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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS

RELATÓRIO Nº : 201108926
MUNICÍPIO - UF : Florianópolis - SC
UCI EXECUTORA : CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO

DE SANTA CATARINA
UNIDADE AUDITADA : UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PROCESSO Nº : 23080.005168/2011-25
EXERCÍCIO : 2010
TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO

Senhor Chefe da CGU-Regional/SC,

Em atendimento  à determinação contida na Ordem de Serviço n.° 201108926,  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 de São Thiago - HU.

I - INTRODUÇÃO

2. Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 04.04.2011 a 20.04.2011, 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.

II – RESULTADOS 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-57/2008 e pelas DN–TCU–94/2008 e 97/2009, 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-102/2009, e em face dos exames
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realizados, efetuamos as seguintes análises:

4.1 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão

Com base nas informações constantes do Relatório de Gestão da Unidade, bem como em
consulta realizada no Siafi, foram verificados os seguintes resultados de execução física e execução
financeira das ações de governo pela UFSC. Ressalta-se que a execução financeira refere-se ao valor
de despesa liquidada extraída do Siafi:

Unidade: 153163 – Universidade Federal de Santa Catarina
Programa: 0750 – Apoio Administrativo
Ação: 2004 – Assistência médica e odontológica aos servidores
empregados e seus dependentes

Meta Previsão Execução Execução/Previsão
(%)

Física (n°
beneficiários) 11.800 9.481 80

Financeira 5.295.169,00 4.630.398,67 87

Programa: 0750 – Apoio Administrativo
Ação: 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores
e Empregados

Meta Previsão Execução Execução/Previsão
(%)

Física (n°
beneficiários) 435 341 78

Financeira 423.112,00 292.194,00 69

Programa: 0750 – Apoio Administrativo
Ação: 2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados

Meta Previsão Execução Execução/Previsão
(%)

Física (n°
servidores) 773 638 83

Financeira 964.301,00 643.657,25 67

Programa: 0750 – Apoio Administrativo
Ação: 2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

Meta Previsão Execução Execução/Previsão
(%)

Física (n° exames) 3.874 4.208 109

Financeira 14.224.108,00 14.135.027,13 99

Programa: 0750 – Apoio Administrativo
Ação: 20CW - Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames
Periódicos
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Meta Previsão Execução Execução/Previsão
(%)

Física (n° exames) 2.260 305 13

Financeira 406.759,00 0 0

Programa: 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União
Ação: 0181 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões – servidores
civis

Meta Previsão Execução Execução/Previsão
(%)

Física (n°
beneficiários) 2.859 3.045 107

Financeira 200.368.669,00 200.368.669,00 100

Programa: 1067 - Gestão da Política de Educação
Ação: 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo
de Qualificação e Requalificação

Meta Previsão Execução Execução/Previsão
(%)

Física (n° servidores
capacitados) 867 472 54

Financeira 314.426,00 188.651,25 60

Programa: 1061 - Brasil Escolarizado
Ação: 2991 - Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal

Meta Previsão Execução Execução/Previsão
(%)

Física (n° alunos
matriculados) 1213 1172 97

Financeira 475.472,00 365.248,23 77

Programa: 1061 - Brasil Escolarizado
Ação: 8429 - Formação Inicial e Continuada a Distância

Meta Previsão Execução Execução/Previsão
(%)

Física (n° alunos
matriculados) 6.520 5.870 90

Financeira 10.436.671,00 7.122.391,10 68

Programa: 1073 – Brasil Universitário
Ação: 11JK - REUNI - Readequação da InfraEstrutura da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC)

Meta Previsão Execução Execução/Previsão
(%)
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Física (n° vagas) 2.181 2.101 96

Financeira 27.003.203,00 7.026.012,26 26

Programa: 1073 – Brasil Universitário
Ação: 125C - Implantação da Universidade Federal da Fronteira Sul –
UFFS

Meta Previsão Execução Execução/Previsão
(%)

Física (% implantação
até dez/2012) 37,00% 24,00% 65

Financeira 46.332.484,00 597.835,28 1

Programa: 1073 – Brasil Universitário
Ação: 4002 - Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação

Meta Previsão Execução Execução/Previsão
(%)

Física (n° alunos) 4.500 4.625 103

Financeira 11.480.822,00 9.621.707,68 84

Programa: 1073 – Brasil Universitário
Ação: 4004 - Serviços à Comunidade por meio da Extensão
Universitária

Meta Previsão Execução Execução/Previsão
(%)

Física (n° pessoas) 600.000 1.035.554 173

Financeira 26.083.359,00 11.564.624,99 44

Programa: 1073 – Brasil Universitário
Ação: 4008 - Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais
de Ensino Superior e Hospitais de Ensino

Meta Previsão Execução Execução/Previsão
(%)

Física (n° volumes) 6.800 26.470 389

Financeira 500.000,00 273.825,66 55

Programa: 1073 – Brasil Universitário
Ação: 4009 - Funcionamento de Cursos de Graduação

Meta Previsão Execução Execução/Previsão
(%)

Física (n° alunos
matriculados) 30.999 26.485 85

Financeira 435.075.511,00 384.724.344,64 88

Programa: 1073 – Brasil Universitário
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Ação: 8282 - Reestruturação e Expansão das Universidades Federais –
REUNI

Meta Previsão Execução Execução/Previsão
(%)

Física (n° vagas) 2.181 2.101 96

Financeira 10.946.947,00 12.724.018,38 116

Programa: 1375 - Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da
Pesquisa Científica
Ação: 4006 - Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação

Meta Previsão Execução Execução/Previsão
(%)

Física (n° alunos
matriculados) 9.478 10.020 106

Financeira 298.678,00 298.678,00 100

Programa: 1375 - Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da
Pesquisa Científica
Ação: 8667 - Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados

Meta Previsão Execução Execução/Previsão
(%)

Física (n° pesquisas
publicadas) 7.000 7.009 100

Financeira 1.492.433,00 603.503,99 40

Programa: 1448 - Qualidade na Escola
Ação: 6333 - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de
Professores e Profissionais da Educação Básica

Meta Previsão Execução Execução/Previsão
(%)

Física (n°
profissionais
beneficiados)

