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_______________________________________________ 

Análise Gerencial 
 
Senhor Chefe da CGU-Regional/SC,  
 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201407315, e 
consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, 
de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de 
contas anual apresentada pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. 

 
1. Introdução 
 
 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 07/04/2014 a 29/04/2014, 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. 

O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos 
Trabalhos, que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de 
Auditoria, que contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em 
subsídio ao julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da 
União – TCU. 

Registra-se que os Achados de Auditoria apresentados neste relatório foram 
estruturados, preliminarmente, em Programas e Ações Orçamentárias organizados em 
títulos e subtítulos, respectivamente, segundo os assuntos com os quais se relacionam 
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diretamente. Posteriormente, apresentam-se as informações e as constatações que não 
estão diretamente relacionadas a Programas/Ações Orçamentários específicos. 

 

 
2. Resultados dos trabalhos 
 
 

De acordo com o escopo de auditoria firmado, por meio da Ata de Reunião realizada em 
03/12/2013, posteriormente alterada/ajustada em 28/02/2014, entre a Secretaria de 
Educação, da Cultura e do Desporto do TCU (SECEX Educação) e da Diretoria de 
Auditoria da Área Social da CGU, foram efetuadas as seguintes análises: 

 

 
2.1 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

A fim de avaliar os mecanismos de controles internos que assegurem o planejamento, 
execução, acompanhamento e avaliação das atividades de ensino, pesquisa, extensão 
dos docentes, com vistas à consecução dos objetivos básicos da UFSC, foram realizados 
levantamentos de informações (reuniões) e análises documentais no Centro de 
Comunicação e Expressão (CCE) e no Centro de Ciências da Saúde (CCS), 
especificamente em relação aos cursos em Letras e de Medicina, respectivamente. 
 
A partir da análise documental e das reuniões realizadas, tornou-se possível analisar 
cada um dos tópicos citados a seguir: 
 
a) Distribuição da carga horária dos docentes entre as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão: o planejamento das atividades docentes é feito objetivando o 
equilíbrio entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de modo que os docentes 
destinem 50% de sua carga horária para atividades de ensino e os outros 50% para as 
atividades de pesquisa e extensão. Como evidência de que a UFSC busca uma adequada 
distribuição da carga horária do docente entre as diversas atividades de ensino, pesquisa 
e extensão, verificou-se que na UJ o sistema de avaliação dos docentes para efeito de 
progressão funcional incentiva a atuação do professor nas três atividades de forma 
integrada, sendo que tal distribuição pode ser acompanhada pelos gestores com o uso de 
sistemas informatizados da Instituição, em especial os sistemas “PAAD” (Planejamento 
e Acompanhamento de Atividades Docentes) e “Notes”. 
 
b) Distribuição das cargas horárias dos docentes entre a graduação, pós-graduação 
lato sensu e stricto sensu: não foram identificados normativos internos da UFSC que 
tratassem expressamente da distribuição de carga horária do docente entre a graduação e 
a pós-graduação (‘stricto sensu’ e ‘lato sensu’). Contudo, levantou-se a informação de 
que, como regra geral, os docentes são orientados a destinar de forma equilibrada suas 
horas de ensino entre a graduação e a pós-graduação. 
 
c) Justificativa para adoção de carga horária de 40 horas semanais (Decreto n.º 
94.664/1987, art 14, 2º): o então Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE, 
atual Câmara de Graduação, emitiu a Resolução nº 055/CEPE/1994, de 01/12/1994, que 
estabelece expressamente, em seu art. 1º, parágrafo único, que será permitido, em 
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caráter de excepcionalidade, para docentes da carreira do magistério superior da UFSC, 
o exercício temporário em 40 horas semanais.  
 
No que diz respeito ao exercício 2013, verificou-se que os departamentos interessados 
apresentaram suas justificativas para que suas respectivas áreas fossem abrangidas por 
essa situação de caráter excepcional (argumentaram a necessidade de mudança 
provisória de regime de 20 para 40h em virtude de uma série de acréscimos de horas-
aulas na graduação e pós-graduação, no aumento das horas de orientação e supervisão 
de estudantes). De posse de tais solicitações e justificativas, a Câmara de Graduação 
emitiu o Parecer nº 54/CGRAD/2012, de 09/10/2012. Após a edição de citado parecer, e 
baseado nas conclusões nele indicadas, foi emitida a Resolução nº 17/CGRAD/2012, de 
10/10/2012, que permitiu, para o exercício 2013, a adoção do regime excepcional de 40 
horas semanais para os docentes de áreas específicas dos seguintes departamentos de 
ensino: Odontologia; Pediatria; Cirurgia; Patologia; Clínica Médica; Ginecologia e 
Obstetrícia; e Direito. 
 
d) Critérios de seleção dos professores para cada disciplina que compõe a grade 
curricular dos cursos: o processo de seleção dos professores para as grades de 
disciplinas é conduzido por cada departamento de ensino da UFSC, seguindo, de 
maneira geral, as seguintes etapas:  
- realiza-se um levantamento das disciplinas e horários a serem ofertadas no semestre 
letivo;  
- identificam-se os professores que possuem a formação adequada para ministrar cada 
disciplina e/ou maior interesse na área objeto da matéria; e  
- cada chefia departamental negocia coletivamente com os docentes (ou até 
individualmente, quando necessário) as situações que apresentam algum tipo de 
dificuldade para preenchimento das grades das disciplinas. 
 
e) Sistemática de contratação de professores substitutos, percentuais de 
contratados, prazos e fundamentação legal das contratações: cada departamento de 
ensino submete a demanda de contratação de professor substituto diretamente à Pró-
Reitoria de Graduação (PROGRAD), a qual verifica se há a devida justificativa e o 
necessário amparo legal. 
 
Relativamente à observância do limite legal de 20% do total de docentes efetivos na 
contratação de professores substitutos (Lei n.º 8.745/93, art 2º, parágrafo 2º), não foi 
identificada extrapolação do mesmo, uma vez que na UFSC, em 31/12/2013, esta 
relação era de 15%.  
 
Ainda de acordo com as informações prestadas pelo CCE e pelo CCS, referentes, 
respectivamente, aos Cursos em Letras e Curso de Medicina, havia, em 31/12/2013, 26 
professores substitutos com contrato em vigor. Consultando a situação desses 26 
professores substitutos no SIAPE, não foram identificados casos em que tenha sido 
ultrapassado o prazo de 2 anos de permanência. 
 
Visando também a verificar se no âmbito da UFSC as contratações de professores 
substitutos observam o art.9º, parágrafo 2º, do Decreto nº 94.664/1987, foram 
selecionados, aleatoriamente, 07 professores substitutos de um total de 26, que, segundo 
os dirigentes do CCE e do CCS, compunham os quadros de pessoal dos Cursos em 
Letras e de Medicina. 
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Da análise, verificou-se que houve três casos selecionados em que os professores que 
serviram de justificativa para a contratação de substituto se aposentaram em 2004 e 
2005, o que, em princípio, estaria ensejando descumprimento do §3º, Art. 9º, do Decreto 
94.664/1987, haja vista que as vagas de tais afastamentos definitivos (aposentadorias) 
não estariam sendo preenchidas com a contratação de professores efetivos/concursados. 
A respeito do assunto, a UFSC foi questionada, tendo os gestores se manifestado no 
sentido de que tais aposentadorias não constam do banco de equivalentes da UFSC, e 
que, portanto, não poderiam servir de referência para contratação de professor efetivo.  
Fato## 
 
f) Indicadores e metas definidas para a atividade de pesquisa, acompanhamento e 
avaliação dos resultados: para acompanhar o atingimento das metas e execução das 
pesquisas, a UFSC utiliza um sistema informatizado denominado “Notes”, que tem uma 
série de funcionalidades, dentre elas o cadastramento de projeto de pesquisa, aprovação 
do projeto pelos departamentos/centros de ensino respectivos e preenchimento do 
relatório final do projeto.  
 
Em que pese a existência de um acompanhamento sistemático por meio do aplicativo 
“Notes” em relação ao atingimento dos resultados e objetivos de cada pesquisa 
realizada, a unidade auditada não dispõe de metas institucionais que reflitam a produção 
das pesquisas no âmbito geral da UFSC. Em outras palavras, há indicadores instituídos, 
como, por exemplo, “nº de bolsistas de produtividade em pesquisa” e “nº projetos de 
pesquisa registrados”, mas não há metas determinadas para cada um dos indicadores 
acompanhados pela Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESQ), o que limita a realização de 
avaliação de resultados (grau de execução das metas).   
 
Além da inexistência de metas, os indicadores atualmente utilizados para acompanhar o 
resultado das atividades de pesquisa, contidos no Relatório de Atividades emitido pela 
PROPESQ, não atendem ao critério de confiabilidade. Como exemplo, pode-se citar o 
indicador “nº projetos de pesquisa registrados”. O fato de haver um incremento no 
resultado desse indicador não permite, por si só, afirmar que a atividade de pesquisa na 
UFSC melhorou em relação aos exercícios anteriores, sendo o contrário também 
verdadeiro, já que tal incremento pode estar relacionado, inclusive, à morosidade na 
conclusão das pesquisas (acúmulo de pesquisas).  
 
g) Apropriação dos resultados das pesquisas: a UFSC possui, em sua estrutura, o 
Departamento de Inovação Tecnológica – DIT (antigo Departamento de Propriedade 
Intelectual – DPI), vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESQ), departamento 
este responsável por apoiar a transferência de tecnologia, interna ou externamente, e 
estimular e promover a proteção jurídica e a exploração econômica das criações e da 
propriedade intelectual da Universidade, conforme disposto no art. 48 da Resolução nº 
009/CUn/2006, de 13/06/2006. 
 
De acordo com a última edição publicada do Relatório de Atividades da Pró-Reitoria de 
Pesquisa (PROPESQ), foram solicitadas, no exercício 2012, 27 proteções referentes aos 
resultados de pesquisas desenvolvidas na UFSC, sendo 7 solicitações de pedido de 
patentes, 18 solicitações de registro de programas de computador e 2 solicitações de 
registro de marcas. 
 
h) Projetos de extensão realizados pelos docentes nas horas dedicadas à extensão: 
da mesma forma que as pesquisas, os projetos/atividades de extensão realizadas pela 
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UFSC devem ser registradas no sistema “Notes”, seguindo também um fluxograma de 
tramitação bastante similar àquele demonstrado para os projetos de pesquisa. 
 
Relativamente ao número de ações/projetos de extensão executados pelos docentes, 
verificou-se, com base nos registros disponíveis no sítio da UFSC, o seguinte cenário 
relativo ao CCE e ao CCS. 
 

Centro Número de projetos de extensão 
2010 2011 2012 2013 

CCE 470 561 475 449 
CCS 447 616 582 437 

 
Como se vê pelo quadro precedente, no exercício 2013 houve uma leve redução no 
número de projetos de extensão desenvolvidos tanto pelo CCE como pelo CCS. 
 
Assim, uma vez feita uma sucinta abordagem acerca dos temas acima propostos, pode-
se concluir que a UFSC tem buscado distribuir adequadamente a alocação da carga 
horária do seu corpo docente entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
Os normativos e os controles internos da UFSC se mostram adequados para garantir que 
a carga horária atribuída às diversas atividades acadêmicas atenda às necessidades 
vinculadas às grades curriculares dos seus cursos. 
 
Com relação à contratação de professores substitutos, verificou-se que tal procedimento 
atende aos requisitos legais quanto à motivação da contratação, duração dos contratos e 
limite percentual de professores substitutos contratados que se situa em um patamar 
médio inferior a 20% do quadro de professores efetivos. 
 
Como sugestão de melhoria, recomendou-se à Unidade Gestora que promovesse as 
medidas administrativas necessárias relacionadas à melhoria de sistemas informatizados 
e à alteração no arcabouço normativo das atividades de pesquisa, de modo a aprimorar, 
com isso, os indicadores e metas utilizados pela PROPESQ para acompanhar as 
atividades de pesquisa da UFSC.    
##/Fato## 

 
 
2.2 Avaliação da Conformidade das Peças 

Considerando a natureza jurídica e o negócio da UFSC, o presente item teve como 
objetivo avaliar a conformidade de duas peças de que tratam os incisos I e II do art. 13 
da IN TCU nº 63/2010, quais sejam: o rol de responsáveis e o relatório de gestão, 
constantes do Processo nº 23080.011365/2014-26. 
 
A metodologia adotada pela equipe consistiu na análise documental das duas peças, 
comparando-as com o conteúdo previsto/exigido nos seguintes normativos: IN/TCU nº 
63/2010, DN/TCU nº 127/2013, DN/TCU nº 132/2013 e Portaria TCU nº 175/2013. 
 
A partir dos exames concluiu-se que a UFSC apresentou as peças em desacordo com as 
normas do TCU, haja vista a não apresentação de informações necessárias à prestação 
de contas, entre as quais, destacam-se: 
 

Informação faltante Peça Item/Normativo 
Agentes responsáveis e seus substitutos ocupantes das funções de 
“Secretário da Secretaria de Aperfeiçoamento Institucional” e de 

Rol de 
Responsáveis 

Art. 10, II, da 
IN/TCU nº 
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“Secretário da Secretaria de Relações Internacionais”. 63/2010 

Principais resultados observados em relação à atividade do 
sistema de correição. 

Relatório de 
Gestão 

Subitem 3.4 da 
Portaria TCU nº 
175/2013 

Razões para proposição de abertura de créditos extraordinários, 
caso realizadas no exercício, registrando os aspectos indicados 
quando de sua solicitação para satisfação dos pressupostos 
constitucionais de imprevisibilidade e de urgência. 

Subitem 4.1.1.1 da 
Portaria TCU nº 
175/2013 

Análise crítica referente ao andamento dos contratos de prestação 
de serviços com locação de mão de obra, inclusive vigilância, 
limpeza e higiene. Neste subitem devem ser consignadas, caso 
identificadas, dificuldades encontradas pela administração na 
condução dos contratos de prestação de serviços, tais como 
interrupções na prestação de serviços e não pagamento de verbas 
trabalhistas por empresas contratadas e as providências adotadas 
(Análise Crítica dos itens 5.2.3 e 5.2.4). 

Subitem 5.2.5 da 
Portaria TCU nº 
175/2013 

Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da 
UJ. Subitem 6.1 da 

Portaria TCU nº 
175/2013 

Plano de substituição da frota de veículos. 
Razões de escolha da aquisição de veículos em detrimento da 
locação. 

