitário
4009 – Funcionamento dos cursos de graduação

Meta Previsão Execução Execução/Previsão 
(%)

Física 25.827 alunos 
matriculados

26.355 alunos 
matriculados

102 %

Financeira R$ 368.087.318,00R$ 361.469.341,92 98 %

 O  Programa  1073 (Brasil Universitário), Ação 4009 (Funcionamento dos
 Cursos  de Graduação), tem por finalidade garantir o funcionamento dos
 cursos  de  graduação  das  Instituições Federais de Ensino Superior -
 IFES,  formar  profissionais  de  alta  qualificação  para  atuar  nos
 diferentes setores da sociedade, capazes de contribuir para o processo
 de desenvolvimento nacional, com transferência de conhecimento pautada
 em  regras  curriculares,  e  a  forma  de  execução se dá por meio do
 desenvolvimento de ações para assegurar a manutenção e o funcionamento
 dos  cursos de graduação nas Instituições Federais de Ensino Superior,
 incluindo  participação em órgãos colegiados que congreguem o conjunto
 das  instituições  federais de ensino superior, manutenção de serviços



 terceirizados,  pagamento de serviços públicos e de pessoal ativo, bem
 como  a  manutenção  de  infra-estrutura  física  por meio de obras de
 pequeno  vulto  que  envolvam  ampliação/reforma/adaptação e aquisição
 e/ou  reposição  de materiais, inclusive aqueles inerentes às pequenas
 obras, observados os limites da legislação vigente.
 Com  relação  ao  incremento  da  meta física, a Unidade informa que a
 expansão  decorrente do Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e
 Expansão das Universidades Federais (Reuni) contribuiu para que a meta
 prevista fosse superada.
 Cabe  destacar somente que, conforme extração do SIAFI, há divergência
 em   relação  ao  montante  de  recursos  financeiros  utilizados.  No
 Relatório  de Gestão da Unidade constam os valores extraídos do SIMEC,
 na   ordem   de   R$   361.469.341,92  e  no  SIAFI  encontra-se  R  $
 59.898.631,51.
 
153163 – Universidade Federal de Santa Catarina
1073 – Brasil Universitário
4002 – Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação

Meta Previsão Execução Execução/Previsão 
(%)

Física 3.900 alunos 5.956 alunos 153 %
Financeira R$ 11.239.000,00 R$ 8.556.016,89 76 %

 O  Programa  1073  (Brasil  Universitário),  Ação 4002 (Assistência ao
 Estudante  do  Ensino  de  Graduação),  tem  por  finalidade apoiar os
 estudantes  do  ensino de graduação, oferecendo assistência alimentar,
 incluindo   a   manutenção  de  restaurantes  universitários,  auxílio
 alojamento,  manutenção  de  casas de estudantes, auxílio transporte e
 assistência  médico-odontológica, e a forma de execução se dá por meio
 do  fornecimento  ou  auxílio para o acesso a alimentação, atendimento
 médico-odontológico,    alojamento   e   transporte,   dentre   outras
 iniciativas  típicas de assistência social ao educando, cuja concessão
 seja  pertinente sob o aspecto legal e contribua para o bom desempenho
 do estudante no ensino superior.
 O  resultado  apresentado  pela Unidade, superando as metas previstas,
 mostra  grande  importância  social, visto que as atividades ligadas a
 esta  Ação  estão ligadas à assistência estudantil daqueles alunos que
 apresentam  vulnerabilidade  socioeconômica, e demonstra eficiência na
 aplicação dos recursos públicos.
 
153163 – Universidade Federal de Santa Catarina
1375 – Desenvolvimento do Ensino de Pós-Graduação e da Pesquisa 
Científica
4006 – Funcionamento dos Cursos de Pós-Graduação

Meta Previsão Execução Execução/Previsão 
(%)

Física 9.097 alunos 
matriculados

9.633 alunos 
matriculados

105 %

Financeira R$ 336.350,00 R$ 336.278,00 100 %

 O  Programa  1375  (Desenvolvimento  do  Ensino  de Pós-Graduação e da
 Pesquisa  Científica),  Ação  4006  (Funcionamento  dos Cursos de Pós-
 Graduação),   tem   por   finalidade   formar  profissionais  de  alta
 qualificação  para  atuar nos diferentes setores da sociedade, capazes
 de  contribuir  para  o  processo  de  desenvolvimento  nacional,  com
 transferência  de  conhecimento  pautada em regras curriculares, sendo
 que  a  forma  de  execução se dá por meio do desenvolvimento de ações
 para  assegurar  a  manutenção  e  o  funcionamento dos cursos de pós-



 graduação nas Instituições Federais de Ensino Superior, correspondendo
 a  dispêndios  com  a  coordenação  dos  programas  de  pós-graduação,
 abrangendo  organização das atividades de ensino, pesquisa e extensão,
 manutenção  de serviços terceirizados, pagamento de serviços públicos,
 entre outros, bem como a manutenção de infra-estrutura física por meio
 de  obras  de pequeno vulto que envolvam ampliação/reforma/adaptação e
 aquisição  e/ou reposição de materiais, inclusive aqueles inerentes às
 pequenas obras, observados os limites da legislação vigente.
 No  exercício  a  Unidade  informa que foram titulados 881 mestres, 21
 mestres  profissionais  e  378  doutores.  Acrescenta  que os recursos
 aplicados  foram incrementados com investimento da CAPES, do CNPQ e de
 outras agências, tanto em custeio quanto capital.
 Cabe  destacar somente que, conforme extração do SIAFI, há divergência
 em   relação  ao  montante  de  recursos  financeiros  utilizados.  No
 Relatório  de   Gestão  da  Unidade,  constam  os valores extraídos do
 SIMEC,   na  ordem  de  R$  336.278,00,  e  no  SIAFI  encontra-se  R$
 360.340,00.
 Ademais, cabe acrescentar que não identificamos qualquer informação no
 Relatório de Gestão da UFSC referente aos Programas e Ações executados
 pelo  HU.  Logo, resultou frustrada a avaliação crítica dos resultados
 da Gestão por Programa/Ação.
 De toda forma, a seguir são detalhados os Programas e Ações executados
 pelo HU:
 
Progra
ma

Identificação do Programa Projeto-
Atividade

Descrição Valor empenhado 
em 2009

0750 Apoio Administrativo 2004 ASSISTENCIA MEDICA E 
ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, 
EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES

2.565.993,00

1073 Brasil Universitário 4005 APOIO A RESIDENCIA 
MULTIPROFISSIONAL

167.881,02

1073 Brasil Universitário 4086 FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 
ENSINO

15.911,10

1073 Brasil Universitário 6379 COMPLEMENTACAO PARA O 
FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 

ENSINO FEDERAIS

3.233.104,22

1220 Assistência Ambulatorial e 
Hospitalar Especializada

8585 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO 
PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E 