1.595 0 0

Financeira 668.464,00 859.220,78 129

De forma geral, a Unidade conseguiu cumprir as metas físicas previstas. Em relação às ações que
tiveram baixas execuções físicas, a UFSC apresentou justificativa para tal ocorrência, conforme
resumido a seguir. Cabe ressaltar que a execução financeira foi compatível com a execução física
nesses casos, com exceção  da ação “1448/6333 – Apoio à Capacitação  e Formação Inicial e
Continuada de Professores e Profissionais da Educação Básica”, para a qual não houve execução
física, mas houve despesa liquidada no exercício. Tal situação não foi justificada pela Unidade, e sua
apuração foi objeto de recomendação da equipe de auditoria.
Em relação à  ação  0750/20CW - Assistência Médica  aos Servidores e Empregados - Exames
Periódicos, cuja execução física foi de 13%, a Unidade informou que durante o exercício de 2010
houve uma descontinuidade na realização dos exames periódicos em virtude de alteração da
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entidade prestadora dos serviços.
Em relação à  ação  1067/4572 - Capacitação  de Servidores Públicos Federais em Processo de
Qualificação e Requalificação, cuja execução física foi de 54%, a Unidade informou que a baixa
execução se deveu a alguns fatores, como menor procura por parte dos servidores por eventos de
capacitação, indeferimento de parte das solicitações de capacitação em virtude de pendências fiscais
das empresas promotoras dos cursos e alteração de critérios para seleção das solicitações de
capacitação.
Em relação à ação 1448/6333 - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de
Professores e Profissionais da Educação Básica, não executada no exercício, A Unidade informou
que o motivo principal  que levou à inexecução dessa ação foi  a redução do quantitativo de
professores substitutos na instituição. Para 2011 a Unidade não informou meta para essa ação.

Já com relação ao HU, também com base nas informações constantes do Relatório de Gestão
da Unidade, bem como em consulta realizada no Siafi, verificou-se as seguintes execuções físicas e
financeiras das ações de governo. Ressalta-se que a execução financeira refere-se ao valor de
despesa liquidada extraída do Siafi:

Unidade: 150232 – Hospital Universitário Polydoro Ernani de São
Thiago

Programa: 0750 – Apoio Administrativo
Ação: 2004 – Assistência médica e odontológica aos servidores
empregados e seus dependentes

Meta Previsão Execução Execução/Previsão
(%)

Física (n°
beneficiários) 2.970 2.970 100

Financeira 1.414.820,00 151.419,74 11

Programa: 0750 – Apoio Administrativo
Ação: 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores
e Empregados

Meta Previsão Execução Execução/Previsão
(%)

Física (n°
beneficiários) 168 166 99

Financeira 163.102,00 156.768,61 96

Programa: 0750 – Apoio Administrativo
Ação: 2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados

Meta Previsão Execução Execução/Previsão
(%)

Física (n° servidores) 471 510 108

Financeira 719.077,00 665.451,35 93

Programa: 0750 – Apoio Administrativo
Ação: 2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados
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Meta Previsão Execução Execução/Previsão
(%)

Física (n° exames) 1.034 1.328 128

Financeira 4.165.721,00 3.974.016,20 95

Programa: 0750 – Apoio Administrativo
Ação: 20CW - Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames
Periódicos

Meta Previsão Execução Execução/Previsão
(%)

Física (n° exames) 603 0 0

Financeira 108.565,00 108.565,00 100

Programa: 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União
Ação: 0181 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões – servidores
civis

Meta Previsão Execução Execução/Previsão
(%)

Física (n°
beneficiários) 1 44 4400

Financeira 548.058,00 448.433,82 82

Programa: 1073 – Brasil Universitário
Ação: 4086 – Funcionamento dos Hospitais de Ensino

Meta Previsão Execução Execução/Previsão
(%)

Física (n° unidades
mantidas) 1 1 100

Financeira 96.054.961,00 92.910.975,01 97

Em relação à execução física das ações, as metas foram atingidas, com exceção da meta relativa à
ação “0750/20CW - Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos” (meta
prevista = 603; meta realizada = 0).
A inexecução dessa ação foi justificada em virtude de o contrato para realização dos exames
periódicos ter sido assinado no final de outubro de 2010 e os exames provenientes das consultas
terem sido realizados a partir do início de 2011.
Em relação à execução financeira das ações, os valores apresentados mostraram-se coerentes com a
execução física.

4.2 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ

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,
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através dos indicadores de gestão constantes do quadro a seguir. No mesmo quadro constam as
avaliações feitas quanto à mensurabilidade e à utilidade desses indicadores como ferramentas de
gestão pela Unidade:

Indicador Utilidade Mensurabilidade
Custo corrente / aluno equivalente
(incluindo os 35% das despesas do(s)
HU(s))

NÃO SIM

Custo corrente / aluno equivalente
(excluindo os 35% das despesas do(s)
HU(s))

NÃO SIM

Aluno tempo integral / número de
professores equivalentes NÃO SIM
Aluno tempo integral / número de
funcionários equivalentes (incluindo
funcionários a serviço no(s) HU(s))

NÃO Não avaliada

Aluno tempo integral / número de
funcionários equivalentes (excluindo
funcionários a serviço no(s) HU(s))

NÃO Não avaliada

Funcionário equivalente / número de
professores equivalentes (incluindo
funcionários a serviço no(s) HU(s))

NÃO Não avaliada

Funcionário equivalente / número de
professores equivalentes (excluindo
funcionários a serviço no(s) HU(s))

NÃO Não avaliada

Grau de Participação Estudantil (GPE) NÃO Não avaliada
Grau de Envolvimento com Pós-Graduação
(GEPG) NÃO SIM
Conceito CAPES PARCIAL Não avaliada
Índice de Qualificação do Corpo Docente
(IQCD) NÃO Não avaliada
Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) NÃO Não avaliada

A informação sobre a não utilização desses indicadores de gestão como ferramenta gerencial foi
obtida junto aos próprios gestores, segundo os quais a não utilização se deve à falta de aderência dos
indicadores à realidade da Unidade.
Em relação ao Hospital Universitário, a gestão é analisada entre outros, pelos indicadores  de
desempenho relativos aos procedimentos médico-hospitalares e internações realizados.
Em relação à avaliação da mensurabilidade, da confiabilidade e da utilidade dos indicadores, não foi
realizada nenhuma verificação específica para validar os indicadores apresentados. Uma vez que são
obtidos  do  próprio sistema de produção do hospital, utilizado  para a prestação de contas dos
procedimentos realizados, foram considerados mensuráveis e úteis.