Despesas no exercício com reformas e manutenção de bens 
imóveis sob responsabilidade da UJ. 

Subitem 6.2.2 da 
Portaria TCU nº 
175/2013 

Declaração de inserção e atualização de dados no SICONV. 
Subitem 9.6 da 
Portaria TCU nº 
175/2013 

A ocorrência e os atos de formalização de cessão, para terceiros, 
de imóveis da União na responsabilidade da unidade, ou de parte 
deles, para empreendimento com fins lucrativos ou não. Neste 
caso, identificar o locador, a forma de contratação, os valores, e 
benefícios recebidos pela unidade em razão da locação e a forma 
de contabilização e de utilização dos recursos oriundos da 
locação. 

Subitem 6.2 da 
parte A, Anexo II 
da DN TCU nº 
127/2013 

A finalidade de cada imóvel locado de terceiros. Subitem 6.3 da 
parte A, Anexo II 
da DN TCU nº 
127/2013 

Os custos relacionados ao imóvel locado de terceiros, 
discriminando os custos de locação e os de manutenção do 
imóvel. 

 
Ressalte-se que, em atendimento à Nota de Auditoria nº 201407315/01, de 11/04/2014, 
a UFSC apresentou as informações indicadas como faltantes. No que se refere ao Rol de 
Responsáveis, os dados complementados foram anexados ao processo de contas, 
enquanto que relativamente ao conteúdo faltante do Relatório de Gestão, as novas 
informações trazidas pela UJ foram incorporadas ao presente Relatório de Auditoria 
Anual de Contas. 
  
##/Fato## 

 
 
2.3 Avaliação da Gestão de Pessoas 

Para a Avaliação da Gestão de Pessoas da UJ sob o aspecto da observância à legislação 
sobre remuneração, cessão, requisição de pessoal, bem como sobre a concessão de 
aposentadorias, reformas e pensões, foi realizada uma análise censitária no SIAPE a 
partir de ocorrências pré-estabelecidas por meio do cruzamento entre os registros no 
SIAPE e a legislação de pessoal afeta à Unidade. 
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O resultado das análises realizadas nos dados da folha de pagamento e nos dados 
cadastrais funcionais dos servidores considerados na amostra registrou inconsistências 
nas informações, bem como incompatibilidades entre si, indicando a existência de 
ocorrências inadequadas, as quais, devidamente tratadas no presente Relatório, precisam 
ser regularizadas pela Unidade, conforme recomendações expedidas pela Equipe de 
Auditoria. 
 
O resultado das análises indicou ainda, que o controle atualmente realizado pelo Gestor 
de Pessoal da Unidade, em relação ao acompanhamento dos dados alimentados no 
Sistema SIAPE, possui fragilidades e necessita ser aprimorado, com vistas a evitar a 
ocorrência de novas impropriedades. 
 
Verificou-se ainda, aspectos inadequados na governança de pessoal da Unidade, pois, 
conforme tabela abaixo, a qual apresenta normas e boas práticas para a Governança da 
gestão de pessoas, a UFSC adota parcialmente ou informa que pretende adotar a maioria 
das práticas sinalizadas. 
 
Destaca-se a inadequação da resposta dada ao item 11 da tabela, uma vez que a Unidade 
não informou como é feita a seleção para cargos e funções de natureza gerencial e 
preencheu, “não prevê adotar a prática” para o item “executar processo formal, baseado 
em competências, para a seleção de gestores”. Ressaltamos que embora a nomeação 
para o exercício de função de direção, chefia ou assessoramento seja ato administrativo 
discricionário, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a Administração 
Pública submete-se a diversos princípios, dentre os quais, a legalidade, a 
impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Dessa forma, entendemos 
que o artigo 37 da Constituição Federal proíbe a utilização de critérios pessoais para 
nomeações, ou seja, visa evitar que o agente político utilize-se de nomeações para 
satisfação de questões de interesse distinto do público. Este entendimento corrobora 
com o teor da Súmula Vinculante nº 13 do STF, a qual impôs limites para o 
preenchimento de cargos públicos. Dessa forma, como boa prática, é recomendável que 
o gestor realize processo formal para recrutamento e nomeação dos cargos de direção, 
com intuito de comprovar que o ato praticado respeitou aos princípios previstos no 
art.37 da Constituição Federal. 
 

Tabela  – Informações sobre governança e gestão de pessoas  

Observação: Os campos preenchidos com “X” representam as respostas da UFSC que 
foram comprovadas pela equipe de auditoria.  Os campos preenchidos com asterisco 
indicam respostas fornecidas pela UFSC, para as quais não foram apresentados 
documentos e/ou informações que as evidenciassem. 

 

Liderança da alta administração 
A alta administração da unidade: Sim Não 
1-Monitora regularmente o cumprimento das diretrizes relativas à gestão de pessoas? *  
* A Unidade não apresentou documentos e/ou informações que evidenciassem a resposta acima. 
2-Designou formalmente corpo colegiado (ex.comitê, conselho) responsável por 
auxiliá-la nas decisões relativas à gestão de pessoas? 

 X 

3-Monitora regularmente o funcionamento desse corpo colegiado?  X 

A unidade , 
sistematicamente: 

Prática ainda não adotada Nível de adoção de prática 

Alinhamento estratégico Não Pretende Iniciou ou Adota Adota 
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Planejamento da gestão 
de pessoas 

prevê 
adotar a 
prática 

adotar a 
prática 

concluiu o 
planejamento 
para adotar a 

prática 

parcialmente 
a prática 

integralmente 
a prática 

4-Executa processo de 
planejamento de gestão 
de pessoas, aprovando e 
publicando objetivos, 
metas e indicadores de 
desempenho? 

 *    

* A Unidade não apresentou documentos e/ou informações que evidenciassem a resposta acima. 
Unidade de Gestão de Pessoas como parceira estratégica 
5-Identifica lacunas de 
competência da equipe 
de RH, com o objetivo 
de avaliar suas 
necessidades de 
capacitação (ex. 
necessidades de 
competências na área de 
gestão estratégica de 
pessoas, na área de 
concessão de direitos, 
etc.)? 

 *    

 * A Unidade não apresentou documentos e/ou informações que evidenciassem a resposta acima, no 
entanto, verificamos que foi aplicado, em 2013, questionário avaliativo específico para as atividades 
desenvolvidas pela Coordenadoria de Capacitação de Pessoas. 
Gestão da liderança e do conhecimento 
Gestão da liderança e processo decisório 
6-Oferece programas de 
treinamento e 
desenvolvimento de 
competências de liderança 
que atendem às 
necessidades de cada 
nível de gestão (do 
operacional ao 
estratégico), incluindo 
potenciais líderes? 

   X  

Integridade e comprometimento 
7-Verifica a opinião dos 
colaboradores quanto ao 
ambiente de trabalho e 
utiliza os resultados para 
orientar eventuais 
mudanças? 

   x  

Aprendizagem contínua 
8-Identifica as 
necessidades individuais 
de capacitação quando da 
avaliação de desempenho 
dos colaboradores, 
levando-as em 
consideração nas 
avaliações subsequentes? 

 X    

Cultura orientada a resultados 
Comunicação 
9-Identifica e divulga para 
os profissionais de RH a 
legislação, jurisprudência 
e as orientações 
normativas relativas à 

   X  



 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

9 

 
  
##/Fato## 

 
 
2.4 Avaliação da Gestão do Patrimônio Imobiliário 

Avaliamos a gestão do patrimônio imobiliário da UFSC, considerando as seguintes 
questões de auditoria: (i) Os registros contábeis relacionados à gestão do patrimônio 
imobiliário de responsabilidade da UJ estão corretos? (ii) Os controles internos 
administrativos apresentam qualidade suficiente para a referida gestão? (iii) As 
instalações prediais promovem o devido conforto à comunidade acadêmica? 

No primeiro tópico da análise, cotejamos as informações sobre os imóveis próprios e de 
terceiros registradas pela Unidade em seu Relatório de Gestão (e também nas relações 
de imóveis fornecidas à equipe), com consultas feitas ao Sistema SPIUnet e ao SIAFI. 
O intuito foi checar a pertinência e a compatibilidade dos devidos registros 
patrimoniais. Não foram examinados os documentos referentes à titularidade dos 
imóveis, tais como matrículas e outras escrituras. 

Neste primeiro tópico observamos que persiste a ausência (já observada em trabalhos de 
auditoria anteriores da CGU sobre as contas da IFE) de uma rotina de ação e, 
principalmente, de controles integrados entre essas áreas, gerando certas fragilidades na 
gestão dos imóveis, conforme segue: 

- existência de imóveis cujas informações referentes às áreas construídas e/ou ampliadas 
das edificações permanecem desatualizadas no SPIUnet. Os Registros Imobiliários 
Patrimoniais – RIP não estão individualizados para cada prédio ou construção no 
Sistema SPIUnet. Ocorre o agrupamento de várias construções em um mesmo RIP. 

gestão de pessoas, 
orientando acerca de 
como elas devem  ser 
aplicadas internamente? 
Avaliação de desempenho 
10-Realiza avaliação de 
desempenho dos membros 
da alta administração e 
demais gestores, 
vinculada ao alcance dos 
resultados da 
unidade/organização? 

 *    

* A Unidade não apresentou documentos e/ou informações que evidenciassem a resposta acima. 
Gestão de talentos 
Recrutamento, seleção e integração 

11-Executa processo 
formal, baseado em 
competências, para 
seleção de gestores? 

X     

Resultados e prestação de contas (Accountability) 
12-Monitora, por meio de 
sistema informatizado de 
gestão de pessoas, algum 
conjunto de informações 
relevantes sobre a força 
de trabalho (ex. índices de 
absenteísmo, índices de 
rotatividade, projeções de 
aposentadoria, etc)? 

   X  
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Como a contabilização no SIAFI é feita, em seu nível mais detalhado, pelo RIP, também 
não há a identificação contábil do valor de cada construção nesse sistema; 

- ausência de cadastro no Sistema SPIUnet dos 7 Imóveis de Uso Especial locados de 
terceiros. 

No segundo tópico, tratamos de investigar os controles sobre a gestão patrimonial no 
que se refere aos seguintes requisitos: existência de cadastro ou sistema de controle 
integrado para a gestão patrimonial, existência de inventário anual de bens imóveis, 
manutenção de indicadores de gestão do patrimônio imobiliário, rotinas de avaliação 
dos imóveis para fins de atualização contábil, diagnóstico do estado dos prédios, 
apuração da depreciação do ativo imobilizado (prédios/ blocos) e a avaliação de riscos 
na gestão dos bens imobiliários próprios ou locados de terceiros. 

Nesse segundo tópico, solicitamos à Unidade apresentar as evidências de cumprimento 
dos requisitos acima, e observamos que existem diversas fragilidades no ambiente de 
controle da Gestão dos bens Imóveis. Verificamos que o processo de gestão de imóveis 
carece das seguintes rotinas: 

a) Elaboração e manutenção de cadastro ou sistema de controle integrado para a gestão 
patrimonial; 

b) Elaboração do Inventário Anual de Bens Imóveis, já demandada pelos Acórdãos nº 
2589/2012 e nº 2.365/2013 do TCU; 

c) Elaboração e manutenção de indicadores para a identificação de fragilidades, bem 
como para o acompanhamento dos processos envolvidos na gestão dos bens imóveis; 

d) Avaliação de mercado dos imóveis para fins de atualização contábil (as avaliações 
estão sendo obtidas pelo “Valor Venal” determinado pela Prefeitura de Florianópolis); 

e) Diagnóstico do estado dos prédios, o qual serviria de base à programação anual de 
manutenção e reforma dos imóveis (essa programação tem sido feita com base em 
histórico de manutenções em anos anteriores); 

f) Avaliação de riscos na gestão dos bens imobiliários próprios ou locados de terceiros. 

No terceiro e último tópico, realizamos vistorias in loco a sete (7) prédios, selecionados 
por meio de entrevistas com os Coordenadores de Apoio Administrativo, responsáveis 
por cada Centro de ensino e respectivos prédios. Também entrevistamos pessoas ligadas 
a representações estudantis e Pró-reitores. Foram selecionados blocos/prédios entre 
aqueles construídos e reformados nos últimos 5 anos, bem como aqueles que não 
sofreram nenhuma dessas duas intervenções no mesmo período. O objetivo das 
entrevistas e das visitas foi identificar as condições das instalações (principalmente das 
salas de aula) ofertadas à comunidade acadêmica e possíveis contrastes existentes entre 
estruturas disponibilizadas a diferentes cursos e atividades acadêmicos. Verificamos os 
seguintes itens em nossa vistoria: 

- Capacidade das salas; 
- Conservação do mobiliário e equipamentos; 
- Construção ou Reforma nos últimos 5 anos; 
- Instalações Elétricas, tomadas e lâmpadas; 
- Infiltrações; 
- Ventilação; 
- Equipamentos de refrigeração (Ar condicionado); 
- Acessibilidade; 
- Quadro negro, branco, giz, canetas; 
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- Projetor Multimídia; 
- Bebedouros. 

Não foram identificadas situações relevantes que pudessem denotar privilégios 
oferecidos a determinados cursos no que toca a qualidade das instalações de salas de 
aula oferecidas pela IFE. 

Observamos que as salas de aula de um mesmo bloco, ou prédio, mantêm um padrão de 
qualidade sem distinção advinda da natureza dos cursos ou atividades que as utilizam. 
Houve relatos de que, em alguns casos as salas de aula da Pós-graduação, normalmente 
localizadas em prédios diferentes dos destinados à graduação, apresentam salas mais 
confortáveis, principalmente em termos mobiliários, devido à existência de recursos 
orçamentários específicos para tal finalidade. 

Os maiores defeitos observados referem-se a salas sem equipamentos de ar 
condicionado ou com aparelhos já bastante antigos, como é o caso do Centro de 
Filosofia e Ciências Humanas - CFH e do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas – 
CFM, respectivamente.  O prédio de blocos modulados do CFM é o que está em piores 
condições. Trata-se de prédio antigo que tem uma configuração de espaços inadequada, 
com muitos corredores, pouca iluminação e ausência de conforto térmico. Ainda assim, 
as salas de aula seguem um padrão, o qual consideramos razoável para as atividades 
acadêmicas. 
  
##/Fato## 

 
 
2.5 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

A CGU optou por examinar o grau de atendimento da UFSC às determinações efetuadas 
pelo TCU no exercício 2013, bem como os seus resultados para a melhoria da gestão e 
dos programas desenvolvidos pela IFE. 
 