ALTA COMPLEXIDADE

28.539.779,40

 4.2 ITEM 02 - AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE GESTÃO
 Por  força  da  Decisão 408/2002 - Plenário e dos Acórdãos 1043/2006 -
 Plenário  e  2167/2006  -  Plenário, oriundos do Tribunal de Contas da
 União,  a  gestão  da  UFSC  é  analisada,  entre  outros, através dos
 seguintes indicadores de gestão:
 I-a. Custo Aluno com Hospital Universitário;
 I-b. Custo Aluno sem Hospital Universitário;
 II. Aluno tempo Integral / Professor Equivalente;
 III-a. Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente com HU;
 III-b.   Aluno   Tempo  Integral  /  Funcionário  Equivalente  sem  HU
 IV-a. Funcionário Equivalente com HU / Professor Equivalente;
 IV-b. Funcionário Equivalente sem HU / Professor Equivalente;
 V. Grau de participação Estudantil;
 VI. Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação;
 VII. Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação;
 VIII. Índice de qualificação do corpo docente; e



 IX. Taxa de Sucesso na Graduação.
 No  Relatório  de  Gestão  da  Unidade consta a série histórica destes
 indicadores  desde o exercício 2002. Além disso, nos casos que entende
 necessário, a UFSC fez constar suas críticas aos indicadores.
 Cabe   destacar   que   nos  indicadores  "Custo  Aluno  com  Hospital
 Universitário"  e "Custo Aluno sem Hospital Universitário", analisando
 a  série  histórica,  verificamos que o custo por aluno vem aumentando
 anualmente.  Contudo,  a UFSC, conforme consignado em seu Relatório de
 Gestão, critica os indicadores com base nos seguintes argumentos:
 "Este  custo não representa o custo real médio por aluno pois inclui o
 custo  dos  alunos  dos  Colégios  Agrícolas  e Colégio de Aplicação e
 também   inclui   os  custos  com  pesquisa  e  extensão.  Não  inclui
 amortização  de capital. Não pode ser usado para fins gerenciais ou de
 política institucional ou governamental."
 Os  indicadores "Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação" e "Índice de
 qualificação do corpo docente" apresentam, também, crescimento gradual
 na série histórica.
 E  no  indicador  "Taxa de Sucesso na Graduação", apesar de apresentar
 resultado  estável  na  série  histórica,  cabe destacar que, conforme
 consta  no  Relatório de Gestão da UFSC, foram considerados somente os
 ingressantes  via  concurso vestibular para medir a taxa de sucesso na
 graduação, levando em conta a duração média de cada curso e que para a
 contagem  do  número de ingressantes, é calculado o ano de ingresso do
 aluno  em seus respectivos cursos, ou seja, depende da duração de cada
 curso.
 Além   desses   indicadores   de  gestão,  a  UFSC  apresentou  outros
 indicadores  de  desempenho  para  avaliar  o  desempenho  da  gestão,
 descritos no item 2.4.5 de seu Relatório de Gestão.
 De   forma   geral,   verificamos  que  estes  indicadores  apresentam
 confiabilidade  nos dados primários utilizados, são válidos para medir
 o  desempenho  alcançado,  são  de  fácil obtenção, são mensuráveis e,
 portanto, são úteis para apoiar a tomada de decisões pelos gestores.
 Foram   desenvolvidos   e   aglutinados   a   partir   dos   objetivos
 institucionais  da  Unidade,  quais sejam: ensino, pesquisa, extensão,
 cultura e arte e gestão, cabendo tecer as seguintes considerações:
 - Indicadores de ensino:
 Divididos em ensino de graduação e de pós graduação.
 Na  graduação  positivamente há aumento no número de vagas oferecidas,
 no  número de alunos matriculados, no número de bolsistas e na relação
 entre alunos formados e vagas oferecidas (taxa de sucesso).
 Porém,  há que se destacar o decréscimo no número de alunos diplomados
 nos cursos presencias (queda de 9,1%).
 Além disso, cabe registrar o aumento de 15,1% das matrículas trancadas
 no exercício 2009 comparativamente ao exercício 2008.
 Na  pós  graduação,  os  indicadores  apontam crescimento no número de
 programas   oferecidos   e,  consequentemente,  no  número  de  alunos
 matriculados  nos  cursos  de  especialização,  mestrado,  doutorado e
 residência médica. No mesmo sentido, apontam crescimento de defesas de
 teses e dissertações.
 - Indicadores de pesquisa:
 Os indicadores utilizados apontam decréscimo:
 número de doutores = -0,1%;
 produção bibliográfica = -31,7%;
 produção técnica = -45,5%;
 produção artística = -29,9%; e
 orientações = -44,3%.
 Porém,  a  UFSC  informa  que os dados referentes ao aproveitamento da
 pesquisa  foram  extraídos  da  base  de dados do Conselho Nacional de



 Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) em dezembro de 2009, e
 os pesquisadores podem registrar a produção de 2009 até março de 2010.
 - Indicadores de extensão:
 Apontam  crescimento  da  ordem  de  50%  nas atividades de extensão e
 consequente  acréscimo  nos  certificados  emitidos  de  atividades de
 extensão (4,7%).
 - Indicadores de cultura e arte:
 Neste  item  a  UFSC  elencou  eventos  desenvolvidos  no  decorrer do
 exercício 2009.
 - Indicadores de gestão:
 Basicamente   apresentam   informações   referentes   à  estrutura  da
 Universidade,  citando,  a título de exemplo, que 83,9% do contingente
 de  docentes  tem  doutorado  e  72,6  %  do  corpo  docente estão com
 dedicação exclusiva.
 Na  comparação  entre  alunos  e  estrutura  da  UFSC,  verifica-se  a
 proporção  de  21,75  alunos  por  docente  e 23,67 alunos por técnico
 administrativo.
 Com  relação  aos  indicadores  de  desempenho  desenvolvidos pelo HU,
 descritos  no  item  2.4.5 do Relatório de Gestão da UFSC, verificamos
 que  estes  indicadores  também  apresentam  confiabilidade  nos dados
 primários  utilizados,  são válidos para medir o desempenho alcançado,
 são  de  fácil  obtenção,  são mensuráveis e, portanto, são úteis para
 apoiar a tomada de decisões pelos gestores.
 São eles:
 - atendimentos no hospital (ambulatório) = 145.967 (-6,5%)
 - atendimentos no hospital (emergência) = 86.161 (-11,6%)
 - internações hospitalares = 10.668 (- 2,0%)
 - cirurgias (centro cirúrgico) = 3.065 (- 10,5%)
 - cirurgias ambulatoriais = 4.015 (4,9%)
 - número de consultórios = 59 (estável)
 Justificando  os  números  apresentados,  o  Hospital   apresentou  no
 Relatório de Gestão que:
 "Desde  outubro de 2004, o HU possui um contrato com a SES/SC de METAS
 FÍSICAS  relacionadas ao seu desempenho na atenção hospitalar, atenção
 ambulatorial,  atenção  à  urgência  e  emergência,  serviços de apoio
 diagnóstico  e  terapêutico,  atividades  educacionais  e de pesquisa,
 indicadores   de  qualidade  relacionados  à  média  de   permanência,
 denominado  Plano  Operativo.  As  METAS  DE  QUALIDADE relacionadas à
 qualidade   do   serviço   ofertado,   como   taxas  de    mortalidade
 institucional,  infecção hospitalar, parto cesáreo, gestão hospitalar,
 avaliação  de  satisfação  de  usuários,  entre  outras,  também estão
 disponíveis  no  relatório  encaminhado  a  SES/SC.  Tais  metas foram
 atualizadas no ano de 2008 e foram novamente discutidas em dezembro de
 2009. Há uma redução na maioria dos atendimentos, tanto ambulatoriais,
 quanto   na   Emergência,   porém   o  HU  está  atendendo   as  metas
 contratualizadas com a SES/SC. Com a re-organização da rede de atenção
 à  saúde em Florianópolis e com a criação de postos de saúde 24 horas,
 o sistema de saúde municipal tem absorvido parte da demanda da atenção
 básica  e de emergência. Também com a consolidação do SAMU, ocorre uma
 distribuição  dos  atendimentos  de  urgência  e   emergência entre as
 diversas  instituições  da  cidade,  mas  observa-se   um  aumento  da
 complexidade  dos  casos  que  são  atendidos  em nível de urgências e
 emergências.  Em  2008  o número de atendimentos na emergência teve um
 aumento, pois o Hospital Regional permaneceu fechado por 10 meses, por
 isto, em 2009, este número estabilizou-se novamente."