4.3 Avaliação do Funcionamento do Sistema de Controle Interno da UJ
Em atendimento à Portaria TCU n.º 277/2010, a Unidade fez constar em seu Relatório de Gestão a
Tabela XCIV - Informações sobre o Funcionamento do Sistema de Controle Interno (página 110)
buscando demonstrar sua estrutura de controles internos. Nesta tabela as informações são dispostas
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em formato de formulário estruturado visando evidenciar a suficiência desses controles para
garantir, com razoável segurança, a confiabilidade das informações financeiras produzidas, a
obediência (compliance) às leis e regulamentos que a regem ou ao seu negócio, a salvaguarda dos
seus recursos, de modo a evitar perdas, mau uso e dano e a eficácia e eficiência de suas operações.
Assim, com base nas informações registradas na Tabela, o diagnóstico sobre os aspectos de controle
(Ambiente de Controle, Avaliação de Risco, Procedimentos de Controle, Informação e
Comunicação e Monitoramento) de seus processos indica que os itens utilizados para análise são
parcialmente aplicados na Unidade.
Isto posto, inicialmente destacamos que a Tabela contém as informações consolidadas da UFSC e do
Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago (HU). Tal consolidação não encontra respaldo
na Portaria TCU n.º 277/2010. Além disso, mostra-se inadequada vez que as Unidades possuem
realidades distintas em vários dos quesitos avaliados. Assim, as informações declaradas na referida
tabela podem conter imprecisões. A título de exemplo, cite-se que o HU, ao contrário da UFSC, não
possui um canal que possibilite aos servidores contribuir na construção de manuais ou na
padronização de procedimentos, conforme declarou no Memo 051/DA/HU/2011, de 08.04.2011.
Por outro lado, visualiza-se aprimoramento no mapeamento de processos e procedimentos realizados
pela UFSC, como informa o Memorando n.º 47/SEPLAN/2011, de 08.04.2011:
“(...)informamos que a Universidade Federal de Santa Catarina vem despendendo inúmeros
esforços no sentido de viabilizar a modernização de suas práticas de gestão sob a ótica da gestão
por processos. Dentre estas iniciativas destacam-se o início da virtualização de todos os processos
administrativos da instituição, que permite a tramitação de memorandos, ofícios e processos de
forma virtual, sem a necessidade do uso de papel. Desde sua o início da implantação, em 18 de
outubro de 2010, já houve mais de 30.000 tramitações internas de memorandos e processos dos
mais variados interesses institucionais.
Este trabalho vem acontecendo paralelo a outro de vital importância para o sucesso do programa,
que consiste do mapeamento e aperfeiçoamento de processos das mais diversas operações que
acontecem na instituição. É uma ação caracterizada pela aplicação de projeto piloto desenvolvida
no âmbito de uma Unidade Acadêmica que ao todo já mapeou e propôs ajustes em mais de 270
processos.
(...)
Além do mapeamento dos processos, que originou documentação completa a ser transformada em
manuais e disponibilizada através do sistema virtual, permitindo a visualização das informações
vitais para a execução das atividades desenvolvidas, foi possível o estabelecimento de um canal de
comunicação aberto às sugestões de mudança para a melhoria dos processos por parte dos
servidores da instituição (Centro Tecnológico).
(...)”
Ademais, cabe destacar que identificamos fragilidades nos controles internos da UFSC, em especial
quanto à análise da execução dos recursos repassados a fundações de apoio, demonstrando falha em
seus procedimentos de controle e avaliação de risco.

4.4 Avaliação da Situação das Transferências Voluntárias

A UFSC e o Hospital Universitário não firmaram convênio na qualidade de Concedentes em 2010,
ou seja, não transferiram recursos a terceiros para execução de convênios.

4.5 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ

Inicialmente, cabe destacar que no exercício 2010 foi criada pela Universidade a Superintendência
de Compras e Gestão Patrimonial – SCGP, à qual compete, em linhas gerais, o planejamento, a
coordenação, a execução e o controle das atividades relativas à gestão dos materiais de consumo,
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equipamentos e materiais permanentes da Universidade Federal de Santa Catarina, bem como o
controle dos bens patrimoniais.
Com tal iniciativa os gestores demonstram o aperfeiçoamento das suas rotinas e de seus controles
internos, almejando a utilização mais eficiente dos recursos públicos a eles confiados.

Os quadros abaixo detalham as despesas realizadas pela UFSC e pelo Hospital Universitário, no
decorrer do exercício 2010, segmentadas pela modalidade licitatória utilizada, discriminando, ainda,
a amostra analisada por esta CGU:

UFSC:

Tipo de

Aquisição de

bens/serviços

Valor no exercício (R$) % Valor sobre

total

Montante

analisado (R$)

%

recursos

analisados

Dispensa 169.611.714,19 57,01% 55.954,00 0,03%

Inexigibilidade 20.475.615,77 6,88% 445.900,00 2,18%

Convite 51.973,25 0,02% 0,00 0,00%

Tomada de Preços 5.922.064,46 1,99% 0,00 0,00%

Concorrência 38.069.154,45 12,80% 0,00 0,00%

Pregão 63.366.676,25 21,30% 3.038.548,53 4,80%

Total 297.497.198,37 3.540.402,53 1,19%

Hospital Universitário:

Tipo de

Aquisição de

bens/serviços

Valor no exercício (R$) % Valor sobre

total

Montante

analisado (R$)

%

recursos

analisados

Dispensa 9.651.012,93 27,56% 510.868,83 5,29%
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Inexigibilidade 2.226.301,85 6,36% 149.163,00 6,70%

Convite 22.373,80 0,06% 0,00 0%

Tomada de Preços 0,00 0,00% 0,00 0%

Concorrência 0,00 0,00% 0,00 0%

Pregão 23.119.548,29 66,02% 2.004.468,51 8,67%

Total 35.019.236,87 2.664.500,34 7,61%

Cabe destacar que o elevado índice de dispensas  de licitação realizado pela UFSC deve-se à
contratação de fundações de apoio nesta modalidade, que no exercício 2010 totalizou R$
112.659.018,61.