O escopo inicial dos trabalhos se limitou aos acórdãos emanados em 2013 com 
determinação expressa do Tribunal à CGU para monitoramento. Da consulta realizada 
no site do TCU não foram identificadas determinações com tais características. 
 
Ampliando um pouco mais o escopo, em especial em razão de não ter havido auditoria 
de avaliação de gestão da UFSC em relação ao exercício 2012, fez-se nova consulta no 
site do Tribunal, agora também abrangendo o exercício 2012.  
 
Como resultado da consulta chegou-se ao Acórdão TCU nº 2.589/2012 – Plenário, que 
em seu subitem 9.5 determina o seguinte à CGU-R/SC e à UFSC: “informem nas 
próximas contas da entidade, as providências adotadas e os resultados alcançados em 
relação às recomendações da CGU constante dos Relatórios de Auditoria de Gestão nº 
201108926 (UFSC) e nº 201108948 (Hospital Universitário)”. 
 
As providências para as recomendações constantes dos mencionados Relatórios de 
Auditoria de Gestão, assim como para as demais recomendações dirigidas à UFSC, são 
acompanhadas pelo Controle Interno por meio do Plano de Providências Permanente 
(PPP). 
 
Considerando que somente a UFSC é que está tendo suas contas de 2013 avaliadas 
(Hospital Universitário não faz parte do escopo dos trabalhos de auditoria anual de 
contas 2013), temos a informar que a situação atual levantada pela CGU quanto ao 
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atendimento das recomendações do Relatório de Auditoria de Gestão nº 201108926 
(UFSC) é a seguinte: 

Situação Atual - Recomendações Qtde 
Recomendações 

% 

Atendida 41 57,75 
Reiterada pela sua não implementação plena 30 42,25 
Total 71 100,00 

 
Cabe ainda esclarecer que a UFSC cumpriu referida determinação do TCU na medida 
em que fez constar do seu Relatório de Gestão 2013 as providências adotadas e os 
resultados obtidos para cada uma das recomendações constantes dos Relatórios de 
Auditoria de Gestão nº 201108926 (UFSC) e nº 201108948 (Hospital Universitário). 
 
Não obstante o cumprimento da mencionada determinação (subitem 9.5 do Acórdão 
TCU nº 2.589/2012 – Plenário), verificou-se que, de acordo com informações 
constantes do Relatório de Gestão da UFSC, no exercício 2013 foram atendidas 30 
determinações do TCU enquanto outras 74 permaneceram sem atendimento. 
 
Nesse contexto, considera-se insatisfatório o tratamento dado pela UFSC aos 
acórdãos/decisões do Tribunal, dado que cerca de 71% das determinações emanadas do 
TCU ainda não foram cumpridas em sua plenitude. 
  
##/Fato## 

 
 
2.6 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

Neste item a auditoria objetivou verificar a adequada e oportuna implementação das 
recomendações expedidas pela CGU em ações de controle realizadas junto à UFSC 
relacionadas ao período de exame. 
 
A auditoria teve por escopo as recomendações constantes do Plano de Providências 
Permanente da UFSC, o qual serviu como fonte principal de informação para a 
realização dessa análise. 
 
A partir do resultado das análises das justificativas do gestor, bem como das 
providências adotadas em cada caso, conclui-se que das 150 recomendações com prazo 
de atendimento referente ao exercício das contas e a exercícios antecedentes, 51 foram 
atendidas e 99 não foram atendidas integralmente.  
 
Das 99 recomendações não atendidas, destacamos, no quadro a seguir, oportunidades de 
melhoria no caso de a UFSC implementá-las.  

Oportunidades de melhoria 
(caso a recomendação seja implementada) 

- padronização de procedimentos no âmbito dos almoxarifados da UFSC. 
- implementação de rotina para a realização dos inventários periódicos de bens móveis e imóveis como 
forma de avaliar as condições dos bens e a consistência dos registros patrimoniais, cadastrais e 
contábeis. 
- aprimoramento na fiscalização de contratos de serviços ou de fornecimento. 
- fortalecimento da gestão a partir de uma Auditoria Interna com quadro de servidores melhor 
estruturado. 
- desenvolvimento de sistema de controle de frequência efetivamente eficaz em que a leitura dos dados 
de entrada e de saída da instituição seja efetuada por mecanismos confiáveis, como o proporcionado 
pelos dados biométricos do servidor.  
- recuperação de recursos financeiros pagos a servidores que extrapolaram o limite constitucional 
remuneratório.  
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- implementação de sistema informatizado que possibilite o acompanhamento e controle da 
remuneração/retribuição total percebida pelos servidores ativos/inativos da UFSC, de modo a impedir 
qualquer extrapolação do limite constitucional remuneratório previsto no art. 37, inciso XI, da 
CF/1988.  
- aprimoramento no processo de análise de prestação de contas de convênios/contratos fundacionais de 
modo a verificar o cumprimento dos aspectos contábil, financeiro, de legalidade, de economicidade 
(quanto à realização de licitação para a contratação da melhor proposta), de efetividade (quanto ao 
atingimento dos objetivos esperados), de pertinência (em relação às atividades previstas no plano de 
trabalho), de existência (quanto aos bens e serviços adquiridos).  
- implementação de controle que impeça a celebração de novos convênios/contratos com fundações de 
apoio que estejam inadimplentes com a obrigação de prestar contas.  
- divulgação das informações sobre a relação da UFSC com as fundações de apoio, em especial no que 
se refere aos dados sobre os projetos em andamento, incluindo a indicação das remunerações pagas e 
dos respectivos beneficiários, de acordo com os termos estabelecidos pelo Decreto n° 7.423/2010.  

 
Já em relação às recomendações atendidas, merecem destaque os seguintes 
aprimoramentos produzidos: 

Aprimoramentos produzidos 
(recomendações atendidas) 

- criação do Departamento de Manutenção Predial e de Infraestrutura – DMPI, que incorporou as 
atribuições de planejamento e gerenciamento dos serviços de manutenção predial e reformas, 
anteriormente exercidas de forma segregada pela Prefeitura Universitária - PU e pelo Departamento de 
Obras e Manutenção Predial – DOMP. 
- verificação prévia da adequação dos preços de orçamentos apresentados para execução de pequenos 
serviços aos preços de mercado, mediante consulta ao sistema SINAPI.  
- verificação qualitativa e quantitativa dos objetos dos gastos com CPGF durante a análise das 
prestações de contas, prevenindo despesas não elegíveis, não eventuais e fracionamento de despesas.  
- elaboração e execução de plano de ação referente ao projeto de modernização da Imprensa 
Universitária. 

 
Nesse contexto, apesar de evidenciado algum avanço, ainda não se considera 
satisfatório o tratamento dado pela UFSC para cumprimento das recomendações da 
CGU, dado que 66% delas ainda não foram atendidas integralmente, abrindo a 
possibilidade de efeitos negativos no processo de aprimoramento da gestão da UJ. 
  
##/Fato## 

 
 
2.7 Avaliação da Carta de Serviços ao Cidadão 

A instituição federal de ensino, que presta serviços diretamente ao cidadão, elabora e 
divulga a “Carta de Serviços ao Cidadão”, no âmbito de sua esfera de competência. 
Entretanto, a Entidade não deu cumprimento a todas as ações previstas na norma 
regente da ação, ato que se contrapõe ao disposto nos artigos 11 e 12 do Decreto nº 
6.932/2009, especialmente quanto à forma de divulgação e à realização de pesquisas de 
satisfação. 
  
##/Fato## 

 
 
2.8 Avaliação do CGU/PAD 

A partir dos exames realizados, verificou-se que a UFSC não possui normativos 
internos que regulamentem a estruturação, o funcionamento e a designação de 
servidores responsáveis pelo registro dos atos atinentes à correição, em 
desconformidade com os termos da Portaria nº 1.043/2007 do Ministro Chefe da 
Controladoria Geral da União. 
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Ademais, os registros dos processos no sistema CGU-PAD estão a cargo de um servidor 
da Procuradoria Federal, tendo sido identificado que se encontram incompletos e 
desatualizados, pois dos 439 processos instaurados, conforme cadastros 
disponibilizados pela Unidade, apenas 107 foram registrados no CGU-PAD. Esta 
distorção, entre o quantitativo registrado no sistema e os extratos, pode ser ainda maior, 
uma vez que há processos registrados no CGU-PAD para os quais não foram 
apresentados os correspondentes extratos. Ressalta-se que constatamos divergências 
entre os extratos e os registros no CGU-PAD nos campos “Data do Ato Instaurador” e 
“Situação do Processo”. 
Dessa forma, a UFSC não possui estrutura adequada para o desempenho das atividades 
do sistema de correição, prejudicando a segurança e completude das informações dos 
processos disciplinares, bem como o controle e o alcance de efetivos resultados. 
  
##/Fato## 

 
 
2.9 Estrutura e Atuação da Auditoria Interna 

Neste item o objetivo da auditoria consistiu em avaliar a estrutura e atuação da Unidade 
de Auditoria Interna da Instituição Federal de Ensino (Audin). 
 
Em relação à estrutura da Audin, foram considerados os seguintes aspectos: 
 
a) independência e sua posição no organograma da Entidade; 
b) existência de regulamento/estatuto/regimento da Entidade com definição de 
responsabilidades, delimitação da atuação dos trabalhos, bem como do estabelecimento 
das normas que devem ser seguidas pelos auditores internos; 
c) existência de uma política de desenvolvimento de competências para os auditores 
internos; e 
d) estrutura disponível na Auditoria Interna e sua adequação às necessidades. 
 
Quanto à atuação da equipe da Audin, avaliaram-se as seguintes ações: 
 
a) aderência das atividades realizadas pela Auditoria Interna no exercício sob análise, 
constantes no Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT), com 
relação às planejadas; 
b) o processo de gerenciamento de riscos, quando realizado pela Audin; 
c) adequação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) às 
fragilidades apontadas na avaliação de riscos, quando realizada; 
d) atuação da Auditoria Interna em submeter o PAINT e possíveis modificações ao 
Conselho Diretor/Deliberativo da Entidade ou órgão equivalente para aprovação; 
e) atuação da Audin no assessoramento à alta administração; 
f) aplicação do princípio da segregação de funções, principalmente no que tange à 
realização de atividades típicas de gestão; e 
g) atuação da Auditoria Interna em trabalhos de avaliação dos controles internos 
administrativos da Unidade Jurisdicionada. 
 
Para fundamentar as análises realizadas, foram utilizados os principais normativos que 
regem as atividades da auditoria interna no âmbito da administração pública federal, 
entendimentos recentes do Tribunal de Contas sobre a matéria e normas internacionais 
sobre a prática da auditoria interna no setor público, elaboradas pelo Institute of Internal 
Auditors (IIA). 
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As técnicas e procedimentos adotados para a obtenção de informações abrangeram a 
análise dos seguintes documentos: PAINT 2013 e 2014; RAINT 2013 e o Regimento da 
Reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina, onde constam as competências da  
Auditoria Interna e  sua posição no organograma da entidade. Além disso, foram 
realizadas entrevistas com os auditores internos. 
 
Concluímos o que segue: 
 
Em relação à estrutura da Unidade de Auditoria Interna (Audin), conclui-se que a 
posição ocupada pela Auditoria Interna no organograma da UFSC não está de acordo 
com as diretrizes estabelecidas na legislação aplicável e com as orientações dos Órgãos 
de Controle (Decreto 3.591/2000), não atendendo os requisitos para a independência 
necessária à consecução de suas atividades. A Auditoria Interna está formalmente 
subordinada à Reitoria e Vice Reitoria, conforme dispõe o artigo 5° do Regimento da 
Reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina, aprovado pela Resolução 
Normativa n.º 28/CUn, 27 de  novembro de 2012. Adequada seria sua vinculação 
diretamente ao Conselho Universitário – CUn, conselho este que é a instância máxima 
deliberativa e normativa da IFE. 
 
Observamos a inexistência de política formalizada nos regulamentos da entidade que 
contemplem a previsão de requisitos necessários à adequada atuação da Auditoria 
Interna. A Auditoria Interna não dispõe de regulamento próprio que disponha sobre sua 
atuação, atribuições, bem como de seu relacionamento com as outras estruturas da 
entidade. Além disso, também não existe uma política formalizada de desenvolvimento 
de competências para os auditores internos da IFE, a qual poderia estar prevista em seu 
regulamento próprio, ainda não criado. 
 
O setor opera, atualmente com apenas 04 servidores, sendo que está previsto o ingresso, 
em 2014, de outros 04 servidores provenientes de concurso público, adequando número 
mínimo necessário ao desenvolvimento de suas atribuições. Quanto ao espaço físico e 
equipamentos, os mesmos são considerados adequados, carecendo, contudo de um 
sistema operacional informatizado para organização e desenvolvimento das atividades 
previstas. 
 
Verifica-se que as ações da Audin representaram apenas 44% das previstas no PAINT 
2013. Apesar disso não foi percebido detrimento das atividades de fortalecimento dos 
controles da Entidade. O baixo grau de aderência das auditorias realizadas no exercício 
em relação ao planejado deveu-se, principalmente, a três fatores: execução de ações 
pendentes do ano anterior, não previstas no PAINT 2013, demandas internas relevantes 
da Reitoria no decorrer do período e dificuldades em manter a continuidade da estrutura 
de pessoal existente na Audin. 
 
Destaque-se que o PAINT não foi elaborado com base em metodologia adequada de 
avaliação de riscos, dado que a IFE não possui uma sistemática eficaz de gestão de 
riscos, não elaborando, portanto, nenhum  documento sobre gestão de riscos da 
Instituição. Os auditores internos afirmaram que não detém nível de conhecimento 
adequado sobre os conceitos da gestão de riscos a ponto de assegurar que o PAINT seja 
elaborado com base nesse tipo de análise. 
 
Considerando o conteúdo dos relatórios produzidos pela Auditoria Interna no exercício 
sob exame, a Audin exerceu adequadamente sua função de assessoramento aos gestores 
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da Instituição, não tendo sido verificado qualquer trabalho em que ela tenha atuado em 
tarefas de gestão administrativa. 
 
Efetuamos a leitura do Parecer da Auditoria Interna sobre a Prestação de Contas do 
Exercício de 2013 da UFSC e verificamos que o documento contém todos os elementos 
previstos no Anexo III à Decisão Normativa TCU Nº 132, de 02 de Outubro de 2013. 
 