 4.3 ITEM 03 –  AVALIAÇÃO  DO  FUNCIONAMENTO  DO  SISTEMA  DE  CONTROLE
 INTERNO DA UJ



 A UFSC não tem um Código de Ética próprio, apesar da Comissão de Ética
 instituída  reconhecer a necessidade da criação do mesmo, como exposto
 no Memorando n.º 24/GR/2010, de 04.05.2010, como segue:
 "(...)  informamos que a Comissão de Ética desta Universidade acaba de
 completar  um  ano,  e  neste  período as discussões foram em torno da
 criação  de um Código de Ética próprio. A Comissão considera essencial
 a  criação  deste  instrumento,  inclusive para melhor direcionar seus
 trabalhos.
 Informamos,  ainda,  que  em  breve teremos concretizada este etapa de
 criação e divulgação do referido Código."
 No   Memorando   25/SEPLAN/2010,   de  30.04.2010,  a  UFSC  demonstra
 preocupação com a avaliação dos eventos externos e internos que possam
 impactar na realização dos seus objetivos e metas, como segue:
 "A  UFSC  tem  trabalhado  no  sentido  de reestruturar seus processos
 internos   e  estrutura  administrativa  para  responder  às  demandas
 externas  e internas.  Isso tem levado a UFSC a redesenhar as áreas de
 compras,  patrimônio,  almoxarifado, núcleo de processamento de dados,
 departamento   de   planejamento,  escritório  técnico,  prefeitura  e
 serviços gerais.
 Quanto  aos  processos  internos,  a  UFSC  está implementando sistema
 integrado   de   patrimônio,   almoxarifado   e   compras,   bem  como
 implementando  sistema  de  processos  eletrônico,  em que a partir de
 26/07/2010,  terá  o projeto piloto sendo colocado em funcionamento. A
 partir de agosto de 2010 será expandido o projeto piloto para todos os
 processos executados em todos os setores da UFSC. Serão definidos e/ou
 redefinidos  os  fluxos  dos  processos,  os  pontos  de  controles  e
 possíveis riscos associados.
 O  planejamento  estratégico  da UFSC está sendo elaborado em todos os
 centros  de  ensino,  campi  e  reitoria.  A CPA - Comissão Própria de
 Avaliação  está  sendo  reestruturada para passar feedback da execução
 das estratégias planejadas, o que permite assegurar que o planejamento
 seja executado e autoavaliado.
 O  Conselho  Universitário da UFSC aprovou em dezembro de 2009 o Plano
 de  Desenvolvimento  Institucional  - PDI, que também contém o Projeto
 Pedagógico Institucional - PPI, contendo 21 objetivos e 138 metas para
 serem atingidas nos próximos 5 anos.
 Tais  ações  desenvolvidas  podem  contribuir  para  que a UFSC esteja
 preparada   para   enfrentar   os   riscos   internos   e   externos."
 Ademais,  verifica-se  que  a  Unidade  de  Auditoria  Interna - Audin
 centraliza  as  ações  de controle na UFSC, em especial com relação ao
 monitoramento  das  recomendações  porventura emitidas pelos órgãos de
 controle externo, bem como da própria Audin, conforme consta no Ofício
 n.º 044/AudIn/2010, de 30.04.2010, foi exposta a sistemática utilizada
 pela AudIn:
 "(...)
 2.   A   Auditoria  Interna  monitora  as  recomendações,  através  de
 alimentação   frequente   em  tabela  Word,  de  3  (três)  relatórios
 específicos, (1) as Determinações/Diligências do Tribunal de Contas da
 União,  (2) as Recomendações da Controladoria-Geral da União no Estado
 de  Santa  Catarina e (3) as Recomendações dos Relatórios da Auditoria
 Interna."

 4.4 ITEM 04 – AVALIAÇÃO  DA SITUAÇÃO DAS  TRANSFERÊNCIAS  CONCEDIDAS E
 RECEBIDAS.
 Foi  analisada  amostra  de transferências voluntárias celebradas pela
 UFSC no exercício 2009, a seguir detalhada:



 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS:
 

Quantidade de 
transferências no 

exercício

Montante Quantidade 
auditada (%)

Valor auditado (%)

02 R$ 3.051.676,33 100 100

 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS:
 

Quantidade de 
transferências no 

exercício

Montante Quantidade 
auditada (%)

Valor auditado (%)

22 R$ 55.653.392,37 40,9 36,1

 Foram identificadas falhas nas transferências analisadas, quais sejam:
 1)Gastos  100%  dos  recursos  do convênio Siafi 592361 (no valor de R
 $   4.366.789,00)   com   despesas   operacionais  e  administrativas,
 desrespeitando o Plano de Trabalho.
 2)Pagamento   de   5%  (R$  12.000,00)  do  total  pactuado  com  taxa
 relativa  a despesas operacionais e administrativas sem previsão legal
 deste montante no Convênio Siafi 534938.
 3)Transferência  de  recursos  através  do  Convênio  Siafi 534938 sem
 qualquer regra de elegibilidade dos gastos.
 Com relação ao HU, foi analisada amostra de transferências voluntárias
 celebradas no exercício 2009, a seguir detalhadas:

 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS:

Quantidade de 
transferências no 

exercício

Montante Quantidade 
auditada (%)

Valor auditado (%)

01 R$ 400.000,00 100 100

 Não foram identificadas falhas na transferência analisada. Destaque-se
 que  até  o  momento  da  realização  dos trabalhos de campo não havia
 recursos liberados.
 Ademais,  cabe  destacar  que  o  HU  não  celebrou  transferências na
 condição de concedente.