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

UFSC:

Número da

Licit.

Contratada e seu CNPJ Valor da

Licitação

Liquidado em
2010

Oportunidade e
Conven. do
motivo da
Licitação

Modalidade de
licitação

Fund. da
dispensa

Fund. da
inexigibilidade

76/10 Diversos 116.205,00 Não justificada Pregão
Eletrônico

77/10 QUALILAR
EMPREITEIRA DE

MAO DE OBRA
LTDA-ME

(09.283.130/0001-53)

48.800,00 Não justificada Pregão
Eletrônico

97/10 Diversos 2.439.557,43 Justificada Pregão
Eletrônico
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192/10 LIDERANCA LIMPEZA
E CONSERVACAO

LTDA
(00.482.840/0001-38)

93.783,36 Justificada Pregão
Eletrônico

122/10 ALDO AZEVEDO
ALVES ME

(01.558.099/0001-04)

153.450,00 Não Justificada Pregão
Eletrônico

119/10 Diversos 86.808,99 Não Justificada Pregão
Eletrônico

435/09 AZ SERVICOS DE
PINTURA E

REFORMAS LTDA ME
(07.821.411/0001-97)

99.943,75 Não Justificada Pregão
Eletrônico

8921/10 ID CONTROL
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
ELETROE
(10.419.187/0001-16)

7.995,00 Não Justificada Dispensa de
licitação

ART24, II
(LEI

8666/93)

9594/10 AZ SERVICOS DE
PINTURA E

REFORMAS LTDA ME
(07.821.411/0001-97)

7.992,00 Não Justificada Dispensa de
licitação

ART24, II
(LEI

8666/93)

9715/10 COMERCIO DE
FRUTAS E
VERDURAS-IRMAOS
MARINO LTDA
(03.763.699/0001-30)

8.000,00 Justificada Dispensa de
licitação

ART24, II
(LEI

8666/93)

9769/10 MERCADO,   PADARIA
E CONFEITARIA
-NAPOLITANA LTDA
ME
(02.729.634/0001-05)

8.000,00 Justificada Dispensa de
licitação

ART24, II
(LEI

8666/93)
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9833/10 VALDOIR CARLOS
AMERICO ME
(00.520.084/0001-94)

7.997,00 Justificada Dispensa de
licitação

ART24, II
(LEI

8666/93)

9849/10 MERCADO,   PADARIA
E CONFEITARIA
-NAPOLITANA LTDA
ME
(02.729.634/0001-05)

8.000,00 Justificada Dispensa de
licitação

ART24, II
(LEI

8666/93)

9979/10 OBREMET OBRAS EM
ESTRUTURAS MET
IND E COMERCIO
LTDA ME
(85.192.797/0001-29)

7.970,00 Não Justificada Dispensa de
licitação

ART24, II
(LEI

8666/93)

88/10 LOCKS SOLUCOES
TECNOLOGICAS
LTDA – ME
(95.832.424/0001-29)

261.828,00 Justificada Inexigibilidade
de licitação

ART25, II
(LEI 8666/93)

59/10 ZENITE INFORMACAO
E CONSULTORIA S/A
(86.781.069/0001-15)

3.089,00 Justificada Inexigibilidade
de licitação

ART25, II
(LEI 8666/93)

110/10 MACROSOLUTION
COMERCIO
IMPORTACAO,
EXPORTACAO E
SERVICO
(05.003.219/0001-68)

169.974,00 Justificada Inexigibilidade
de licitação

ART25, I (LEI
8666/93)

104/10 ACIL & WEBER
COMERCIO E
SERVICOS LTDA
(05.302.623/0001-32)

6.609,00 Justificada Inexigibilidade
de licitação

ART25, I (LEI
8666/93)

105/10 FUNDACAO
COORDENACAO DE
PROJETOS,PESQUISAS
E ESTUDOS TE
(72.060.999/0001-75)

4.400,00 Justificada Inexigibilidade
de licitação

ART25, I (LEI
8666/93)
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Hospital Universitário:

Número da

Licit.

Contratada e seu
CNPJ

Valor da

Licitação

Liquidado em
2010

Oportunidade e
Conven. do
motivo da
Licitação

Modalidade de
licitação

Fund. da
dispensa

Fund. da
inexigibilidade

394/09 Diversos 118.085,60 Justificada Pregão
Eletrônico

311/09 Diversos 1.728.105,38 Justificada Pregão
Eletrônico

166/10 Diversos 158.277,53 Justificada Pregão
Eletrônico

5781/10 H. STRATTNER &
CIA. LTDA

(33.250.713/0001-62)

7.455,94 Justificada Dispensa de
licitação

ART24, II
(LEI

8666/93)

5782/10 H. STRATTNER &
CIA. LTDA

(33.250.713/0001-62)

7.455,94 Justificada Dispensa de
licitação

ART24, II
(LEI

8666/93)

5420/10 JOMHÉDICA
NORTE PROD.