Como ações relevantes realizadas pela atuação da Audin para a melhoria da gestão da 
IFE, destacam-se: 
 
1) A auditoria na Gestão de Patrimônio Imobiliário, que motivou a criação de grupo de 
trabalho para regularização fundiária dos bens imóveis e completude de alguns registros 
no SPIUnet. Alertou, também, a gestão da UFSC para a ausência de depreciação dos 
edifícios e para a ausência de competência formal na estrutura da UFSC para o 
gerenciamento dos registros e controles patrimoniais imobiliários. 
 
2) A auditoria nos processos de concessão de espaço físico, que resultou na Portaria nº 
2281/2013GR, de 04/12/2013, que criou grupo de trabalho para revisar a Resolução 
Normativa nº 4/CC/10, bem como alguns contratos de concessão ainda em curso com a 
apreciação da Procuradoria Federal. 
 
3) A auditoria nos processos de doações e baixa de bens móveis, que apresentou como 
recomendação a revisão nos processos de baixa e doações de bens, a apuração das 
irregularidades possivelmente cometidas nos processos analisados e o alerta para a 
necessidade de regularização de baixa contábil e patrimonial. 
 
Diante do exposto, entende-se necessária a realização de trabalho voltado, 
especificamente, à criação de um regulamento próprio para o funcionamento da 
Auditoria Interna. Ao mesmo tempo, é necessário dimensionar a força de trabalho e os 
recursos materiais da Audin, bem como definir a política de capacitação de seus 
integrantes. Deve ser dada, ainda, ênfase especial à aquisição de conhecimentos e 
competências na área de gestão de riscos. Essas seriam as ações necessárias a fim de 
dotar a Audin de capacidade para o cumprimento de sua missão. 
  
##/Fato## 

 
 
 
2. 10 Ocorrências com dano ou prejuízo  
 
Entre as constatações identificadas pela equipe, aquelas nas quais foi estimada 
ocorrência de dano ao erário são as seguintes:  
 
2.1.3.1 
 
Informações inconsistentes no SIAPE geram eventos inadequados na ficha financeira e 
impropriedades no cadastro funcional de servidores, ocasionando um prejuízo potencial 
de R$ 103.961,24. 
 
 
 
3. Conclusão 
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Eventuais questões 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, 16 de julho de 2014. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 
Chefe da Controladoria Regional da União no Estado de Santa Catarina 
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_______________________________________________ 

Achados da Auditoria - nº 201407315 
 
1 CONTROLES DA GESTÃO                           

1.1 CONTROLES INTERNOS                             

1.1.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

 
Ausência de responsável pelo controle e registros dos processos disciplinares no 
sistema CGU-PAD e falta de controle gerencial das atividades de correição 
(descumprimento dos arts. 1º e 3º da Portaria nº 1.043, de 24 de julho de 2007, da 
Controladoria-Geral da União - CGU). 
 
Fato 

 
Não foi designado coordenador responsável pelo controle e registro dos processos no 
sistema CGU-PAD, tampouco responsável pelo gerenciamento dos processos 
disciplinares, em desconformidade com os artigos 1º e 3º da Portaria nº 1.043/2007 do 
Ministro Chefe da Controladoria Geral da União. 
 
Por meio do Ofício nº 263/2014/GR, de 9 de abril de 2014, a gestora da Unidade 
informa que as atribuições de coordenador específico para gestão do CGU-PAD junto à 
UFSC, estão a cargo da Procuradoria Federal – PF/UFSC. Também no item 3.4 do 
Relatório de Gestão da UFSC a Unidade informa que as atividades de correição estão 
sob a responsabilidade da Coordenadoria de Processos Administrativos Disciplinares, 
vinculada à Procuradoria Federal junto à UFSC, identifica o coordenador e descreve as 
atividades de sua competência. No entanto, verificamos que, por força da Lei 
Complementar nº 73/93, estas atividades não devem ser de competência da Procuradoria 
Federal. 
 
Esta ilegalidade foi relatada à reitora pelo Procurador Federal, no Ofício 
nº117/2013/PF-UFSC, de 21 de fevereiro de 2013, o qual esclarece que a atuação da 
PF/UFSC, no que concerne aos Processos Administrativos Disciplinares, se dá em 
assessoramento à Autoridade Julgadora e está sendo executada pelo coordenador de 
processos disciplinares da Procuradoria Federal. 
 
A origem do deslocamento das atividades de correição para a Procuradoria Federal, de 
acordo com as informações constantes do Ofício nº117/2013/PF-UFSC, pode estar na 
vacância do cargo de “Coordenador de Processos Administrativos Disciplinares e de 
Legislação de Pessoal” da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Humano e Social, quando 
o servidor que ocupava tal cargo, foi alocado na Procuradoria Federal, em 2009. 
Percebe-se que, equivocadamente, as competências de seu antigo cargo foram 
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carregadas para o novo cargo que sequer integra a administração da UFSC, pois se 
tratava de cargo da Procuradoria Federal. 
 
Verificamos ainda, que as atividades de correição não estão regulamentadas, isto é, não 
estão registradas nas normas internas da UFSC, nem da Procuradoria Federal. Apesar 
disso, o site da UFSC (http://procuradoriafederal.ufsc.br/institucional/funções-
institucionais-2/coordenadoria-de-processosadministrativos-disciplinares), descreve 
estas atividades, de gerenciamento e andamento dos processos disciplinares, como 
atribuições da Coordenadoria de Processos Administrativos Disciplinares da 
Procuradoria Federal. Assim, estas informações publicadas no site, estão inconsistentes 
por falta de regulamentação e desrespeito à Lei Complementar nº 73/93, especialmente 
nos artigos 11, 17 e 18, abaixo transcritos: 
 

“Art. 11 - Às Consultorias Jurídicas, órgãos administrativamente subordinados 
aos Ministros de Estado, ao Secretário-Geral e aos demais titulares de 
Secretarias da Presidência da República e ao Chefe do Estado-Maior das 
Forças Armadas, compete, especialmente: 
        I - assessorar as autoridades indicadas no caput deste artigo; 
        II - exercer a coordenação dos órgãos jurídicos dos respectivos órgãos 
autônomos e entidades vinculadas; 
        III - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos 
demais atos normativos a ser uniformemente seguida em suas áreas de atuação 
e coordenação quando não houver orientação normativa do Advogado-Geral da 
União; 
        IV - elaborar estudos e preparar informações, por solicitação de 
autoridade indicada no caput deste artigo; 
        V - assistir a autoridade assessorada no controle interno da legalidade 
administrativa dos atos a serem por ela praticados ou já efetivados, e daqueles 
oriundos de órgão ou entidade sob sua coordenação jurídica; 
        VI - examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do Ministério, 
Secretaria e Estado-Maior das Forças Armadas: 
        a) os textos de edital de licitação, como os dos respectivos contratos ou 
instrumentos congêneres, a serem publicados e celebrados; 
        b) os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade, ou decidir a 
dispensa, de licitação.” 
(...) 
Art. 17 - Aos órgãos jurídicos das autarquias e das fundações públicas compete: 
        I - a sua representação judicial e extrajudicial; 
        II - as respectivas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos; 
        III - a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, 
inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de 
cobrança amigável ou judicial. 
Art. 18. No desempenho das atividades de consultoria e assessoramento aos 
órgãos jurídicos das autarquias e das fundações públicas aplica-se, no que 
couber, o disposto no art. 11 desta lei complementar”. 

 
Quanto à utilização do CGU-PAD pela Unidade, verificamos que, ao tomar 
conhecimento, por meio do Ofício nº 231/2013/GR, de 09 de abril de 2013, de que as 
atividades de correição não são de competência da Procuradoria Federal, a Reitora em 
exercício, solicitou a colaboração da PF-UFSC no sentido de indicar servidor para 
realizar os registros no Sistema CGU-PAD. Assim, foi indicado um servidor da 



 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

20 

coordenadoria de processos disciplinares da Procuradoria Federal, o qual iniciou os 
cadastramentos no CGU-PAD dos processos disciplinares. 
 
Em análise aos registros efetuados no CGU-PAD, verificamos que dos 439 processos 
instaurados, conforme cadastros disponibilizados pela Unidade, apenas 107 foram 
registrados no CGU-PAD. Esta distorção, entre o quantitativo registrado no sistema e os 
extratos, pode ser ainda maior, uma vez que há processos registrados no CGU-PAD 
para os quais não foram apresentados os correspondentes extratos. 
 
Além do acima exposto, constatamos, conforme detalhado em item específico deste 
relatório, que a UFSC não possui relatórios de controle e gerenciamento de seus 
processos disciplinares e que os registros nos sistemas encontram-se inconsistentes. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
A causa desta constatação está relacionada à ausência de setor da Administração da 
UFSC responsável pelas atividades de correição da Unidade. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Referente a esta constatação, em resposta à Solicitação de Auditoria 201407315/17, por 
meio do Ofício nº 311/2014/GR, de 23 de abril de 2014, a Unidade encaminhou o 
Despacho nº 142/2014/CPAD da Coordenadoria de Processo Administrativos 
Disciplinares da Procuradoria Federal junto à UFSC – CPAD/PF/UFSC, o qual informa: 
 

“2) Conforme foi respondido nos relatórios de auditoria de anos anteriores, 
esta CPAD não recebeu determinação formal para preenchimento do CGU-
PAD e nem dispunha de pessoal para isso, pois funcional quase que 
permanentemente com um servidor. É do conhecimento da Administração da 
UFSC que somente em abril de 2013 foi designado o servidor P.O. para atuar 
junto a esta CPAD, o qual foi cadastrado para inserção dos dados no CGU-
PAD. Não foi determinado que se incluísse processos antigos, mas essa 
providência pode ser tomada caso haja essa determinação;” 

 
A Unidade também se manifestou após o encaminhamento do Relatório Preliminar 
desta Auditoria, tendo sobre este assunto, apresentado as seguintes considerações: 

 
“Está em fase de nomeação a comissão permanente, provisoriamente 
denominada de “Corpo Permanente Disciplinar”, cuja minuta da portaria 
normativa segue em anexo, que terá a competência de apurar as infrações 
administrativas disciplinares no âmbito desta Universidade. 
Paralelamente, está tramitando no Conselho Universitário (CUn) o projeto de 
criação da unidade de correição. O projeto já está em discussão no conselho 
desde outubro de 2013 e atualmente já está pautado para apreciação do parecer 
de vistas. 
Estas instâncias, após aprovadas e normatizadas, terão suas atribuições e 
competências devidamente segregadas, contemplando o controle e a gestão dos 
processos disciplinares no âmbito da UFSC. Dentre as atribuições, estarão as 
atividades inerentes a publicidade das informações e à utilização do sistema 
CGU-PAD, nos moldes determinados pelos normativos, especialmente com 
relação ao disposto na Portaria nº 1043, de 24 de julho de 2007, da 
Controladoria Geral da União.” 



 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

21 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
O fato da gestora da unidade acolher as considerações apresentadas pela Coordenadoria 
de Processo Administrativos Disciplinares da Procuradoria Federal junto à UFSC – 
CPAD/PF/UFSC (Despacho nº142) e sem acrescentar ou alterar as informações 
apresentadas, encaminhar o documento à equipe de auditoria, reforça o problema da 
Unidade não ter estrutura adequada ao gerenciamento de seus processos disciplinares. 
A resposta encaminhada indica que a CPAD/PF/UFSC ou desconhece o conteúdo da 
Portaria CGU nº 1.043/2007 ou não se considera responsável pelos procedimentos 
determinados pela citada Portaria. Dessa forma, as manifestações apresentadas reforçam 
as constatações apontadas. 
Da análise da manifestação apresentada após o Relatório preliminar verifica-se que a 
Unidade compromete-se a adotar providências para regularizar as constatações 
apontadas neste relatório. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Atualizar as informações do site da UFSC, tornando-as compatíveis 
com os normativos internos e dando transparência ao exercício das atividades de 
correição da Unidade 
 
Recomendação 2: Indicar e regulamentar o setor da administração da UFSC que ficará 
responsável pelas atividades de correição. 
 
Recomendação 3: Nomear coordenador responsável pelo controle e gerenciamento dos 
processos disciplinares no sistema CGU-PAD, em cumprimento aos arts. 1º e 3º da 
Portaria nº 1.043, de 24 de julho de 2007, da Controladoria-Geral da União - CGU. 
 
 
1.1.1.2 INFORMAÇÃO 

 
Processo de contas constituído com as peças requeridas, porém não contendo todo 
o conteúdo estabelecido pelo TCU. 
 
Fato 

 
Em 31/03/2014, a UFSC encaminhou ao Controle Interno seu processo de prestação de 
contas referente ao exercício 2013 - Processo nº 23080.011365/2014-26.  
 
Da análise do processo, verificou-se que: 
 
a) Quanto à existência das peças atribuídas à Unidade pela IN/TCU nº 63/2010 e 
DN/TCU nº 132/2013, o mesmo fora constituído adequadamente haja vista conter os 
seguintes documentos:  
- rol de responsáveis;  
- relatório de gestão;  
- parecer da unidade de auditoria interna (AudIn);  
- parecer do Conselho de Curadores;  
- parecer do Conselho Universitário; e  
- relato sucinto indicando os fatos apurados no exercício 2013 que envolveram dano ao 
Erário, fraudes ou corrupção. 
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b) Relativamente aos formatos e conteúdos obrigatórios das peças integrantes do 
processo de contas, exigências estas estabelecidas na IN/TCU nº 63/2010, DN/TCU nº 
127/2013, DN/TCU nº 132/2013 e Portaria TCU nº 175/2013, constatou-se que a UFSC, 
inicialmente, deixara de apresentar as informações relacionadas a seguir (“b.1” a “b.9”), 
as quais foram complementadas pela UFSC em atendimento à Nota de Auditoria nº 
201407315/01, de 11/04/2014.   
 
b.1) Rol de Responsáveis (art. 10, II, da IN/TCU nº 63/2010). 
 
Complementação UFSC: “A complementação do rol de responsáveis, contemplando a 
inclusão dos agentes responsáveis pela Secretaria de Aperfeiçoamento Institucional e 
pela Secretaria de Relações Internacionais, bem como seus substitutos, foi repassada 
ao coordenador da Equipe de Auditoria da Ordem de Serviço nº 201407315 por meio 
do Ofício nº 294/2014/GR, de 22 de abril de 2014. A complementação foi devidamente 
incluída no processo de contas (fls. 610-611).” 
 
b.2) Principais resultados observados em relação à atividade do sistema de correição 
(Subitem 3.4 da Portaria TCU nº 175/2013). 
 