 4.5 ITEM 05 – AVALIAÇÃO DA REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
 DA UJ
 O quadro abaixo detalha as despesas realizadas pela UFSC e pelo HU, no
 decorrer  do  exercício  2009, segmentadas pela modalidade licitatória
 utilizada, discriminando, ainda, a amostra analisada por esta CGU:
 

Tipo de 
Aquisição de 

bens / 
serviços

Valor no 
exercício
(emp. 

Liquidados)

% Valor sobre 
total (%)

Montante 
auditado

% recursos 
auditados (%)

Dispensa 81.062.200,52 42,47 384.483,23 0,47
Inexigibilidad
e

17.602.538,98 9,22 450.241,00 2,55

Convite 365.732,97 0,19 120.134,99 32,84
Tomada de 
Preços

8.118.853,87 4,25 3.014.042,40 37,12



Concorrência 12.028.609,72 6,30  69.934,47 0,58
Pregão 
Presencial

0 0 0 0

Pregão 
Eletrônico

71.663.470,79 37,55 5.135.581,22 7,16

Total 190.841.406,90 100 9.174.417,31 4,8

 A   seguir,   será   detalhada   a  amostra  analisada,  identificando
 procedimento,  valor  do certame e julgamento acerca da pertinência do
 feito:
 
Número da 
Licitação

Contratada Valor da 
Licitação

Oportunidad
e e 
conveniênci
a do motivo 
da 
licitação

Modalidade 
da 
Licitação

Fund. Da 
dIspensa

Fund. Da 
Inexigibi
lid

Convite 
02/09

PAVICON 58173,73 ADEQUADA DEVIDA NSA NSA

CV 05/HU/09JAJ Constr.Ltda 61961,26 ADEQUADA DEVIDA NSA NSA
Pregão251/0
9

NISSAN do Bras
DUMAS Com.veic

1104286,8
0

ADEQUADA DEVIDA NSA NSA

Pregão305/0
9

AZ Serv. Pinturas 1696500,0
0

INDEVIDA INDEVIDA NSA NSA

Pregão159/0
9

AZ Serv. Pinturas 1676032,5
0

INDEVIDA INDEVIDA NSA NSA

TP 20/2009 KERBERMIX 1234031,8
8

ADEQUADA DEVIDA NSA NSA

TP 25/2009 DAMIANI Serv 292929,29 ADEQUADA DEVIDA NSA NSA
TP 08/2009 D&F Construtora 242212,60 ADEQUADA DEVIDA NSA NSA
TP 21/2009 PAVICON 1244868,6

3
ADEQUADA DEVIDA NSA NSA

Dispensa 
1009-2009

TECNOCAL
ENGª LTDA 13300,00 ADEQUADA DEVIDA

Adequado
NSA

Dispensa 
5548-2009 ENDOTECH 7734,00 ADEQUADA DEVIDA

Adequado
NSA

Dispensa 
5639-2009

PJ.COM.DE REFRIG. 
LTDA 2560,00 ADEQUADA DEVIDA

Adequado
NSA

Dispensa 
8105-2009

DEIVISON E DUARTE 
REF. 6830,00 ADEQUADA DEVIDA

Adequado
NSA

Dispensa 
9815-2009

LUIZ VILMAR 
DEMBOSKI ME 4760,00 ADEQUADA DEVIDA

Adequado
NSA

Dispensa 
9817-2009

Marcos Vinicius 
Elias – ME 6600,00 ADEQUADA DEVIDA

Adequado
NSA

Dispensa 
9835-2009 QUALILAR 1450,00 ADEQUADA DEVIDA

Adequado
NSA

Dispensa 
9836-2009

CONSTRUBELLA
7950,00 ADEQUADA DEVIDA

Adequado
NSA

Dispensa 
11033-2009

CMC. COM. DE 
EXTINTORES 4676,00

ADEQUADA INDEVIDA
(fracionam
)

Adequado NSA

Dispensa 
11085-2009

MILLENIUM 
COM.EXTINT. 4251,00

ADEQUADA INDEVIDA
(fracionam
)

Adequado NSA

Dispensa 
11100-2009

CMC. COM. DE 
EXTINTORES 3575,00

ADEQUADA INDEVIDA
(fracionam
)

Adequado NSA

Dispensa 
11110-2009

CMC. COM. DE 
EXTINTORES 3522,00 ADEQUADA DEVIDA

Adequado
NSA

Dispensa 
11219-2009 QUALILAR 7800,00 ADEQUADA DEVIDA

Adequado
NSA



Dispensa 
11222-2009

EUGENIO CISNE - 
ME 7490,00 ADEQUADA DEVIDA

Adequado
NSA

Dispensa 
11232-2009

TECNOCAL
ENGª LTDA 1380,00 ADEQUADA DEVIDA

Adequado
NSA

Dispensa 
11234-2009

MAXICON
Ref.e serv LTDA 3157,98 ADEQUADA DEVIDA

Adequado
NSA

Inex. 
010/2009

Rodrigo Antônio 
de Haro

106.000,0
0

ADEQUADA NSA NSA Adequado

Conc. 
Intern. no.
003/HU/2009

- Biogen 
Comercial e 
Distribuidora 
Ltda
- Prolab Sales, 
Inc

69.934,47 ADEQUADA DEVIDA NSA NSA

Dispensa de 
Licitação 
no. 20/2009

AP Serv. De Limp. 
Ass. e Conserv. 
Ltda

241.850,0
0

ADEQUADA NSA Adequado NSA

Pregão 
Eletrônico 
no. 
056/2009

AP Serv. De Limp. 
Ass. e Conserv. 
Ltda

585.499,9
2

ADEQUADA DEVIDA NSA NSA

Inex. no. 
003/2009

Diversas 310.600,0
0

ADEQUADA NSA NSA Adequado

Pregão 
Eletrônico 
no. 
088/2009

- Prodiet 
Farmacêutica Ltda
- Cirúrgica Jaw 
Comercio de 
Material Médico 
Hosp. Ltda

73.262,00 ADEQUADA DEVIDA NSA NSA

Dispensa de 
Licitação 
no. 
9526/2009

Idnei Kammers – 
ME

6.860,00 ADEQUADA INDEVIDA
(fracmto)

Adequado NSA

Dispensa de 
Licitação 
no. 
9525/2009

Kammers Sistemas 
Eletrônicos de 
Segurança Ltda – 
ME

2.100,00 ADEQUADA INDEVIDA
(fracmto)

Adequado NSA

Dispensa de 
Licitação 
no. 
11210/2009

Idnei Kammers – 
ME

7.761,15 ADEQUADA INDEVIDA
(fracmto)

Adequado NSA

Dispensa de 
Licitação 
no. 
11132/2009

Koerich Materiais 
e Serviços 
Elétricos Ltda. 