MÉD. HOSP. LTDA
(02.429.547/0001-32)

6.679,60 Justificada Dispensa de
licitação

ART24, II
(LEI

8666/93)

5444/10 EUROPA MEDICA
SERVICE LTDA

(00.118.694/0001-66)

4.859,95 Não Justificada Dispensa de
licitação

ART24, II
(LEI

8666/93)

0002/10 Diversos 78.988,60 Justificada Dispensa de
licitação

Art. 24, V
(LEI

8666/93)

0067/10 ADSERVI
Administradora de

Serviços Ltda

335.000,00 Justificada Dispensa de
licitação

Art. 24, IV
(LEI

8666/93)
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(02.531.343/0001-08)

0012/10 REM Ind. e Comércio
Ltda (CNPJ

47.334.701/0001-20)
e ABBOTT

Laboratórios do
Brasil Ltda (CNPJ

56.998.701/0001-16

70.428,80 Justificada Dispensa de
licitação

Art. 24, IV
(LEI

8666/93)

0012/10 SIEMENS LTDA
(44.013.159/0001-16)

41.363,00 Justificada Inexigibilidade
de licitação

Art. 25, II
(LEI

8666/93)

0032/10 PHILIPS MEDICAL
SYSTEMS LTDA

(58.295.213/0001-78)

107.800,00 Justificada Inexigibilidade
de licitação

Art. 25, I
(LEI

8666/93)

Da análise da amostra acima especificada, identificamos, ainda, fragilidades nos procedimentos e
controles existentes na Unidade. Inclusive, constatamos a ocorrência de contratação de empresa
com vínculo entre os dois únicos licitantes, representadas pelo mesmo sócio, ferindo a
competitividade e a economicidade do certame (Pregão n.º 081/2010, processo
23080.010393/2010-01), situação que merecerá atenção dos gestores  para  elucidação  dos fatos
e tomada das medidas necessárias.
Além dessa ocorrência, identificamos as seguintes inconsistências:

1) Na UFSC:
- Contratação de serviços de engenharia sem discriminação integral dos custos e dos quantitativos;
- Contratação de serviços de  engenharia/reformas (no total de R$505.207,74) com insu ficiente
motivação para demonstrar a necessidade do gasto e/ou fundamentação para a contratação na
quantidade e especificação contratadas, com ausência de aferição dos custos orçados e dos preços
propostos aos valores referenciais da mediana dos custos de obras públicas contidos no SINAPI,
com ausência de especificação mínima dos serviços detalhados em Projeto Executivo ou Memorial
Descritivo e com ausência de especificação completa dos serviços detalhados em planilhas de
quantitativos e custos unitários previamente identificados;
- Irregularidades na formalização e ausência de adequada fundamentação para aquisições por meio
de Dispensa de Licitação; e
- Realização indevida de dispensas de licitação, no valor total de R$R$ 31.962,00, caracterizando
fracionamento da despesa.

2) No Hospital Universitário:
- Realização indevida de Dispensa e de despesa sem prévio empenho, no valor de R$4.859,95; e
- Enquadramento indevido de Dispensa de licitação no valor total de R$14.911,88 e inobservância
de requisitos legais de enquadramento na aquisição de medicamentos.
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4.6 Avaliação da Gestão de Recursos Humanos
Analisando o Relatório de Gestão da Unidade para o exercício de 2010 verificamos que a UFSC
apresentou as informações sobre recursos humanos de  acordo com as orientações contidas no
Quadro A.5.1 da Portaria TCU nº 277/10 e Parte A, Item 5, do Anexo II da DN TCU nº 107/10.
A composição do quadro de servidores em exercício na UFSC é demonstrada a seguir:

Quadro de Servidores por Área na UFSC

Servidores Técnicos Administrativos em Educação em área fim 724

Servidores Técnicos Administrativos em Educação em área meio 2100

Docentes em área fim 1882

Docentes em área meio 2

TOTAL 4708

Verificamos que a quantidade de servidores cedidos não é considerável frente à lotação efetiva (32
cedidos para 4.790 servidores de carreira). Também insignificante é a quantidade de servidores
requisitados: 2 servidores, conforme SIAPE e informações prestadas pela Pró-Reitoria de
Desenvolvimento Humano e Social - PRDHS da UFSC.
Demonstrativo dos servidores cedidos:

Ônus para o cedente 12

Quadro Técnico-Administrativo

Ônus para o cessionário 4

Ônus para o cedente 14

Quadro de Docentes Superior

Ônus para o cessionário 2

Quadro extraído do Memorando 140/DDPP/PRDHS/2011, de 06/04/2011
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No exercício de 2010 houve ingressos de 579 servidores de carreira no exercício, o que corresponde
a 12% do quadro, e saída de 199 (4% do quadro inicial).
A Unidade informou sobre a realização, em 2006, dos projetos pilotos de estudo de
dimensionamento da força de trabalho e que os trabalhos vêm em contínuo desenvolvimento desde
então. Foi criada uma Divisão de Movimentação, ligada à PRDHS,  que será responsável  pela
movimentação de servidores, seguindo os parâmetros dos estudos de dimensionamento.
A análise na Folha de Pagamentos teve como escopo os indicadores gerados no levantamento e
cruzamento de dados do Sistema SIAPE, em trabalho prévio de auditoria. No que foi possível, a
regularidade dos casos analisados foi constatada em consultas aos sistemas informatizados, tendo
sido solicitada documentação à Unidade como forma subsidiária. As não-conformidades foram
tratadas no decorrer dos trabalhos, resultando os pontos e recomendações relatadas.
Segue quadro resumo dos itens relativos à Área de Pessoal analisados no presente trabalho:

OCORRÊNCIA QUANT.
SERVIDORES
ANALISADOS

QUANT.
SERVIDORES

COM SITUAÇÃO EM
DESCONFORMIDADE

1. Instituidores de pensão com mais de um vínculo 35 0

2. Servidores na Situação Funcional de Aposentados com mais de um
vínculo.

16 0

3. Servidores na Situação Funcional de Ativo permanente com mais
de um vínculo.

10 0

4. Servidores na Situação Funcional de Aposentados que estão na
situação de Ativo permanente.

9 0

5. Servidores que percebem a vantagem prevista no artigo 192 da Lei.
N° 8.112/90

22 4

6. Servidores que percebem os adicionais de periculosidade
/insalubridade

10 0

7. Relação de servidores que recebem auxílio-transporte em valor
superior a R$ 500,00

10 0

8. Relação de servidores que estão recebendo o abono de 10 0
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permanência

9. Servidores que aderiram ao PDV e reingressaram na Administração
Pública e estão atualmente na condição de Ativo Permanente