Complementação UFSC: “Foram instauradas 2 comissões de inquérito, 62 sindicâncias 
investigativas, abertos 15 processos administrativos disciplinares e 27 PADs – Rito 
Sumário, perfazendo um total de 106 atos.” 
 
b.3) Razões para proposição de abertura de créditos extraordinários, caso realizadas no 
exercício, registrando os aspectos indicados quando de sua solicitação para satisfação 
dos pressupostos constitucionais de imprevisibilidade e de urgência (Subitem 4.1.1.1 da 
Portaria TCU nº 175/2013). 
 
Complementação UFSC: “Em relação à abertura de créditos extraordinários cabe 
informar que não se refere à solicitação da Universidade, mas que ocorreu por ação do 
Poder Executivo Federal, amparado pela Medida Provisória nº 598, de 27 de dezembro 
de 2012, que, de acordo com seu preâmbulo, ‘abre crédito extraordinário, em favor de 
diversos órgãos e empresas estatais, para os fins que especifica’, combinado com o 
Decreto de 23 de janeiro de 2013, que, segundo o preâmbulo, ‘reabre, parcialmente, 
em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito extraordinário, no valor de R$ 
32.008.287.456,00, aberto pela Medida Provisória nº 598, de 27 de dezembro de 
2012.’” 
 
b.4) Análise crítica referente ao andamento dos contratos de prestação de serviços com 
locação de mão de obra, inclusive vigilância, limpeza e higiene. Neste subitem devem 
ser consignadas, caso identificadas, dificuldades encontradas pela administração na 
condução dos contratos de prestação de serviços, tais como interrupções na prestação de 
serviços e não pagamento de verbas trabalhistas por empresas contratadas e as 
providências adotadas (Subitem 5.2.5 da Portaria TCU nº 175/2013). 
 
Complementação UFSC: “Os contratos de prestação de mão de obra, especialmente 
aqueles com maior aporte financeiro como os de vigilância e de limpeza/higiene, 
possuem um gerenciamento mais complexo. As principais dificuldades encontradas 
estão na gestão do contrato de limpeza atual. Entre as dificuldades, destacam-se a 
reincidência da prática de não cobertura de faltas de terceirizados, acarretando 
descontos e multas frequentes, e a falta de ferramentas adequadas ao gerenciamento 
descentralizado, acarretando problemas para uma boa avaliação. Não houve 
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interrupção na prestação dos serviços, sendo o único problema apresentado a perda de 
qualidade em alguns setores, que levaram a busca da devida correção. Não houve 
também problemas com relação ao pagamento de verbas trabalhistas pela empresa 
contratada.” 
 
b.5) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ / Plano de 
substituição da frota de veículos / Razões de escolha da aquisição de veículos em 
detrimento da locação (Subitem 6.1 da Portaria TCU nº 175/2013). 
 
Complementação UFSC: “As aquisições foram e são de máxima importância, tendo em 
vista a expansão da UFSC e principalmente a criação dos campi de Araranguá, 
Curitibanos e Joinville.” / “No momento a UFSC não tem um plano de substituição de 
veículos devido às novas aquisições realizadas em 2012.” / “A aquisição de veículos 
pautou-se pelo que consta no Capítulo VI – Aquisição e Contratação de Veículos, da 
Instrução Normativa nº 3, de 15 de maio de 2008, considerando o princípio da 
economicidade. Com base no fluxo e nas recentes aquisições feitas pela UFSC, 
observa-se que, no momento, não há necessidade de locação de veículos para atender 
às demandas da comunidade universitária.”  
 
b.6) Despesas no exercício com reformas e manutenção de bens imóveis sob 
responsabilidade da UJ (Subitem 6.2.2 da Portaria TCU nº 175/2013). 
 
Complementação UFSC: Segue no quadro adiante as “despesas no exercício com 
reformas e manutenção de bens imóveis sob responsabilidade da Universidade Federal 
de Santa Catarina.” 
 

RIP 
Valor do Imóvel Despesa no Exercício 2013 

Valor 
Histórico* 

Data da 
Avaliação 

Com 
Reformas 

Com 
Manutenção 

8105.00269.500-7 - Florianópolis UFSC 
(66 imóveis) 204.153.726,00 27/08/2012 1.117.647,94 5.472.809,31 
8105.00167.500-2 - Florianópolis 
Mangue 365.709.297,60 27/08/2012 - 346.329,12 
8105.00243.500-5 - Florianópolis 
Tapera 91.726.545,50 27/08/2012 - 6.866,76 
8105.00268.500-1 - Florianópolis 
Ferreira Lima 945.000,00 27/08/2012 - - 
8105.00497.500-7 - Florianópolis 
Travessa Ratcliff 5.000.000,00 27/08/2012 - - 
8105.00192.500-9 - Florianópolis Saco 
dos Limões 84.411.002,65 25/07/2011 - - 
8025.00005.500-9 - Balneário Barra do 
Sul (Fazenda Yakult) 5.372.400,00 27/08/2012 - 223.365,94 

8027.00056.500-3 - Araranguá 82.236,42 11/05/2012 - 17.404,00 
8389.00007.500-5 - Bom Jardim da 
Serra 315.678,60 09/07/2011 - - 

8093.00014.500-2 - Curitibanos 737.364,72 27/08/2012 - 

44.087,17 8093.00020.500-5 - Curitibanos 200.000,00 20/06/2012 - 

8093.00022.500-6 - Curitibanos 263.131,19 22/06/2012 - 

8197.00001.500-0 - Joinville 9.447.400,00 27/08/2012 - 43.207,02 

ACCR Construções Ltda. Matrícula 
121.567 - Prédio Reitoria II 33.000.000,00 01/11/2012 - 262.880,34 
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b.7) Declaração de inserção e atualização de dados no SICONV (Subitem 9.6 da 
Portaria TCU nº 175/2013). 
 
Complementação UFSC: “Informamos que a UFSC não alimenta o sistema SICONV. A 
justificativa para a não utilização está no fato de a Pró-Reitoria de Administração 
desta Universidade considerar que o sistema destina-se tão somente ao repasse de 
recursos de órgãos federais para os órgãos estaduais, municipais e entidades privadas. 
Por outro lado, sendo a UFSC a proponente, em momento algum está clara a 
obrigatoriedade, s.m.j. É o entendimento até o momento; no entanto, pode-se verificar a 
possibilidade de alimentação do sistema.” 
 
b.8) A ocorrência e os atos de formalização de cessão, para terceiros, de imóveis da 
União na responsabilidade da unidade, ou de parte deles, para empreendimento com fins 
lucrativos ou não. Neste caso, identificar o locador, a forma de contratação, os valores, e 
benefícios recebidos pela unidade em razão da locação e a forma de contabilização e de 
utilização dos recursos oriundos da locação (Subitem 6.2 da parte A, Anexo II da DN 
TCU nº 127/2013). 
 
Complementação UFSC: o quadro a seguir, construído com base em dados 
disponibilizados pelos gestores, apresenta as informações referentes aos atos de 
formalização de cessão (para terceiros) de imóveis da União na responsabilidade da UJ. 
Importa destacar que os gestores informaram que os recursos oriundos da locação são 
utilizados no custeio das políticas de assistência estudantil da UFSC, sendo os mesmos 
contabilizados por meio de GRU – Guia de Recolhimento da União.   
 

Locador Objeto Contrato de 
concessão 

Fim da 
vigência 

Valor 
contraprestação 

Associação Atlética Servidores da 
UFSC 

Associação 042/2012 15/03/2022 R$ 2.290,00 

Associação Amigos do HU Associação 098/2008 27/06/2023 - 
Banco do Brasil Banco 129/1997 04/08/2016 R$ 11.755,00 
COEPAD Cooperativa 026/2011 19/12/2014 - 
FUNJAB Fundação 013/2014 31/01/2015 R$ 1.537,00 
CERTI Fundação 351/1999 20/12/2023 - 
FEPESE Fundação 075/1997 29/04/2027 R$ 3.052,00 
Ana Lúcia Jakubiak de Albuquerque 
- ME 

Lanchonete 225/2004 04/03/2019 - 

NL Comércio de Alimentos - ME Lanchonete 089/2010 08/07/2014 R$ 12.216,00 
Nazário Comércio de Alimentos 
Ltda. - ME 

Lanchonete 367/2012 31/07/2014 R$ 2.010,00 

Arm. do Sabor de Salgado e Doce 
Ltda. 

Lanchonete 403/2004 30/08/2014 - 

Janaína de Souza Fraga Lanchonete 185/2010 05/09/2014 - 

DEMEC - Governo do Estado de Santa 
Catarina - Cessão de uso com prazo 
determinado (15 anos). Lei Estadual 
(SC) 16.265/2013     - 45.682,14 

Governo do Estado de Santa Catarina - 
Matricula 701 (Cartório de Registro de 
Imóveis Comarca Curitibanos). Cessão 
de uso com prazo determinado (4 anos). 
Lei Estadual  (SC) 16.265/2013     - - 
* Avaliação realizada pelo Valor Venal da Prefeitura Municipal de Florianópolis no exercício de 2012 
(exceto imóvel de matrícula 121.567 - Prédio Reitoria II, com base no processo de aquisição 
23080.04964/2012-12) 
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Angelis Aurea de Souza - ME Lanchonete 164/2013 17/09/2014 R$ 7.490,00 
Martarello & Cia Ltda. - ME Lanchonete 231/2011 04/03/2015 R$ 124,00 
Angelis Aurea de Souza - ME Lanchonete 015/2012 04/03/2015 R$ 22.663,00 
Espaço Natureba Lanches e Sucos 
Naturais 

Lanchonete 028/2014 09/03/2015 R$ 4.601,00 

Espaço Natureba Lanches e Sucos 
Naturais 

Lanchonete 029/2014 09/03/2015 R$ 7.015,00 

Janaína de Souza Fraga Lanchonete - 09/03/2015 R$ 12.000,00 
Santins Ltda. - ME Lanchonete 025/2013 31/03/2015 R$ 1.131,00 
Thiago André Setubal Lanchonete - 
ME 

Lanchonete 062/2011 01/05/2015 R$ 16.470,00 

Lanchonete Setúbal Ltda Lanchonete 286/2009 05/10/2014 R$ 7.221,00 
Thiago André Setubal Lanchonete - 
ME 

Lanchonete 368/2012 31/07/2014 R$ 8.615,00 

FEESC (livraria) Livraria 408/2003 07/12/2023 R$ 918,00 
Black Cofee Máquinas e Insumos 
Ltda. 

Máquinas de 
bebida 

036/2014 31/03/2015 R$ 101,00 

Black Cofee Máquinas e Insumos 
Ltda. 

Máquinas de 
bebida 

037/2014 31/03/2015 R$ 91,00 

Color System Laboratório 
Fotográfico Ltda. 

Material 
fotográfico 

344/2004 16/06/2019 - 

FAPEU Fundação - 31/07/2027 - 
FEESC Fundação - 20/04/2030 - 
A4 Digital Print Reprografia 102/2011 01/05/2014 R$ 400,00 
Copy Star Cópias Ltda. Reprografia 078/2009 03/05/2014 R$ 2.760,00 
Josué Farias Dal Degan – ME Reprografia 122/2010 31/07/2014 R$ 2.773,00 
AJPLOT Informática Ltda. Reprografia 248/2009 20/09/2014 R$ 389,00 
Ramon Rangel Silveira – ME Reprografia 171/2013 24/10/2014 R$ 3.683,00 
Ramon Rangel Silveira – ME Reprografia 172/2013 24/10/2014 R$ 2.457,00 
AJPLOT Informática Ltda. Reprografia 177/2013 03/11/2014 R$ 3.169,00 
AJPLOT Informática Ltda. Reprografia 178/2013 25/11/2014 R$ 3.253,00 
A4 Digital Print Reprografia 245/2010 30/11/2014 R$ 240,00 
A4 Digital Print Reprografia 101/2011 22/05/2015 R$ 400,00 
Carlos Orlando Zuppo – ME Restaurante 012/2010 28/02/2015 R$ 6.671,00 
Dante Ramildo da Silva – ME Restaurante 011/2010 28/02/2015 R$ 7.663,00 
Banco Santander Meridional S.A. Banco 243/2003 23/04/2018 - 

 
b.9) A finalidade de cada imóvel locado de terceiros / Os custos relacionados ao imóvel 
locado de terceiros, discriminando os custos de locação e os de manutenção do imóvel 
(Subitem 6.3 da parte A, Anexo II da DN TCU nº 127/2013). 
 
Complementação UFSC: o quadro a seguir, disponibilizado pelos gestores, apresenta as 
informações referentes à finalidade, custos de locação e custos de manutenção dos 
imóveis locados pela UFSC. 
 

OBJETO LOCAL CONTRATADO CUSTO 
MENSAL 

ALUGUEL  

CUSTO 
MANUTENÇÃO 

EXERCÍCIO 
2013 

Locação de Imóvel para 
desenvolvimento das 
atividades acadêmicas e 
administrativas do Campus 
Araranguá 

Araranguá Universidade do 
Sul de Santa 
Catarina 

12.911,12 0,0 
 

Locação de imóvel parara 
apoio às atividades dos 
cursos de graduação em 
Ciências Rurais, Agronomia 
e Medicina Veterinária do 

Curitibanos Marisa Panceri 
Ciarnoski 

25.055,00 0,0 
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Campus de Curitibanos 
Locação de imóvel para 
realização de atividades do 
Curso de Medicina 
Veterinária do Campus 
Curitibanos. 

Curitibanos Fundação 
Universidade do 
Contestado 

4.709,09 0,0 

Locação de imóvel para 
funcionamento dos Cursos 
do Centro de Engenharia da 
Mobilidade da UFSC – 
Campus – Campus Joinville 

Joinville Oliva Imóveis 
Ltda. 

16.833,96 26.458,96 

Locação de imóvel para 
funcionamento dos cursos 
do Centro de Engenharia da 
Mobilidade da UFSC 

Joinville Labram 
Empreendimento 
e Participações 
Ltda. 

100.265,09 0,0 

Locação de imóvel para 
funcionamento da BU e 
Setores Administrativos do 
Campus Joinville 

Joinville José Adalmir 
Vavassori 

26.000,00 16.748,06 
 

Locação de imóvel para o 
funcionamento do Campus 
Universitário de Blumenau 

Blumenau RT Imobiliária 29.900,00 0,0 

 
Quanto à complementação de informações apresentada pela UFSC relacionada à 
inserção e atualização de dados no SICONV (subitem “b.7” acima), no sentido de que a 
Unidade não alimenta o SICONV, cabe alertar os gestores de que estão descumprindo a 
legislação. Segundo a Coletânea de Entendimentos da CGU ("Gestão de Recursos das 
Instituições Federais de Ensino Superior e dos Institutos que compõem a Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica"), questão 116, na execução de 
convênios e contratos com fundações de apoio é obrigatório o uso do SICONV, pois 
baseado nos ditames da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Decreto nº 7.641/2011, 
todos os órgãos e entidades que realizam transferências de recursos que tenham origem 
no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União por meio de convênio ou 
instrumentos congêneres deverão utilizar o SICONV.  
 