7.590,00 ADEQUADA INDEVIDA
(fracmto)

Adequado NSA

Inexigibili
dade de 
Licitação 
no. 
021/2009

Acil & Webber 
Comércio e 
Serviços Ltda

5.200,00 ADEQUADA NSA NSA Adequado

Inexigibili
dade de 
Licitação 
no. 
019/2009

Zênite Informação 
e Consultoria 
S.A.

28.441,00 ADEQUADA NSA NSA Adequado

Dispensa de 
Licitação 
no. 
9346/2009

Associação 
Nacional de Pós-
Graduação e 
Pesquisa em 
Administração

4.000,00 ADEQUADA NSA Adequado NSA

Dispensa de 
Licitação 
no. 

Associação 
Nacional de Pós-
Graduação e 

4.000,00 ADEQUADA NSA Adequado NSA



9343/2009 Pesquisa em 
Administração

Dispensa de 
Licitação 
no. 
10676/2009

Eko Papelaria 1.158,10 ADEQUADA NSA Adequado NSA

Dispensa de 
Licitação 
no. 
10665/2009

Líder Divisórias 
e Acabamentos

5.075,00 ADEQUADA INDEVIDA
(fracmto)

Adequado NSA

Dispensa de 
Licitação 
no. 
10680/2009

Líder Divisórias 
e Acabamentos

2.215,00 ADEQUADA INDEVIDA
(fracmto)

Adequado NSA

Dispensa de 
Licitação 
no. 
10682/2009

Forrotex Forros e 
Divisórias ltda – 
ME

3.300,00 ADEQUADA INDEVIDA
(fracmto)

Adequado NSA

Dispensa de 
Licitação 
no. 
11073/2009

Global Divisórias 
ltda – ME

4.498,00 ADEQUADA INDEVIDA
(fracmto)

Adequado NSA

Dispensa de 
Licitação 
no. 
11144/2009

Construhab 
Construtora ltda

7.040,00 ADEQUADA INDEVIDA
(fracmto)

Adequado NSA

 Nesta análise identificamos falhas nos atos promovidos pela Unidade,os
 quais, em suma, são:
 -  Falha  no  gerenciamento  de  contrato  de prestação de serviços de
 processamento  de  roupas  do  HU/UFSC  que  resultou  em contratações
 emergenciais e ausência do devido processo licitatório;
 -  Fracionamento de despesas em contratações por dispensa de licitação
 devido  a  falhas  de  planejamento das necessidades mensais, anuais e
 globais da UFSC;
 -  Aquisição  de  persianas  de empresa que não trabalha com o produto
 fornecido;
 - Falhas na formalização de processos de dispensa de licitação;
 -   Ausência  de  especificações  suficientes  dos  serviços  a  serem
 executados em contratações por Dispensa de Licitação da UFSC;
 -   Superfaturamento  estimado  de  R$  3.979,19  (104%)  em  serviços
 contratados  pela Dispensa de Licitação nº 11219/2009 e de R$ 1.077,10
 (355%) pela Dispensa de Licitação nº 11232/2009;
 - Realização de licitações para Registro de Preços de serviços que não
 são passíveis de padronização;
 - Realização de licitações em modalidade indevida; e
 -  Atesto em notas fiscais de execução de serviços por pessoas que não
 tem  condições  ou  não  realizaram  os  procedimentos  adequados para
 atestá-las.
 Especificamente nas aquisições realizadas pelo HU, identificamos falha
 no gerenciamento de contrato de prestação de serviços de processamento
 de  roupas, ocasionando contratações emergenciais e ausência do devido
 processo licitatório.

 4.6 ITEM 06 - AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
 a) Quantitativo de Pessoal (UFSC e HU):
 

Categoria Funcional 2009 2008 2007
Servidor Docente Ens.Básico 149 155 153



Servidor Docente Ens.Sup. 1.649 1.610 1.632
Prof. Visitante 06 06 06
Docentes Substitutos (Ens. Superior) 402 360 318
Serv.Téc.Administrativo 2.808 2.874 2.853
TOTAL 5.014 5.005 4.962

 Servidores Docentes:
 Em 2009 foram realizados concursos públicos para o provimento de vagas
 em   cargos  da  carreira  do  Magistério Superior para atendimento às
 demandas   do  projeto  REUNI  e  para  a  complementação  do banco de
 professor equivalente.
 Conforme  análise  da  Unidade, o número de professores substitutos da
 UFSC  é  decorrente  de um longo período em que não houve reposição de
 vagas  de  aposentadoria, exoneração e falecimento que durou até julho
 de 2007, quando foi implantado o Banco de equivalente das Instituições
 de Ensino Superior.
 Técnico-Administrativo em Educação:
 Em  que  pese a admissão de 33 servidores por meio de concurso público
 para   a  carreira  técnico-administrativa,  o número de servidores da
 categoria apresentou um decréscimo de 2,3% no exercício de 2009.
 Conforme  análise  crítica  sobre  a  situação  dos  recursos humanos,
 externada pela Instituição em seu Relatório de Gestão/2009, "a UFSC se
 vê hoje diante de um quadro de carência e fragilidade na composição de
 sua   força  de  trabalho,  em  decorrência, principalmente, do grande
 número  de   aposentadorias  e  falecimentos  em  razão do processo de
 envelhecimento  da   categoria,  já  que  boa  parte dos trabalhadores
 ingressou na instituição no final dos anos 70 e início dos anos 80. Um
 estudo,  de caráter conservador por não levar em conta aspectos como o
 cálculo  da idade mínima, averbações por tempo de serviço em condições
 insalubres  e  outros fatores, mostram que em torno de 50 % (cinqüenta
 por   cento)  dos  servidores terão completado, nos próximos 5 (cinco)
 anos,   tempo   de  contribuição  no   serviço  público  federal  para
 aposentadoria".
  b) Registros de pessoal no SISAC:
 

Atos Registrados no 
SISAC/2009 

(A)
Passíveis de 
Registro/2009

(B)
(%) de Atos 
Registrados
 (A)/(B)

Admissão 97 129 75,19
Desligamento 25 38 65,78
Aposentadoria 135 142 95,07
Pensão 39 47 82,97

 Como  pode ser observado na tabela acima, os atos de pessoal efetuados
 pela   UFSC,   em   2009,  não  foram  registrados  no  SISAC  na  sua
 integralidade e tempestividade. O Setor de Recursos Humanos da Unidade
 tem  enfrentado  dificuldades em atender tempestivamente às demandas a
 ele  direcionadas,  considerando  o  quantitativo  de  seus servidores
 disponíveis.
 c) Folha de Pagamento
 A  análise  sobre a Folha de Pagamento da Unidade foi feita mediante a
 verificação   da  consistência  dos  registros  do  Sistema  SIAPE  em
 comparação  à real situação funcional do servidor.
 