3 0

10. Servidores cedidos/requisitados 5 3

11. Beneficiários de pensão com mais de dois benefícios 10 0

12. Servidores com idade igual ou superior a 70 anos ainda com
situação de ativo permanente

13 2

13. Servidores com ocorrência de aposentadoria por invalidez
ocupantes de cargos efetivos ou em comissão

1 0

14. Servidores que percebem auxílio-alimentação com valores
divergentes daqueles estabelecidos pelo MP

5 0

15. Servidores que receberam a rubrica referente a Exercícios
Anteriores

5 0

16. Servidores aposentados/ pensionistas com idade superior a 90
anos

6 0

4.7 Avaliação do Cumprimento pela UJ das Recomendações do TCU e do Controle Interno

Inicialmente destacamos que a Unidade de Auditoria Interna não fez constar no Relatório de Gestão
as informações sobre o tratamento das próprias recomendações, apresentando as justificativas para
os casos de não acatamento, conforme determina a Decisão Normativa – TCU n.º 107/2010 (item
16, Parte A, do Anexo II). Tais informações foram juntadas ao processo após questionamento da
CGU ( Nota de Auditoria 201108926/01, de 19.04.2011).
Com relação ao cumprimento  das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União
(TCU), inicialmente, destacamos que, considerando a consolidação do processo de contas, entre
UFSC e Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago (HU), não há recomendações do TCU
para o HU.
Para a UFSC, considerando as determinações pendentes de atendimento, expedidas em 2010 (ou
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com providências adotadas em 2010), analisamos as providências adotadas frente aos Acórdãos n.º
5.666/2010 – Segunda Câmara, n.º 2.519/2010 - Segunda Câmara e n.º 4.890/2010 - Segunda
Câmara, sendo as análises devidamente registradas em itens específicos do Anexo a este Relatório.
Contudo, cabe destacar que nos Acórdãos n.º 2.519/2010 - Segunda Câmara e n.º 4.890/2010 -
Segunda Câmara há, entre outras, determinações para que a Controladoria-Geral da União (CGU)
posicione-se acerca da efetividade dos controles internos da Universidade no relacionamento com
suas fundações de apoio.
Os testes aplicados demonstraram que os controles internos são inadequados. Evidenciamos que a
análise das prestações de contas apresentadas pelas fundações é meramente formal e que há atraso
na apresentação das prestações de contas.
Por fim, cabe destacar que o acompanhamento das recomendações emitidas pela CGU é realizado
constantemente através do Plano de Providências Permanente. Dentre as situações pendentes, cabe
destacar a permanência de não-realização de inventário físico anual de bens móveis, o não-uso do
SCDP, o atraso na apresentação de prestações de contas por fundações de apoio e a não realização
das atividades previstas no PAINT 2010 da Unidade de Auditoria Interna, esta última em vista de
insuficiência de seu quadro de pessoal.

4.8 Avaliação da Gestão de Passivos sem Previsão Orçamentária

A UFSC e o Hospital Universitário não possuem passivos por insuficiência de recursos
orçamentários em 2010.

4.9 Avaliação da Conformidade da Inscrição de Restos a Pagar

Foram analisadas as documentações comprobatórias e as justificativas apresentadas pela UFSC para
as inscrições de Notas de Empenho em Restos a Pagar (processados e não processados). Nas 10
Notas de Empenho inscritas em Restos a Pagar Não Processados (valor total de R$ 42.160.458,12),
não ficou evidenciado o atendimento ao disposto no Decreto 93.872/86.

No caso do Hospital Universitário também foram inscritas dez (10) Notas de Empenho em Restos a
Pagar Não Processados (valor total de R$ 2.345.233,08), e também não ficou ficou evidenciado o
atendimento ao disposto no referido decreto.

Quadro Resumo UFSC:
Restos a pagar inscritos em
2010 (a)

Restos a pagar
analisados (b) Percentual analisado % de RP com

inconsistências
R$ 44.815.815,53 R$ 44.815.815,53 100,00% 82,50% (36.973.138,46)

Quadro Resumo HU:
Restos a pagar inscritos
em 2010 (a)

Restos a pagar
analisados (b) Percentual analisado % de RP com

inconsistências

R$ 2.349.030,02 R$ 2.349.030,02 100,00% 20,39% (479.106,87)

4.10 Avaliação dos Critérios - Chamamento Público
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Como já informado, a UFSC e o Hospital Universitário não firmaram convênio na qualidade de
Concedentes em 2010, nem realizaram chamamento público para seleção de convenentes ou
contratados.

4.11 Avaliação de Contratos e Convênios - SIASG/SICONV

Durante os trabalhos, verificamos algumas fragilidades pertinentes aos registros dos contratos da
UFSC no SIASG. A primeira delas está relacionada à falta de registro (cadastramento) de contratos
no Sistema, ainda que em percentual relativamente baixo (2%). A segunda fragilidade refere-se à
falta de atualização dos valores dos contratos, os quais sofrem alterações, normalmente decorrentes
de Termos Aditivos. Essa segunda fragilidade foi observada em 10 contratos de uma amostra de 33,
colhida entre 120 contratos  pré-selecionados justamente pelo risco de não estarem atualizados.
No caso do Hospital Universitário, os valores dos contratos encontram-se atualizados no SIASG, em
consonância ao que determina o § 3º do art. 19 da Lei nº 12.309/2010.

4.12 Avaliação da Entrega e do Tratamento das Declarações de Bens e Rendas

Identificamos que a UFSC não mantém controles adequados acerca da entrega de declarações de
bens dos servidores que exercem cargos, empregos ou funções de confiança, visto que evidenciamos
a ausência de apresentação das cópias das declarações de bens e rendas e/ou das autorizações de
servidores.

4.13 Avaliação da Sustentabilidade Ambiental em Aquisições de Bens e Serviços

Na UFSC e no Hospital Universitário foram observadas, de forma geral, fragilidades em três itens
concernentes à adoção de critérios de sustentabilidade ambiental:

- Adoção parcial de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens;

- Ausência de formalização e disseminação interna quanto ao processo de separação de resíduos
recicláveis descartados;

- Ausência de Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI.

Em contrapartida, observamos que vem sendo adotadas algumas boas práticas que merecem nosso
registro neste relatório:

UFSC :

- Projeto em implantação denominado de Sistema UFSC sem Papel, o qual visa a redução  no
consumo desse material, e na consequente necessidade de descarte. O projeto contempla a
digitalização em grande escala de documentos, tendendo a reduzir a necessidade de espaço físico
para a guarda de arquivos.