Sobre o assunto, deve-se, ainda, salientar que, além da exigência legal, a inserção dos 
dados relativos à execução física e financeira dos convênios/contratos firmados com 
suas fundações de apoio só viria a contribuir para dar transparência aos volumosos 
repasses financeiros realizados da UFSC para as fundações de apoio, sendo este tema 
(transparência da relação da UFSC com as fundações de apoio), inclusive, objeto de 
reiteradas recomendações do Controle Interno e até hoje não atendido pela UJ. 
  
##/Fato## 

1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 

 
Inadequação da divulgação da Carta de Serviço ao Cidadão e não realização de 
pesquisas de satisfação junto aos usuários dos serviços oferecidos pela UFSC. 
 
Fato 

 
Verificamos que a UFSC, entidade que presta serviços diretamente ao cidadão, elaborou 
e publicou na internet (http://www.ufsc.br) sua “Carta de Serviços ao Cidadão”. 
Entretanto, a Entidade não deu cumprimento a todas as ações previstas na norma 
regente da ação, ato que se contrapõe ao disposto nos artigos 11 e 12 do Decreto de 
6.932/2009, especialmente quanto à divulgação e à realização de pesquisas de 
satisfação. 
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A Carta de Serviços ao Cidadão foi instituída pelo Decreto nº 6.932/2009, com a 
finalidade de informar o cidadão dos serviços prestados pelo órgão ou entidade, das 
formas de acesso a esses serviços e dos respectivos compromissos e padrões de 
qualidade de atendimento ao público (redação do § 1o do art. 11 Decreto nº 6.932/2009).  
O Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GESPÚBLICA, 
responsável pela metodologia para elaboração da carta de serviço, orienta que a prática 
da Carta de Serviço ao Cidadão implica para a organização um processo de 
transformação sustentada em princípios fundamentais – participação e 
comprometimento, informação e transparência, aprendizagem e participação do 
cidadão. Esses princípios têm como premissas o foco no cidadão, participação de todas 
as pessoas que integram a organização e a indução do controle social. 
Daí a importância da ampla divulgação da Carta de Serviço e da realização de pesquisas 
de satisfação junto aos usuários dos serviços prestados, obrigações impostas pelo § 4o 
do art. 11 e pelo art. 12 Decreto nº 6.932/2009, abaixo transcritos. 
 

Art. 11. 
(...) 
§ 4o A Carta de Serviços ao Cidadão será objeto de permanente divulgação por 
meio de afixação em local de fácil acesso ao público, nos respectivos locais de 
atendimento, e mediante publicação em sítio eletrônico do órgão ou entidade na 
rede mundial de computadores.  
Art. 12. Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal deverão aplicar 
periodicamente pesquisa de satisfação junto aos usuários de seus serviços e 
utilizar os resultados como subsídio relevante para reorientar e ajustar os 
serviços prestados, em especial no que se refere ao cumprimento dos 
compromissos e dos padrões de qualidade de atendimento divulgados na Carta 
de Serviços ao Cidadão.  
§ 1o A pesquisa de satisfação objetiva assegurar a efetiva participação do 
cidadão na avaliação dos serviços prestados, possibilitar a identificação de 
lacunas e deficiências na prestação dos serviços e identificar o nível de 
satisfação dos usuários com relação aos serviços prestados.  
 

Quanto à forma de divulgação, verificamos que o item 1.1.3 da Carta de Serviço da 
UFSC informa os endereços eletrônicos e físicos nos quais a Carta está disponível. 
Questionado à Unidade, por meio da Solicitação de Auditoria 2014 07315/03, sobre os 
meios utilizados para divulgação da Carta de Serviços junto à comunidade, a UFSC 
informou que publicou o documento na internet. 
Dessa forma, percebe-se que o usuário poderia ter acesso à Carta de Serviço e da sua 
leitura descobrir que poderia obtê-la também nos endereços físicos citados, o que não 
seria de grande utilidade. A Unidade não promoveu ações voltadas a levar o usuário a 
tomar conhecimento da existência da carta.  
Ainda sobre a forma de divulgação da Carta de Serviços, verificamos que a UFSC 
recebeu, em 2012 da Controladoria-Geral da União recomendação (OS: 201203151 - 
Constatação: 018 - Recomendação:  001) para aprimorar a divulgação da Carta de 
Serviços ao Cidadão na internet, de forma a tornar suas informações mais facilmente 
acessíveis ao público em geral, ou seja: Incluir na página inicial do portal da UFSC 
(www.ufsc.br) link para acesso à Carta; Durante os trabalhos em campo, a equipe de 
auditoria verificou que esta recomendação permanecia pendente de cumprimento. 
A segunda parte da recomendação diz respeito à estrutura de apresentação das 
informações e conteúdos da Carta de Serviço. A nova carta disponibilizada apresenta 
informações claras e precisas em relação a cada um dos serviços prestados, 
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relacionando requisitos constantes do parágrafo 2º do artigo 11 do Decreto n° 
6.932/2009, atendendo ao que foi recomendado.  
 
Quanto à avaliação da prestação dos serviços constantes da Carta ao Cidadão, 
verificamos que a UFSC não aplicou, em 2013, pesquisa de satisfação junto aos 
usuários e não elaborou documento de avaliação dos serviços prestados. 
 
Verificamos, ainda que a Carta de Serviços ao Cidadão não apresenta a data de sua 
geração, isto é, não é possível conhecer a data de atualização do documento 
disponibilizado.  
 
Por meio do Ofício nº 265/2014/GR a Unidade informou que a Carta de Serviços ao 
Cidadão foi gerada a partir da Portaria nº 461/2013/GR, em 28 de março de 2013 e 
disponibilizada na internet em 20 de novembro de 2013. Acrescentou que em virtude da 
data de divulgação da Carta na internet, não foi possível efetuar a avaliação do 
desempenho na prestação dos serviços ao cidadão e que a Administração está tomando 
as providências necessárias para cumprir a legislação pertinente, tendo constituído 
comissão para atender às solicitações da CGU. 
 
Verificamos que a data apontada como de geração da Carta, aparece na página 4 do 
documento, com a expressão: “Portaria nº 461/2013/GR 28/3/2013”. Da análise a este 
dado, não é possível concluir que se trata da data de atualização do documento.  
##/Fato## 

Causa 

 
As falhas observadas na divulgação da existência da Carta de Serviços ao Cidadão e 
ausência de mecanismos de avaliação dos serviços prestados estão relacionadas ao 
desconhecimento quanto aos benefícios de se promover a participação de todas as 
pessoas que integram a organização e de se fomentar o controle social. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio da Solicitação de Auditoria 201407315/12 apresentamos o relato acima, para 
que a Unidade apresentasse manifestações que julgasse necessárias.  Assim, por meio 
do Ofício nº 303/2014/GR a Unidade informa: 
“A Carta de Serviços da UFSC que se encontra disponível foi concluída e publicada em 
20 de novembro de 2013. Assim, entendemos essa data como a última atualização 
efetuada. Diante da análise apresentada na Solicitação de Auditoria, cabe informar que 
a UFSC ampliará a divulgação da ferramenta com a inclusão, em site principal, de link 
direto para a Carta de Serviços. Será também desenvolvido um site próprio para a 
Carta de Serviços, com formulários para pesquisa de satisfação com os usuários sobre 
os serviços prestados e com maior interatividade na busca das informações.”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
A Unidade reconhece as impropriedades constatadas e se compromete a adotar 
providências necessárias ao cumprimento dos artigos 11 e 12 do Decreto de 6.932/2009. 
Quanto à pendência do atendimento à recomendação constantes do Relatório de 2012 
(OS: 201203151 - Constatação: 018 - Recomendação: 001) verificamos, em 23 de abril 
de 2014, que a Unidade inseriu link de acesso à Carta de Serviço ao Cidadão 
diretamente na página inicial do portal da UFSC (www.ufsc.br). Portanto, a 
recomendação deve ser considerada atendida. 
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Em relação à data de atualização da Carta, a Unidade informa, como última data de 
atualização do documento, 20 de novembro de 2013. Verificamos que o documento não 
contém esta data, mas traz a expressão 2013, na terceira página. O registro da data 
completa de atualização do documento, apesar de não obrigatório, tem importância 
considerando que no decorrer de um ano muitas alterações poderão ocorrer, tanto para 
adequar o documento a novas realidades dos serviços prestados, quanto para 
melhoramentos na forma de divulgação das informações. Dessa forma, ao consultar a 
Carta de Serviços, analisando a data de atualização, o usuário saberá se há possibilidade 
de alteração das informações que, porventura, tenha acessado anteriormente no 
documento. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Incluir no documento a data de atualização do documento 
disponibilizado na internet; 
 
Recomendação 2: Elaborar, com base em pesquisas de satisfação junto aos usuários, 
documento de avaliação da prestação dos serviços, em especial, os constantes do item 6 
da Carta de Serviços ao Cidadão da UFSC. 
 
Recomendação 3: Promover ações com intuito de divulgar a existência da Carta de 
Serviços ao Cidadão e os mecanismos de acesso ao seu conteúdo. 
 
 
1.1.1.4 INFORMAÇÃO 

 
Fragilidade na estrutura interna da UFSC para o acompanhamento e atendimento 
das recomendações da CGU. 
 
Fato 

 
Foram verificadas fragilidades nas rotinas de controle da Unidade sobre o 
acompanhamento e atendimento das recomendações do Controle Interno acerca dos 
seguintes aspectos: 
- não há normativo interno que estabeleça expressamente os responsáveis pelo 
monitoramento das recomendações da CGU, com respectivas atribuições e 
responsabilidades; 
- os servidores que na prática estão envolvidos com o monitoramento das 
recomendações da CGU não foram capacitados para assegurar que as recomendações 
sejam devidamente encaminhadas e implementadas; 
- a UFSC não possui rotina para identificar os gargalos ou pontos críticos em relação ao 
implemento das recomendações da CGU; 
- a UFSC não possui rotina definida para verificar a contribuição das recomendações da 
CGU para o cumprimento dos seus objetivos e metas estratégicas; e 
- a UFSC não possui controle de porcentagem de recomendações da CGU 
implementadas.  
  
##/Fato## 

1.1.1.5 INFORMAÇÃO 

 
Quantitativo de recomendações da CGU pendentes de atendimento supera a 
margem de 25%. 
 
Fato 
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Em análise às recomendações expedidas pela CGU para a UFSC, verificou-se que 
aproximadamente 66% delas estão pendentes de atendimento. Apesar do elevado 
percentual, bem superior à margem considerada aceitável/razoável de 25%, a UJ não 
possui um plano de contingência para sanar tais recomendações, o que denota certa 
fragilidade de controle.   
 
Por meio do Memorando nº 84/2014/GR, de 17/04/2014, o Gabinete da Reitoria 
informou que a atual gestão estabelecerá como meta a implantação de um plano de 
contingência com o objetivo de reduzir o percentual de recomendação da CGU com 
atendimento pendente. 
  
##/Fato## 

1.1.1.6 INFORMAÇÃO 

 
Recomendações da CGU pendentes de atendimento que impactam a gestão. 
 
Fato 

 
Atualmente há um grande número de recomendações expedidas da CGU para a UFSC 
que estão pendentes de atendimento, conforme, inclusive, externado no Relatório de 
Gestão da UJ, que apresenta, em seu subitem 9.2.2, o total de 99 recomendações do 
Órgão de Controle Interno pendentes de atendimento ao final do exercício 2013. 
 
Das recomendações formuladas pela CGU que se encontram na condição de pendentes 
de atendimento, merecem destaque as indicadas no quadro adiante, uma vez que, além 
de terem sido expedidas ao longo do exercício sob exame, as mesmas, sob o ponto de 
vista do Controle Interno, impactam a gestão. Essas recomendações, assim como as 
demais pendentes de atendimento (aqui não relacionadas), estão sendo monitoradas pela 
CGU por meio do Plano de Providências Permanente. 
 

Nº do 
Relatório 

de 
Auditoria 

Item do Relatório (número e descrição 
sumária) 

Recomendação 

201216752 

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 001 
Descumprimento da obrigação prevista 
no Decreto n° 7.423/2010 quanto à 
divulgação das informações sobre sua 
relação com as fundações de apoio, em 
especial no que se refere aos dados sobre 
os projetos em andamento, incluindo a 
indicação das remunerações pagas e dos 
respectivos beneficiários. 

Promova a divulgação, em sua página na 
internet, das informações sobre sua relação 
com as fundações de apoio, em especial no 
que se refere aos dados sobre os projetos em 
andamento, incluindo a indicação das 
remunerações pagas e dos respectivos 
beneficiários, de acordo com os termos 
estabelecidos pelo Decreto n° 7.423/2010. 

2.1.1.1 CONSTATAÇÃO 003 
Extrapolação do limite constitucional 
remuneratório de servidores 
ativos/inativos da UFSC causa prejuízo 
potencial à Administração Pública da 
ordem de R$ 1 milhão. 

Com o auxílio jurídico da Procuradoria 
Federal junto à UFSC, dê prosseguimento às 
medidas administrativas já iniciadas em 
busca de repor o erário dos valores pagos 
acima do teto constitucional remuneratório, 
na importância inicialmente apurada de R$ 
988.957,21, atentando para as punições 
administrativas previstas no art. 18, § 1º, da 
Resolução Normativa nº 13/CUn, de 
27/09/2011, e para o fato de que os 
ressarcimentos devam se dar mediante 
quitação de Guia de Recolhimento da União. 
Ultime os procedimentos administrativos 
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internos a fim de colocar em funcionamento 
o sistema informatizado que possibilitará o 
acompanhamento e controle da 
remuneração/retribuição total percebida 
pelos servidores ativos/inativos da UFSC, de 
modo a impedir qualquer extrapolação do 
limite constitucional remuneratório previsto 
no art. 37, inciso XI, da CF/1988. 

 
  
##/Fato## 

1.1.1.7 CONSTATAÇÃO 

 
Inconsistência nos registros do CGU-PAD (descumprimento do arts. 4º e 5º da 
Portaria nº 1.043, de 24 de julho de 2007, da Controladoria-Geral da União - CGU) 
e ausência de gerenciamento das atividades de correição. 
 