Ocorrência Quantidade de 
Registros de 
Servidores

Quantidade de 
Servidores 
Analisados

Quantidade de 
Servidores com
Sit. irregular 



Abono de Permanência 606 10 zero
Cessão 30 05 01

Auxílio-alimentação 03 03 03
Aposentadoria c Proventos 
Proporcionais/Proventos 

Integrais 

03 03 01

Servidor com Idade 
Superior a 70 anos com 

Situação de Ativo 
Permanente

18 18 01

Pagamento de Despesas de 
Exercícios Anteriores

96 10 zero

 c.1)  -  As  constatações identificadas pela Equipe na Área de Pessoal
 foram as seguintes:
 1 - Cessão de servidor pendente de regularização.
 2 - Pagamento indevido de auxílio-alimentação.
 3 - Alteração indevida de informação nos dados cadastrais do SIAPE.
 4  -  Servidor com idade superior a 70 anos ainda na situação de Ativo
 Permanente.

 4.7 ITEM 07 – AVALIAÇÃO  DO CUMPRIMENTO  PELA UJ DAS  RECOMENDAÇÕES DO
 TCU E DO CONTROLE INTERNO.
 Com  relação  ao cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal
 de  Contas  da  União,  foram analisadas as providências adotadas pela
 UFSC com relação às seguintes determinações:
 Acórdão n.º 4.524/2009 - 1ª Câmara;
 Acórdão n.º 1.185/2007 - 2ª Câmara;
 Acórdão n.º 4.575/2009 - 2ª Câmara;
 Acórdão n.º 5.464/2009 - 1ª Câmara;
 Acórdão n.º 1.185/2007 - 2ª Câmara;
 Acórdão n.º 2.213/2008 - Plenário;
 DILIGÊNCIA - PROCESSO TC 003.359/2009-1;
 Ofício n.º 0579/2009-TCU/SEFIP, de 24.04.2009 (relativo ao Acórdão n.º
 672/2009 - PLENÁRIO);
 Acórdão n.º 2.081/2009 - 2ª Câmara;
 Acórdão n.º 2.230/2009 - 2ª Câmara;
 Acórdão n.º 1.253/2009 - Plenário;
 Acórdão n.º 584/2009 - Plenário;
 Acórdão n.º 3.134/2009 - 2ª Câmara;
 Acórdão n.º 3.907/2009 - 2º Câmara; e
 Acórdão n.º 5.257/2009 - 2º Câmara.
 Desta  análise,  verificamos  que não foram integralmente atendidos os
 Acórdãos  n.º  4.575/2009 - 2ª Câmara, n.º 2.081/2009 - 2ª Câmara, n.º
 3.134/2009 - 2ª Câmara e n.º 3.907/2009 - 2º Câmara havendo, portanto,
 relato detalhado em itens específicos do Anexo a este Relatório.
 Ademais,  cabe  destacar  que não há recomendações do TCU para o HU no
 exercício 2009.
 Já  com relação às recomendações expedidas pela Controladoria-Geral da
 União,  cabe  registro  com  relação  à  efetividade  das providências
 adotadas  pelos  gestores  frente  às  recomendações expedidas no item
 4.1.3.5  do  Relatório  n.º  224886 - Avaliação de Gestão referente ao
 exercício 2008.
 Naquela  oportunidade  foi  criticado o volume de recursos dispendidos
 pela  Unidade  por  meio  de  dispensa de licitação, modalidade que, a
 princípio,  deve  ser utilizada somente em casos excepcionais, sendo a
 regra o devido processo licitatório.



 Cotejando  as  recomendações  expedidas  com  as providências adotadas
 pelos  gestores,  verificamos  que,  inicialmente, foram analisadas os
 objetos  das  dispensas  de licitação realizadas nos exercícios 2007 e
 2008.  Desta análise foram identificados os materiais que poderiam ter
 seu fornecimento realizado mediante sistema de registro de preços.
 Ademais,  por  meio  da Portaria n.º 1.178/GR/2009, de 22.09.2009, foi
 instituída  Comissão  para  avaliar,  bem  como  elaborar propostas de
 melhorias nos processos de compras realizados na Unidade.
 Em  decorrência deste trabalho, conforme consta de Relatório datado de
 16.10.2009,   foi  sugerida  a  criação  de  setor  específico  com  a
 finalidade  de centralizar os processos de compras e serviços de obras
 realizados  na  Unidade.  Neste  sentido,  como consta da Portaria n.º
 340/GR/2010,  de 29.03.2010, foi criada a Superintendência de Compras,
 Licitações e Bens Patrimoniais.
 Contudo,  foi  executado por Dispensa de Licitação R$ 79.702.009,43 no
 exercício  2008,  conforme  relatado  no item 4.1.3.5 do Relatório n.º
 224886, e R$ 90.237.826,98 no exercício 2009 (13,22% a mais em 2009 em
 relação  a  2008),  conforme consta no Relatório de Gestão da Unidade,
 demonstrando  que  as  medidas  adotadas  não  possibilitaram sanar as
 falhas  apontadas.  Porém,  conforme exposto, as providências adotadas
 foram  ultimadas  somente  em  março de 2010 e, portanto, as melhorias
 devem,  a  princípio,  ser  verificadas  nas  aquisições realizadas no
 exercício 2010.

 4.8 ITEM 08 –  AVALIAÇÃO   DA  EXECUÇÃO   DE  PROJETOS   E   PROGRAMAS
 FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS.
 A UFSC e o HU não executaram, no exercício 2009, projetos ou programas
 financiados  com  recursos  externos,  conforme consta no Relatório de
 Gestão da UFSC.

 4.9 ITEM 09 – AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE PASSIVO SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
 Com  base  na  informação constante do Relatório de Gestão da Unidade,
 confirmada com as informações constantes do Sistema SIAFI, verificamos
 que,  no  exercício 2009, não houve ocorrência de passivo sem previsão
 orçamentária de créditos ou recursos.