HU

- Recolhimento diário de resíduos orgânicos gerados em todo o Campus Universitário em grande
quantidade para compostagem, com obtenção de economias substanciais para o Hospital em gastos
contratuais de recolhimento de resíduos;



21 de 22

- Convênio firmado com a Eletrosul para participação no Programa Nacional de Conservação e
Energia Elétrica – PROCEL, visando a redução de consumo de energia elétrica;

- Utilização preferencial de aventais de tecido, e sacos de hamper de tecido, ao invés de sacos
plásticos, visando evitar a produção excessiva de lixo hospitalar.

4.14 Avaliação da Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial

Foram identificadas fragilidades na gestão e respectivos controles sobre os bens imóveis de uso
especial da Unidade. Verificamos que o sistema patrimonial SPIUnet, que registra o controle desses
imóveis, não vem sendo atualizado adequadamente. Foram identificados 5 imóveis não registrados, 7
dos 8 imóveis registrados estão com suas avaliações e, de forma geral, os imóveis não estão com
suas áreas construídas atualizadas.

A Unidade não  vem realizando o inventário anual de bens imóveis, importante ferramenta de
controle patrimonial, e também não conta com rotinas de programação e acompanhamento da
manutenção dos imóveis. Ainda que existam contratos diversos para a manutenção de elevadores,
extintores de incêndio, caixas d’água, sensores de alarmes, rede elétrica e hidráulica, não há um
plano de manutenção predial, com o objetivo de diagnosticar periodicamente a situação em que se
encontram os imóveis para a proposição de soluções.
Os imóveis ocupados pelo Hospital Universitário estão em propriedade da UFSC, sendo de
responsabilidade desta última os devidos registros contábeis e patrimoniais. O HU é responsável
apenas por seus contratos de manutenção em geral.

4.15 Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação

Em relação à gestão da área de tecnologia da informação da UFSC foram constatadas as seguintes
fragilidades:

- ausência de planejamento estratégico de tecnologia da informação em vigor na Unidade;

- ausência de uma rotina formalizada para avaliação da compatibilidade dos recursos de TI com as
reais necessidades da Unidade;

- inexistência de acordos de níveis de serviço em relação aos clientes internos da área de TI e aos
contratos celebrados entre a Unidade e seus fornecedores de TI; e

- inexistência de uma Política de Segurança da Informação bem como de comitê gestor de
segurança.
Como ponto forte da Unidade, verificou-se que não há dependência do conhecimento de
funcionários terceirizados, nem a gestão e decisões gerenciais estão a cargo de pessoal terceirizado.
Esse tipo de mão-de-obra possui quantitativo reduzido na Unidade e está alocado para atividades
específicas contratadas, como instalação de pontos de rede e atendimento aos usuários.
Como iniciativas de melhorias de gestão da área de TI na UFSC, citam-se as propostas elaboradas
em março/abril de 2011 dos seguintes documentos, que estão em fase de revisão prévia à aprovação:
Política de uso da rede sem fio da UFSC; Política de uso e funcionamento da rede da UFSC; e
Política de Uso Ético e Responsável dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação
(TIC).
Em relação à gestão de tecnologia da informação do HU, constatou-se, além das fragilidades
observadas para a UFSC, a carência de servidores das carreiras de TI na Unidade; o risco de
dependência de conhecimento de pessoal terceirizado; e a ausência de procedimento de
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transferência de conhecimento para servidores da Unidade referente a produtos e serviços de TI
terceirizados.

4.16 Conteúdo Específico

Em atendimento à DN TCU n.º 107/2010, Parte C - Conteúdo Específico por Unidade
Jurisdicionada ou Grupo de Unidades Afins (item 7), a UFSC informou em seu Relatório de Gestão:

a) Os indicadores de desempenho nos termos da Decisão TCU nº 408/2002 – Plenário e
modificações posteriores, no formato definido na portaria prevista no art. 4°, § 3° desta DN.
b) A relação dos projetos desenvolvidos pelas fundações sob a égide da Lei nº 8.958/ 1994,
discriminando o número do contrato ou do convênio, o objeto, o valor e a vigência, e, ainda, os
recursos financeiros, materiais e humanos pertencentes à IFES envolvidos em cada projeto.

Com relação aos indicadores, há registro em item específico deste Relatório. Já com relação ao item
"b", analisamos amostra de contratações celebradas pela UFSC com suas fundações, na qual
identificamos o atraso na apresentação de prestações de contas , a fragilidade nos controles internos
referentes à análise das prestações de contas apresentadas por fundações de apoio e a ausência de
segregação de funções, pois os servidores nomeados para fiscalizar a execução de contrato eram
bolsistas nos respectivos contratos.

Para o Hospital Universitário não há conteúdo específico na DN TCU n.º 107/2010.

5. Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário.

III - CONCLUSÃO

Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o presente
relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de
Auditoria. 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/SC, 29 de setembro de 2011.



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

CERTIFICADO DE AUDITORIA

CERTIFICADO Nº :201108926
UNIDADE AUDITADA :153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
EXERCÍCIO :2010
PROCESSO Nº :23080.005168/2011-25
MUNICÍPIO - UF :Florianópolis - SC

       Foram examinados os atos de  gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas,  especialmente
aqueles  listados  no  art.  10  da  IN  TCU nº  63/2010,  praticados  no  período  de 01/01/2010  a
31/12/2010.

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 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 63/2010:

UNIDADE EXAMINADA:HOSPITAL UNIVERSITARIO - UFSC

Relatório - Item: 201108948 - 1.1.3.2

Carência de servidores das carreiras de TI na Unidade; risco de dependência de conhecimento de
pessoal terceirizado.

Relatório - Item: 201108948 - 1.1.3.4

Ausência de procedimento de transferência de conhecimento para servidores da Unidade referente a
produtos e serviços de TI terceirizados.

Relatório - Item: 201108948 - 2.1.1.1

Falhas verificadas na execução do contrato HU n° 070/2009 e em sua fiscalização por parte do
Hospital.
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Relatório - Item: 201108948 - 4.1.1.2

Realização indevida de dispensa e de despesa sem prévio empenho, no valor de R$4.859,95.