Fato 

 
As informações constantes dos itens 3.5 do Relatório de Gestão encontram-se 
inconsistentes, pois a UFSC afirma que seus processos disciplinares estão sendo 
implantados no CGU-PAD. No entanto, conforme detalhado abaixo os registros no 
CGU-PAD encontram-se incompletos e desatualizados. 
 
Analisamos os registros do CGU-PAD (extração em 02/04/2014 e em 07/04/2014), as 
informações do Processo de Prestação de Contas da UFSC e os dados constantes de 
respostas às Solicitações de Auditorias, conforme detalhado abaixo: 
Dos registros no CGU-PAD extraídos em 02/04/2014 pela equipe de Auditoria: 
� Constam nos relatórios CGU-PAD (extraído em 02/04/2014) que a Unidade 

instaurou após a Portaria nº 1.043/2007 (24/07/2007) e até 31/12/2013, 107 
processos disciplinares. Destes, 92 foram instaurados em 2013.  

� Não há registros no CGU-PAD de Processos Disciplinares instaurados antes de 
24/jul/2007  

� Dos 92 processos instaurados em 2013, 8 encontram-se na situação 
“Indiciamento/Citação/Defesa”; 1 “Encaminhado para Julgamento”, 11 “Processo 
Julgado” e 72 “Instauração/Instrução”. 

 
Dos registros do Processo de Prestação de Contas da UFSC: 
� Constam, no Processo, 101 páginas (folhas 505 a 605) com extratos de processos 

disciplinares. Verificamos que cada folha contém extrato de um processo disciplinar 
e que o documento da folha 571 encontra-se duplicado na folha 574. Dessa forma, 
pelo Processo de Prestação de Contas, a Unidade teria instaurado 100 processos 
disciplinares no exercício de 2013. 

 
Dos dados informados pela UFSC em resposta a Solicitação de Auditoria - SA 2014 
07315/01 (encaminhou resposta em meio eletrônico e físico contendo relatórios 
extraídos do sistema CGU-PAD , e extratos dos procedimentos instaurados em 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 (anexos III, IV, V,  VI, VII, VIII, IX e X 
respectivamente) 
� Pelos extratos apresentados, 185 processos disciplinares foram instaurados até 2008; 

e 254 instaurados de 2009 a 2013, totalizando 439 processos instaurados que 
deveriam estar registrados no CGU-PAD. Desconsideramos dois processos que 
foram duplicados (Processo 23080.004216/2011-68 – sequencia 30 e 38 do anexo 
VIII e 23080.002040/2007-23 – folhas 70 e 71 do anexo X – físico) 
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� Constam nos relatórios CGU-PAD (extraídos em 07/04/2014 e encaminhados em 
resposta à SA 201407315/01) registro de 107 procedimentos administrativos 
instaurados de 2009 a 2013, sendo 92 instaurados em 2013. Estes relatórios, 
extraídos em 07/04/2014, também indicam que dos 92 processos instaurados em 
2013, 31 encontram-se na situação “Indiciamento/Citação/Defesa”; 13 
“Encaminhado para Julgamento” e 11 “Processo Julgado”. 

 
Do cruzamento de dados constantes no CGU-PAD, no Processo de Prestação de 
Contas e nas demais informações disponibilizadas constatou-se que: 
 

a) Descumprimento ao artigo 4º da Portaria CGU 1.043/2007, uma vez que a UFSC 
apresentou extratos de 439 processos instaurados, no entanto, possui apenas 107 
registros no CGU-PAD. Ressalta-se que a distorção entre o quantitativo 
registrado no sistema e os extratos é ainda maior em função das impropriedades 
apontadas nos itens a seguir. 

b) Referente a 2013, dos 100 extratos apresentados no Processo de Contas 
(constantes também do anexo X da resposta à SA 201407315/01), 16 referem-se 
a processos disciplinares não registrados no CGU-PAD (folhas 506, 508, 513, 
514, 517, 529, 536, 538, 540, 542, 556, 566, 567, 568, 575, 594).  

c) Dos 107 registros no CGU-PAD, não foram apresentados extratos para 26 
processos disciplinares, sendo 10 referentes a processos instaurados em 2013. 
(identificação do 6º ao 11º dígitos do processo: 052567, 032949, 012448, 
013735, 012448, 030079, 006268, 032761, 037097, 044816).  

d) Três extratos apresentam processos com datas de instauração em 
desconformidade com as datas registradas no CGU-PAD (folha 520 com data de 
instauração 11/03/2013, foi registrado no CGU-PAD como 11/09/2013; folha 
541 com data de instauração 30/07/2013, foi registrado no CGU-PAD como 
16/12/2013; folha 542 com data de instauração 10/07/2013, foi registrado no 
CGU-PAD como 30/10/2009). 

e) No CGU-PAD (Relatórios extraídos em 02/04/2014 pela equipe de Auditoria) 
consta o processo 23080012448/2013 registrado como PAD instaurado em 
05/06/2013, situação "Julgado", e novamente registrado como Sindicância, em 
14/06/2013, na situação "Instauração/Instrução".  

f) No CGU-PAD (Relatórios extraídos em 02/04/2014 pela equipe de Auditoria) 
consta o processo 23080052567/2011 registrado como sindicância em 
26/03/2012 na situação "Instauração/Instauração", e novamente registrado como 
PAD em 27/03/2013 na situação "Instauração/Instrução".  

g) Quanto às informações constantes do processo de prestação de contas, 
constatamos que os extratos das folhas 535 e 536 referem-se a Processos de 
PAD e sindicância, respectivamente. Porém, foram instaurados na mesma data, 
possuem numerações idênticas, estando a sindicância na situação de julgado 
(não registrada no CGU-PAD) e o PAD em instrução (registrado no CGU-PAD).  

h) Quanto aos documentos disponibilizados em resposta à SA 201407315/01, 
constatamos que os extratos das folhas 33 e 34 do arquivo físico ou páginas 31 e 
32 do arquivo eletrônico referem-se a Processos de PAD e sindicância, 
respectivamente. Porém, foram instaurados na mesma data, possuem 
numerações idênticas, estando a sindicância na situação de julgado (não 
registrada no CGU-PAD) e o PAD em instrução (registrado no CGU-PAD). 

i) Analisamos detalhadamente os extratos dos processos instaurados em 2011, 
2012 e 2013 e verificamos que: 
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i.1) Em 2011, dos 52 processos instaurados, apenas 28 não foram reinstaurados 
em exercícios posteriores, isto é,  24 processos foram novamente registrados 
com novas datas de instauração. 
• Exemplo 1: Processo 23080.020460/2010-97 instaurado em 2011 (seq 14 

anexo VIII), reinstaurado em 2012 (seq 15 anexo IX) e reinstaurado em 2013 
(folha 52 anexo X) e registrado no CGU-PAD somente com a data 
13/09/2013.  

• Exemplo 2: Processo 23080.033740/2009-21 instaurado em 2011 (seq 21 
anexo VIII), reinstaurado em 2012 (seq 19 anexo IX) e registrado no CGU-
PAD com instauração em 02/10/2009.   

• Exemplo 3: Processo 23080.031201/2009-58 instaurado em 2011 (seq 24 
anexo VIII), reinstaurado em 2013 (folha 38 anexo X) e registrado no CGU-
PAD com instauração em 30/10/2009. 

• Exemplo 4: Processo 23080.031202/2009-01 instaurado em 2011 (seq 26 
anexo VIII), reinstaurado em 2012 (seq 26 anexo IX), reinstaurado em 2013 
(folha 40 anexo X) e registrado no CGU-PAD com instauração em 
30/10/2009. 

• Exemplo 5: Processo 23080.006135/2011-01 instaurado em 2011 (seq 27 
anexo VIII), reinstaurado em 2013 (folha 39 anexo X) e registrado no CGU-
PAD com instauração em 16/12/2011 

• Os 19 restantes não foram registrados no CGU-PAD 
i..2) Em 2012, dos 37 processos instaurados, apenas 13 foram instaurados pela 
primeira vez, isto é,  24 processos já haviam sido instaurados em 2011.  

j) Dos relatórios do CGU-PAD extraídos em 07/04/2014 e encaminhados em 
resposta à SA 201407315/01, em comparação com os relatórios do CGU-PAD 
extraídos em 02/04/2014, verificamos alterações na situação dos processos que 
indicam inconfiabilidade dos registros no sistema. 

• Os Relatórios extraídos em 07/04/2014 indicam 92 processos instaurados 
em 2013, 31 encontram-se na situação “Indiciamento/Citação/Defesa”; 
13 “Encaminhado para Julgamento” e 11 “Processo Julgado”. 

• Os Relatórios extraídos pela equipe de auditoria em 02/04/2014 indicam 
92 processos instaurados em 2013, sendo que 8 encontram-se na situação 
“Indiciamento/Citação/Defesa”; 1 “Encaminhado para Julgamento”, 11 
“Processo Julgado” e 72 “Instauração/Instrução. 

k) Analisamos as alterações realizadas após 02/04/2014 nos processos 
anteriormente registrados como “julgados” e constatamos, conforme tabela 
abaixo, que a situação dos 11 processos de 2013 foi alterada indicando 
retrocesso (5 passaram para situação “indiciamento/Citação/Defesa” e 6 para 
“Encaminhado para Julgamento”). Verificamos, ainda, que 5 processos de 
exercícios passados, registrados como “julgados”,  também tiveram sua situação 
alterada para “Encaminhado para Julgamento”. 
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Além das constatações acima apontadas, a ausência de gerenciamento dos processos 
disciplinares pode também ser evidenciada nas informações constantes das peças 
complementares ao Relatório de Gestão referente à área de correição, as quais 
apresentam inconsistências, pois a UFSC não apresentou relato sucinto dos fatos 
apurados ou em apuração em 2013, nem informações gerenciais, limitando-se a inserir 
101 extratos de processos disciplinares. Verificamos que nem todos os processos 
instaurados em 2013 constam do Processo de Contas e que as folhas 571 e 574 estão 
duplicadas, pois trazem o mesmo documento. Ressalta-se que a exigência de 
informações sobre os fatos apurados ou em apuração na prestação de contas da Unidade 
é imposta pelo artigo 2º, inciso II da DN TCU 132/2013, especificamente o item 6 do 
anexo III. 
 
As constatações apontadas evidenciam que a UFSC não gerenciou adequadamente o 
sistema CGU-PAD na unidade, não tem controle adequado sob seus processos 
disciplinares e não cumpre a Portaria nº 1.043, de 24 de julho de 2007, da 
Controladoria-Geral da União – CGU. 

  
##/Fato## 

Causa 

 
A causa das inconsistências nos registros do CGU-PAD está relacionada à falta de 
designação de responsáveis pelo gerenciamento das atividades de correição e pelos 
controles e registros dos processos no sistema CGU-PAD. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Referente a esta constatação, em resposta à Solicitação de Auditoria 201407315/17, por 
meio do Ofício nº311/2014/GR de 23 de abril de 2014, a Unidade encaminha o 
Despacho nº 142/2014/CPAD da Coordenadoria de Processo Administrativos 
Disciplinares da Procuradoria Federal junto à UFSC – CPAD/PF/UFSC, sem 
acrescentar ou alterar as informações apresentadas. 
Sobre as constatações, relatadas nas letras “a” e “b”, é informado, nos itens 1) e 2) do 
Despacho nº 142/2014, que a CPAD não recebeu determinação formal para 
preenchimento do CGU-PAD e nem disponha de pessoal para isso; que somente em 
abril de 2013 um servidor foi designado para atuar junto à CPAD na inserção dos dados 
no CGU-PAD; e que não foi determinado o registro dos processos antigos. 

Processo Tipo de Processo  Data Instauração Situação em 02/04/2014 Situação em 07/04/2014

230800337402009 Sindicância 02/10/2009 Processo Julgado Enc. p/ Julgamento

230800121482011 Sindicância 07/12/2011 Processo Julgado Enc. p/ Julgamento

230800061352011 Sindicância 16/12/2011 Processo Julgado Enc. p/ Julgamento

230800024352012 PAD 31/10/2012 Processo Julgado Enc. p/ Julgamento

230800342332012 PAD 27/11/2012 Processo Julgado Enc. p/ Julgamento

230800124482013 PAD 05/06/2013 Processo Julgado Indiciado/Citação/Defesa

230800302152013 PAD 30/07/2013 Processo Julgado Enc. p/ Julgamento

230800106942013 Sindicância 30/07/2013 Processo Julgado Enc. p/ Julgamento

230800108612013 Sindicância 30/07/2013 Processo Julgado Indiciado/Citação/Defesa

230800181922013 Sindicância 30/07/2013 Processo Julgado Enc. p/ Julgamento

230800555032012 Sindicância 30/07/2013 Processo Julgado Indiciado/Citação/Defesa

230800361292013 Sindicância 07/08/2013 Processo Julgado Enc. p/ Julgamento

230800417922013 Sindicância 07/08/2013 Processo Julgado Enc. p/ Julgamento

230800351212013 Sindicância 15/08/2013 Processo Julgado Indiciado/Citação/Defesa

230800204602010 Sindicância 13/09/2013 Processo Julgado Enc. p/ Julgamento

230800185432012 Sindicância 16/09/2013 Processo Julgado Indiciado/Citação/Defesa
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Sobre a constatação apontada na letra “k” referente a alterações nos registros do CGU-
PAD ocorridos durante os trabalhos de auditoria, os quais sinalizam retrocesso do 
andamento dos processos disciplinares, no item 8) do Despacho, a CPAD novamente 
esclarece que não tem pessoal suficiente para garantir a atualização dos registros no 
sistema.  
Sobre as demais constatações, a Unidade reconhece as inconsistências relatadas e 
apresenta a real situação de processos indicados nas constatações, informando que as 
falhas detectadas pela CGU estarão sendo verificadas e corrigidas.  
No item 7) do Despacho nº 142/2014, a CPAD relata que parte das inconsistências é 
derivada de necessidades de “recondução das comissões de investigação, situação 
recorrente em face do excesso de substituições ou da dificuldade dos membros em atuar 
nos processos, em razão da designação de docentes para a maioria das comissões, que 
possuem agendas complicadas” e acrescenta que a Administração da UFSC busca 
solução para esse problema, seja através da implantação de uma Corregedoria ou de 
uma comissão permanente. 
Referente a este ponto, a Unidade informou que está em tramitação para apreciação do 
Conselho Universitário da UFSC, proposta de resolução para criação da Corregedoria 
da UFSC, conforme Processo 23080.015938/2013-18. 
 