 4.10 ITEM 10 – AVALIAÇÃO  DA  CONFORMIDADE  DA  INSCRIÇÃO  DE   RESTOS
 A PAGAR
 Os  valores  inscritos  pela  UFSC  e  pelo  HU como restos a pagar do
 exercício  2009,  bem  como a amostra analisada estão sintetizados nos
 quadros abaixo:
 
 UFSC:

RESTOS A PAGAR 
INSCRITOS EM 2009 

(A)

RESTOS A PAGAR 
ANALISADOS (B)

PERCENTUAL ANALISADO 
(B)/(A)

R$ 107.262.420,58 R$ 17.421.326,99 16,2%

 HU:
RESTOS A PAGAR 

INSCRITOS EM 2009 
(A)

RESTOS A PAGAR 
ANALISADOS (B)

PERCENTUAL ANALISADO (B)/
(A)

R$ 6.045.131,87 R$ 1.807.203,00 29,9%

 As  inscrições  analisadas estão devidamente fundamentadas no Inciso I



 do  Artigo  35  do  Decreto  93.872/86, por estar vigente o prazo para
 cumprimento da obrigação assumida pelo credor.

 4.11 ITEM 16 – AVALIAÇÃO DE IRREGULARIDADE POR NÃO EXPURGO DA CPMF NOS
 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
 Em  atendimento à determinação contida no item 1.5.3 do Acórdão TCU nº
 2.862/2009  -  Plenário,  foram  analisados 09 contratos firmados pela
 UFSC  não  sendo  verificado  o  pagamento  indevido  da  Contribuição
 Provisória  sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos
 e Direitos de Natureza Financeira - CPMF a partir de 01/01/2008.
 No HU foram analisados 08 contratos, identificando-se na totalidade da
 amostra  analisada  a  não  extinção  da  cobrança da CPMF a partir de
 01/01/2008, ocasionando pagamentos indevidos aos contratados.

 5.    Entre as constatações identificadas pela Equipe, aquelas nas
 quais foi estimada ocorrência de dano ao erário são as  seguintes:
 
 Inclusão indevida de rubrica gerando prejuízo de R$ 39.703,13.

 Superfaturamento   estimado   de   R$   3.979,19  (104%)  em  serviços
 contratados  pela Dispensa de Licitação nº 11219/2009 e de R$ 1.077,10
 (355%) pela Dispensa de Licitação nº 11232/2009.

 Utilização  dos  recursos  repassados em despesas sem vinculação com o
 objeto dos contratos.

 Ausência  de adoção de medidas visando ressarcimento dos valores pagos
 indevidamente  a  contratados  a  título  de  CPMF  no  montante de R$
 15.825,09.

 III - CONCLUSÃO
      Eventuais  questões pontuais ou  formais que  não tenham  causado
 prejuízo ao  erário, quando identificadas, foram devidamente  tratadas
 por Nota  de Auditoria e as  providências corretivas a serem adotadas,
 quando for o caso, serão incluídas no Plano de Providências Permanente
 ajustado com a UJ e monitorado pelo Controle Interno.
 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.

                   Florianópolis, 08 de julho de 2010.



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

                    CERTIFICADO DE AUDITORIA
CERTIFICADO Nº      : 243915
UNIDADE AUDITADA    : UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CÓDIGO              : 153163
EXERCÍCIO           : 2009
PROCESSO Nº         : 23080.005983/2010-11
CIDADE              : FLORIANOPOLIS
UF                  : SC

     Foram  examinados  os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas
auditadas,  especialmente  aqueles  listados  no  art.  10  da  IN TCU
nº  57/2008,  praticados  no  período  de  01Jan2009  a 31Dez2009.
.
2.  Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do
trabalho  definido no Relatório de Auditoria Anual de Contas constante
deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas
selecionadas  e  atividades  examinadas, e incluíram os resultados das
ações  de  controle  realizadas ao longo do exercício objeto de exame,
sobre a gestão da(s) unidade(s) auditada(s).

3.    A  partir  dos exames realizados, as seguintes constatações, que
estão  detalhadas  no  respectivo  Relatório  de Auditoria, impactaram
de  forma  relevante  a  gestão  da(s)  unidade(s) examinada(s), sendo
necessária  a  atuação  e  acompanhamento das providências preventivas
e/ou  corretivas  por  parte dos agentes listados no art. 10 da IN TCU
nº 57/2008:

   UNIDADE EXAMINADA: HU - UFSC
2.1.1.1
Falha  no  gerenciamento  de  contrato  de  prestação  de  serviços de
processamento  de  roupas  do  HU/UFSC  que  resultou  em contratações
emergenciais  e  ausência do devido processo licitatório. Reincidência
de problemas relativos a contratações emergenciais.

2.1.2.1
Ausência  de adoção de medidas visando ressarcimento dos valores pagos
indevidamente  a  contratados  a  título  de  CPMF  no  montante de R$
15.825,09.



   UNIDADE EXAMINADA: UFSC
2.1.1.1
Gastos  100%  dos  recursos  do  convênio Siafi 592361 (no valor de R$
4.366.789,00)    com    despesas   operacionais   e   administrativas,
desrespeitando o Plano de Trabalho.

3.2.1.1
Aposentadoria  com proventos proporcionais gerando pagamento de pensão
com proventos integrais.

3.2.1.2
Cessão de servidor pendente de regularização.

3.2.1.3
Inclusão indevida de rubrica gerando prejuízo de R$ 39.703,13.

3.2.1.5
Pagamento indevido de auxílio-alimentação.

3.2.1.7
Servidor com idade superior a 70 anos na situação de ativo permanente.

4.1.1.1
Fracionamento  de  despesas  em contratações por dispensa de licitação
devido  a  falhas  de  planejamento das necessidades mensais, anuais e
globais  da  UFSC, com permanência do descumprimento das recomendações
contidas  em  Relatórios  de  Auditoria  de  Gestão da CGU relativos a
exercícios anteriores da Universidade.

4.1.1.2
Ausência de especificações suficientes dos serviços a serem executados
em contratações por dispensa de licitação da UFSC.

4.1.1.3
Realização de licitações em modalidade indevida.

4.1.2.2
Realização  de  licitações para Registro de Preços de serviços que não
são passíveis de padronização.

4.1.3.1
Superfaturamento   estimado   de   R$   3.979,19  (104%)  em  serviços
contratados  pela Dispensa de Licitação nº 11219/2009 e de R$ 1.077,10
(355%) pela Dispensa de Licitação nº 11232/2009.

4.2.2.1
Ausência  de entrega de bens, para incorporação ao patrimônio da UFSC,
adquiridos  com  recursos  do  CNPQ; Descumprimento ao Acórdão TCU n.º
4.575/2009 - 2ª Câmara.

4.2.2.2
Aquisição  de  persianas  de  empresa  que  não trabalha com o produto
fornecido.



4.2.3.1
Atesto  em  notas  fiscais de execução de serviços por pessoas que não
tem  condições  ou  não  realizaram  os  procedimentos  adequados para
atestá-las.