UNIDADE EXAMINADA:UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Relatório - Item: 201108926 - 2.2.1.1

Fragilidade nos controles internos referentes à análise das prestações de contas apresentadas por
fundações de apoio; Necessidade de adequação ao Decreto n.º 7.423/2010.

Relatório - Item: 201108926 - 4.1.1.1

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

Relatório - Item: 201108926 - 4.2.1.2

Ausência de Inventário Patrimonial de Bens Imóveis.

Relatório - Item: 201108926 - 5.1.1.3

Cargo de Professor Titular preenchido sem concurso público de provas e títulos.

Relatório - Item: 201108926 - 6.1.1.1

Contratação de  empresa  com vínculo entre  os dois únicos licitantes,  representadas pelo mesmo
sócio, ferindo a competitividade e a economicidade do certame.

Relatório - Item: 201108926 - 6.2.1.3

Realização indevida de dispensas de licitação, caracterizando fracionamento da despesa.

Relatório - Item: 201108926 - 6.2.2.1

Ausência de segregação de funções: servidores nomeados para fiscalizar a execução de contrato são
bolsistas remunerados em contratos com fundações de apoio.

Relatório - Item: 201108926 - 6.2.3.1

Atraso na apresentação de prestações de contas em contratos celebrados com fundações de apoio.

4.    Assim, em função dos exames aplicados sobre os escopos selecionados, consubstanciados no
Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201108926, proponho que o julgamento das contas dos
agentes listados no art. 10 da IN TCU nº 63/2010 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:
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4.1 Agentes com proposta de encaminhamento pela gestão REGULAR COM RESSALVAS:
Cargo Unidade Examinada Relatório - Item
Diretor  do  Centro  de
Ciências  Agrárias-CCA  no
período  de  1/1/2010  até
31/12/2010

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA

201108926 - 6.2.1.3

Pró-Reitor  de  Infraestrutura
no  período  de  1/1/2010  até
31/12/2010

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA

201108926 - 4.2.1.2
201108926 - 4.1.1.1
201108926 - 6.1.1.1
201108926 - 6.2.3.1
201108926 - 2.2.1.1
201108926 - 6.2.2.1

Pró-Reitor  PRDHS  no
período  de  1/1/2010  até
31/12/2010

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA

201108926 - 5.1.1.3

DIRETOR
ADMINISTRATIVO  -  HU
no  período  de  1/1/2010  até
31/12/2010

HOSPITAL UNIVERSITARIO - UFSC 201108948 - 2.1.1.1
201108948 - 1.1.3.2
201108948 - 1.1.3.4
201108948 - 4.1.1.2

5.    Esclareço que os demais agentes listados no art.  10 da IN TCU nº  63/2010 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.

Marcelo Campos da Silva
Chefe da Controladoria-Geral da União em SC

Florianópolis/SC, 29 de setembro de 2011
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO Nº : 201108926

EXERCÍCIO : 2010

PROCESSO Nº : 23080.005168/2011-25

UNIDADE AUDITADA : 153163 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA

MUNICÍPIO - UF : Florianópolis - SC

    Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade  da 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 sob responsabilidade  da
Unidade,  destacam-se  os  resultados  obtidos  na  realização  do  Programa  1073  –  Brasil
Universitário/Ação: 4006 - Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação, visto que o número de
alunos matriculados previsto para 2010 foi superado em 6%, mediante execução de 100% dos
recursos financeiros previstos.

    3. As principais constatações, oriundas dos trabalhos de Auditoria de Avaliação da Gestão do
exercício  de  2010,  referem-se  a  fragilidades  nos  controles  internos  relativos  à  análise  das
prestações de contas de convênios; à contratação de empresa com vínculo entre os dois únicos
licitantes,  ferindo  a  competitividade  do  certame;  ao  fracionamento  de  despesa  por  meio  de
dispensa de licitação; à ausência de segregação de funções nas fiscalizações de contrato e a falhas
quanto  a  execução  contratual.  Foi  verificada,  ainda,  carência  de  servidores  das  carreiras  de
Tecnologia da Informação – TI, levando ao risco de  dependência de conhecimento do pessoal
terceirizado.

    4. Dentre as causas estruturantes relacionadas às constatações, pode-se citar fragilidades nos
controles relativos à prestação de contas de convênios, à área de licitação e ao acompanhamento
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de serviços contratados, bem como o dimensionamento inadequado da equipe de servidores de
carreira de TI. As recomendações formuladas referem-se ao controle efetivo sobre os prazos de
apresentação de prestações de contas de convênios devidas pelas fundações de apoio; à melhoria
do planejamento de compras, para que sejam evitadas dispensas de licitação para aquisição de
produtos e serviços que possam ser efetuados de forma global; ao redimensionamento do quadro
de  servidores  de  carreira  de  TI  com formação  superior  na  área.  Foram recomendados  ainda
melhoria na gestão de contratos; ressarcimento de valores pagos indevidamente por serviços não
prestados; e que, na nomeação de fiscal de contrato, seja respeitada a segregação de funções e
responsabilidades.

    5.  Quanto  às  recomendações do  Plano  de  Providências  Permanente  da  Unidade,  dentre  as
situações pendentes, cabe destacar a não realização de inventário físico anual de bens móveis; a
ausência  de  utilização do Sistema  de  Concessão de  Diárias e  Passagens -  SCDP;  o atraso na
apresentação de prestações de contas de convênios por fundações de apoio e a não realização das
atividades previstas no planejamento da Unidade de Auditoria Interna.

    6.  Em  relação  aos  controles  internos  administrativos  da  Unidade,  foram  identificadas
fragilidades especialmente quanto à análise da execução dos recursos repassados a fundações de
apoio, demonstrando falha em seus procedimentos de controle e avaliação de risco.

    7. Não foram identificadas, ao longo do exercício, práticas administrativas que tenham resultado
em impacto positivo sobre as operações da Unidade.

    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 VI, art. 13 da IN/TCU/N.º
63/2010 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, 14 de julho de 2011

 

SANDRA MARIA DEUD BRUM

DIRETORA DE AUDITORIA DA ÁREA SOCIAL - SUBSTITUTA

2 de 2