4.2.3.3
Ausência  de  controles  sobre  o  pagamento  de  bolsas de ensino aos
docentes da UFSC pelas fundações de apoio.

4.2.3.4
Ausência  de  procedimento  licitatório ou de dispensa para realização
das   despesas;  direcionamento  a  produto  e  fornecedor;  pagamento
antecipado de despesa.

4.2.3.5
Utilização  dos  recursos  repassados em despesas sem vinculação com o
objeto dos contratos.
4.2.3.6
Impropriedades nos comprovantes de despesas de cursos de pós-graduação
da UFSC: ausência de identificação do contrato ou de atesto.

4.3.1.1
Atraso  na  apresentação  de  prestações  de  contas de cursos de pós-
graduação da UFSC.

4.3.2.1
Pagamento  de  5% (R$ 12.000,00) do total pactuado com taxa relativa a
despesas  operacionais  e  administrativas  sem  previsão  legal deste
montante no Convênio Siafi 534938.

4.3.2.2
Transferência  de  recursos  através  do  Convênio  Siafi  534938  sem
qualquer regra de elegibilidade dos gastos.

4.   Assim,   em   função   dos  exames  aplicados  sobre  os  escopos
selecionados,  consubstanciados  no  Relatório  de  Auditoria Anual de
Contas  nº  243915,  proponho  que o julgamento das contas dos agentes
listados  no  art. 10 da IN TCU nº 57 da(s) unidade(s) em questão seja
encaminhado  como  a  seguir indicado, em função da existência de nexo
de   causalidade  entre  os  atos  de  gestão  de  cada  agente  e  as
constatações a seguir especificadas:

4.1  Agentes com proposta de encaminhamento pela gestão REGULAR COM
       RESSALVAS

Cargo UNIDADE 
EXAMINADA Constatações

PRO REITOR DESENV. HUMANO NO 
PERÍODO DE 01/01/09 A 31/12/09 UFSC

3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.1.3 
3.2.1.5 3.2.1.7

PRO REITOR INFRA ESTRUTURA NO 
PERÍODO DE 01/01/09 A 31/12/09 UFSC 4.1.1.1 4.2.2.2

PRó REITORA DE PóS GRADUAçãO 
NO PERÍODO DE 01/01/09 A 
31/12/09

UFSC 4.2.3.3 4.2.3.4 4.2.3.5 
4.2.3.6 4.3.1.1



5. Esclareço que os demais agentes listados no art. 10 da IN TCU nº 57
que  não  foram  explicitamente mencionados neste certificado têm, por
parte  deste órgão de controle interno, encaminhamento para julgamento
proposto   pela   regularidade   da  gestão,  tendo  em  vista  a  não
identificação  de  nexo  de  causalidade  entre os fatos apontados e a
conduta dos referidos agentes.

6.   Ademais,  esclareço  ainda  que  no  caso  da(s) constatação(ões)
referida(s) no(s) item(s) HU – UFSC: 2.1.1.1 e 2.1.2.1; UFSC: 2.1.1.1,
4.1.1.2,  4.1.1.3,  4.1.2.2,  4.1.3.1,  4.2.2.1,  4.2.3.1,  4.3.2.1  e
4.3.2.2  do  Relatório  de  Auditoria,  constante   no  item  3  deste
Certificado, não foi identificado nexo de  causalidade  entre os fatos
apontados e a conduta dos agentes listados no art. 10 da IN TCU nº 57.

                  Florianópolis, 08 de julho de 2010.

MARCELO CAMPOS DA SILVA
CHEFE DA CGU-REGIONAL/SC



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

          
PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO

                        
RELATÓRIO Nº        : 243915
EXERCÍCIO           : 2009
PROCESSO Nº         : 23080.005983/2010-11
UNIDADE AUDITADA    : UFSC
CÓDIGO              : 153163
CIDADE              : FLORIANOPOLIS

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. No que diz respeito ao cumprimento das Ações Governamentais a 
cargo  da  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina,  destacam-se  os 
resultados  obtidos  na  realização  do  Programa/Ação  1073/4002  –  Brasil 
Universitário/Assistência  ao  Estudante  do  Ensino  de  Graduação,  cuja  meta 
física prevista foi superada em 53%, o que, do ponto de vista social, 
mostra-se  significativo,  uma  vez  que  a  ação  está  relacionada  à 
assistência  estudantil  de  discentes  que  apresentam   vulnerabilidade 
socioeconômica.

3. As principais constatações descritas no Relatório de Auditoria 
Anual de Contas se referem à gestão de recursos humanos, notadamente no 
tocante aos controles adotados na cessão de pessoal e na concessão de 
aposentadorias; à gestão de financeira, haja vista a execução de despesas 
não previstas e a falta de controle no pagamento de bolsas; e à gestão de 
suprimento de bens e serviços, materializadas na realização de aquisições 
em  modalidade  de  licitação  ou  dispensa  desta  de  forma  indevida, 
ocasionando  fracionamento  de  despesas,  e  pagamentos  a  maior  nas 
aquisições, gerando prejuízo ao Erário, e no gerenciamento de contratos. 

4. Dentre  as  causas  estruturantes  relacionadas  às  falhas 
supracitadas,  podem-se  citar  falta  de  treinamento  ou  conhecimento 
técnico de servidores para o desempenho das funções, fragilidades nos 
controles  internos  administrativos,  e  inexistência  de  mecanismos 
efetivos  para  controle  dos  recursos  públicos  executados  pelas 
fundações  de  apoio.  As  recomendações  formuladas  foram  efetuadas  no 
sentido  do  cumprimento  das  normas  que  regem  as  transferências  de 
recursos e o estabelecimento de rotina padronizada para planejamento 
das aquisições e contratações, além do aprimoramento dos mecanismos de 
controle  existentes,  em  especial  aqueles  afetos  ao  relacionamento 
universidade/fundações de apoio.



5. Quanto às recomendações do Plano de Providências Permanente da 
Unidade, restam pendentes a adoção de medidas para a regularização de 
falhas observadas na condução de aquisições e nas contratações por meio 
de dispensa de licitação.

6. No  que  diz  respeito  a  práticas  positivas  realizadas  no 
exercício de 2009, observou-se a fase inicial de implantação do sistema 
integrado  de  patrimônio,  almoxarifado  e  compras;  e  do  sistema  de 
processos  eletrônico.  Destaca-se,  ainda,  a  aprovação,  pelo   Conselho 
Universitário, do Plano de  Desenvolvimento  Institucional - PDI, o qual 
contém o Projeto Pedagógico Institucional - PPI, com 21 objetivos e 138 
metas para serem atingidas nos próximos 5 anos.

7. 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 VII, art. 13 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,16 de julho de 2010.

CLEÔMENES VIANA BATISTA
DIRETOR DE AUDITORIA DA ÁREA SOCIAL