A Unidade também se manifestou após o encaminhamento do Relatório Preliminar 
desta Auditoria, tendo sobre este assunto, apresentado as seguintes considerações: 
 

“A Coordenadoria de Processos Administrativos Disciplinares (CPAD) está 
efetuando levantamento das inconsistências apontadas no relatório, verificando 
eventuais duplicidades de cadastros ou falta de atualização do CGU-PAD. 
Junto com esse levantamento, já estão sendo realizadas as atualizações dos 
processos no sistema. 
Em relação à duplicidade de alguns processos, certamente há uma relação com 
o fluxo administrativo, quando um processo que inicialmente era uma 
sindicância investigativa se transformou numa sindicância acusatória ou mesmo 
em um PAD. Como medida corretiva, será verificada a possibilidade de que, 
após concluída uma sindicância, esta seja uma peça informativa em eventual 
PAD, que deverá receber nova numeração de processo. 
No que diz respeito ao cadastro de processos no CGU-PAD, inclusive em 
relação a anos anteriores, foi estabelecido um procedimento de revisitação aos 
arquivos, que resultará em uma completa alimentação dos sistemas e de um 
maior controle dos processos que tramitam ou tramitaram na Universidade. 
Os processos atuais estão rigorosamente sendo inseridos no CGU-PAD e 
atualizados periodicamente. 
Quanto ao apontamento de "retrocesso" (alínea k) de alguns processos, cumpre 
registrar que este é o resultado de atualização de processos anteriormente não 
cadastrados ou não atualizados. 
Especificamente com relação a Recomendação 4, devido aos processos de 
criação das instâncias (Corpo Permanente Disciplinar e Corregedoria) já 
estarem com tramitação e aprimoramentos bastante avançados, a administração 
da UFSC avaliará a conveniência de, neste momento, incluir estes dados no 
processo. Porém, a atual estrutura composta pela equipe da CPAD já está 
efetuando a organização dos arquivos, de maneira que permita a sistematização 
de dados relativos aos processos disciplinares, para divulgação e atendimento 
de vistas, quando solicitadas.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
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A Unidade reconhece as impropriedades constatadas e compromete-se a corrigir os 
problemas de inconsistências apontados. Também reconhece a necessidade de 
readequação de sua estrutura, de modo a possibilitar o gerenciamento dos processos 
disciplinares junto ao sistema CGU-PAD. 
Quanto a proposta de resolução para criação da Corregedoria da UFSC (Processo 
23080.015938/2013-18) verificamos que o documento propõe uma estrutura composta 
por 3 (três) Corregedores, os quais, conforme  inciso III artigo 4º do Projeto, terão que 
integrar as comissões de investigação preliminar, sindicância e processo administrativo 
disciplinar. 
Ressalta-se que embora a redação do inciso III traga a opção da participação de apenas 
um corregedor em determinada comissão, o inciso IV limita a condição, determinando 
que a designação e convocação de outros integrantes, somente poderão ocorrer quando 
houver impossibilidade da composição exclusivamente por corregedores. 
Lembramos que nos termos do artigo 149 da Lei 8.112/90 a Comissão de Processo 
Administrativo Disciplinar – CPAD deve conter, como membros, três servidores 
estáveis. O presidente da CPAD, além de estável deve ser ocupante de cargo efetivo 
superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do 
indiciado. 
Dessa forma, o projeto estaria limitando a composição da comissão, o que poderia 
inviabilizar o andamento dos processos disciplinares na UFSC. 
O processo também não evidencia que o projeto elaborado considerou dados históricos 
das atividades disciplinares executadas pela UFSC. Estas informações são essenciais 
para análise da adequação do projeto. 
Assim, o avaliador deve saber, por exemplo: quantos processos disciplinares foram 
instaurados nos últimos três anos na UFSC; qual a situação atual desses processos; 
quantas investigações descumpriram prazos legais; quantos e quais servidores atuaram 
nos processos. 
A partir dessas informações pode-se prever a estrutura adequada para a Corregedoria.  
Pelas informações levantadas durante esta auditoria, considerando os registros do 
sistema CGU-PAD, extraídos em 07/04/2014, em 2013 foram instaurados 92 processos 
disciplinares, sendo que 31 encontram-se na situação “Indiciamento/Citação/Defesa”; 
13 “Encaminhado para Julgamento”, 11 “Processo Julgado” e 37 
“Instauração/Instrução”. Além dessa demanda, existem processos instaurados em anos 
anteriores que continuam na situação de “Instauração/Instrução” ou 
“Indiciamento/Citação/Defesa”. 
Não apuramos quantos servidores atuaram nas comissões destes processos, porém, é 
racional supormos que foram mais que três servidores. 
Além disso, embora o Projeto não faça menção ao gerenciamento dos processos 
disciplinares no CGU-PAD, esta é mais uma tarefa que, provavelmente, ficaria sob a 
responsabilidade de um Corregedor. 
Agrava-se ainda mais o previsto no artigo 13 do Projeto, no qual se percebe que há a 
possibilidade do Corregedor atuar também como docente, isto é, acumularia mais uma 
tarefa. 
Dessa forma, considerando a demanda de processos disciplinares da UFSC, aliada às 
impropriedades apontadas neste relatório, a exigência do corregedor participar da 
comissão de investigação, prevista no inciso III artigo 4º do Projeto, parece inadequada. 
Diante do acima exposto, percebe-se que apesar da louvável iniciativa da Unidade 
elaborando o Projeto de criação de Órgão específico para desenvolver as atividades de 
correição, os problemas apontados exigem medidas imediatas, com acompanhamento 
permanente. 
  
##/AnaliseControleInterno## 
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Recomendações: 
Recomendação 1: Registrar no CGU-PAD todos os processos disciplinares instaurados 
na UFSC conforme determinação constante do art. 4º da Portaria nº 1.043, de 24 de 
julho de 2007, da Controladoria-Geral da União - CGU. 
 
Recomendação 2: Promover a exclusão dos registros no CGU-PAD dos processos em 
duplicidade, em especial os apontados nas letras "h" e "i" do campo fato desta 
constatação. 
 
Recomendação 3: Corrigir os registros no CGU-PAD conforme dados constantes dos 
processos disciplinares, em especial os apontados nas letras "d", "j" e "k" do campo fato 
desta constatação. 
 
Recomendação 4: Dar conhecimento às instâncias avaliadoras da proposta de resolução 
para criação da Corregedoria da UFSC e inserir no Processo 23080.015938/2013-18, 
antes da aprovação final, de relato do histórico das atividades de correição na UFSC, 
contemplando, no mínimo, as seguintes informações: quantos processos disciplinares 
foram instaurados nos últimos três anos na UFSC; qual a situação atual desses 
processos; quantas investigações descumpriram prazos legais; quantos e quais 
servidores atuaram nos processos; e quais impropriedades foram apontadas, por órgãos 
de controle, nos últimos dois anos, relativas aos procedimentos disciplinares na UFSC. 
 
 
1.1.2 ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA                   

1.1.2.1 INFORMAÇÃO 

 
Estrutura da Auditoria Interna 
 
Fato 

 
A Auditoria Interna da Universidade Federal de Santa Catarina foi criada pela 
Resolução do Conselho Universitário n° 04/CUn/2012, de 31 de janeiro de 2002. A 
Unidade é administrada por um Auditor Chefe, cuja nomeação foi submetida à 
aprovação do Conselho Universitário e da Controladoria Geral da União.   
 
Obtivemos, junto à Unidade de Auditoria Interna da UFSC,  informações acerca de sua  
estrutura física e de recursos humanos, as quais registramos:  
 
    Quadro de servidores: 

 
CARGO 

Nº DE SERVIDORES*** 

EM 2013 ATUAL* Previsto p/ 1º 
Sem/2014** 

Assistente em Administração 3 1 2 
Técnico em Contabilidade 1 0 0 
Contador 2 2 3 
Auditor 1 0 2 
Chefe da AUDIN 1 1 1 
TOTAL 8 4 8 

* A composição ATUAL refere-se à abril de 2014. ** A recomposição do quadro de servidores da 
AUDIN em 2014 refere-se à informação da Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGESP), que pretende 
nomear candidatos aprovados no concurso público realizado em janeiro de 2014. Segundo a SEGESP, as 
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nomeações estão previstas para o primeiro semestre de 2014. *** Não há estudos que apontem com 
segurança o número razoável de servidores para a composição da AUDIN.  
 
As instalações físicas da AUDIN são consideradas boas, com ambiente amplo e com 
iluminação e ventilação naturais.  Os equipamentos e materiais disponibilizados para a 
realização dos trabalhos de auditoria são suficientes e de boa qualidade. Quando há 
necessidade de equipamentos ou materiais,  a AUDIN solicita à administração da 
entidade.  
 
Com relação a software, a AUDIN apresentou à Superintendência de Governança 
Eletrônica e Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC/UFSC), a intenção de 
implantar um “Sistema de Informações de Auditoria”, com o intuito de monitorar com 
mais precisão as recomendações e determinações dos órgãos de controle e das auditorias 
internas.  
 
Um dos problemas que a Auditoria Interna informou afetar bastante as suas atividades é 
a elevada rotatividade de pessoal em seus quadros. 
  
##/Fato## 

1.1.2.2 INFORMAÇÃO 

 
Posicionamento da Auditoria Interna dentro do organograma da UJ. 
 
Fato 

 
A posição ocupada pela Auditoria Interna no organograma da UFSC não está de acordo 
com as diretrizes estabelecidas na legislação aplicável e com as orientações dos Órgãos 
de Controle, não pressupondo a devida independência à consecução das atividades de 
auditoria interna. 
 
Na UJ, a Auditoria Interna está formalmente subordinada à Reitoria e Vice Reitoria, 
conforme dispõe o artigo 5° do Regimento da Reitoria da Universidade Federal de Santa 
Catarina, aprovado pela Resolução Normativa n.º 28/CUn, 27 de novembro de 2012. 
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Tal posicionamento está em desacordo com o disposto no artigo 15 do Decreto nº 3.591, 
de 06/09/00, que estabelece: 
 
“§3º A auditoria interna vincula-se ao conselho de administração ou a órgão de 
atribuições equivalentes. 
§4º Quando a entidade da Administração Pública Federal indireta não contar com 
conselho de administração ou órgão equivalente, a unidade de auditoria interna será 
subordinada diretamente ao dirigente máximo da entidade, vedada a delegação a outra 
autoridade.” 
 
Do teor do dispositivo acima transcrito denota-se que as unidades de auditoria interna 
devem estar subordinadas ao dirigente máximo da entidade somente se esta não contar 
com conselho de administração ou órgão equivalente. 
 
No caso da UFSC, segundo o disposto no respectivo estatuto, a administração superior 
universitária se efetiva por intermédio dos Órgãos Deliberativos Centrais, dentre eles o 
Conselho Universitário e o Conselho de Curadores e por Órgãos Executivos Centrais, 
quais sejam, a Reitoria e Vice Reitoria. O Artigo 16 do Estatuto da UFSC, aprovado 
pela Resolução n° 065/78, e pelo Ministro de Estado da Educação e Cultura, através da 
Portaria n° 56, de 01 de fevereiro de 1982 (Parecer n° 779/CFE/81) estabelece que: 
 
“Art. 16. O Conselho Universitário é o órgão máximo deliberativo e normativo, 
competindo-lhe definir as diretrizes da política universitária, acompanhar sua 
execução e avaliar os seus resultados, em conformidade com as finalidades e os 
princípios da Instituição.” 
 
Dessa forma, o posicionamento mais adequado para a Auditoria Interna dentro da 
estrutura da UFSC seria ao Conselho Universitário, ainda que o próprio CUn tenha 
determinado que a vinculação da Auditoria Interna seja junto à Reitoria. 
 
Questionada a respeito, a Unidade apresentou a seguinte manifestação, por meio do 
Ofício nº 381/2014/GR, de 21 de maio/2014/: 
 
“A unidade de Auditoria Interna (AUDIN) sucedeu a Coordenadoria de Controle 
Interno (CCI) criada em 1988, a qual fora vinculada, na época, à Reitoria da UFSC. A 
denominação como AUDIN e a alteração da forma de atuação da unidade ocorreram 
devido à imposição legal do Decreto nº 3.591/2000. Outra imposição do referido 
decreto, era a vinculação das Auditorias Internas ao Conselho de Administração ou a 
órgão de atribuições equivalentes e, no caso da ausência dos últimos, a unidade 
deveria subordinar-se ao dirigente máximo da entidade (art. 15, §§3º e 4º). A AUDIN 
manteve-se vinculada à Reitoria, entretanto a UFSC fará um levantamento junto às 
outras IFES que possuem esse vínculo ao Conselho de Administração, a fim de verificar 
como se deu tal processo e se há possibilidade de adaptação nesta Universidade. 
Salientamos que essa ação poderá implicar não somente em mudança na estrutura 
como também na contratação de novos servidores”. 
 
A Unidade manifestou-se de forma pertinente, informando que deverá rever o 
posicionamento hierárquico da Unidade de Auditoria Interna. A vinculação da Unidade 
de Auditoria Interna à Reitoria deu-se por resolução do próprio Conselho Universitário 
– CUn. 
  
##/Fato## 
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1.1.2.3 CONSTATAÇÃO 

 
Cumprimento insuficiente das ações previstas no PAINT 2013. 
 
Fato 

 
Comparando as ações de controle propriamente ditas efetivamente executadas com as 
11 ações previstas no PAINT 2013, verificamos que apenas 4 delas foram concluídas  
em 2013 e outras 2 ações estão em andamento, com previsão para 2014. Segue abaixo o 
quadro com as execuções do PAINT 2013: 
 

TEMA GRAU DE 

RISCO 
H/H 

PREVISTO 
RELATÓRIO 

REALIZADO 
H/H 

(estimativa) 

1. Acompanhamento das Metas do 
PPA da Instituição 

6 1080  -  - 

2. Verificação dos Cartões de 
Pagamento do Governo Federal 
(Suprimento de Fundos) 

2 480  -  - 

3. Inventário Anual 6 480 Relatório 01/2013 210  

4. Baixa e Doação de Bens Móveis 3 1080 Relatório 03/2013  1.260 

5. RH – Auxílio Transporte, 
Insalubridade e Periculosidade 

3 600  -  - 

6. RH – Diárias e Passagens 3 600  -  - 

7. Contratos – Obras. Inspeção Física 5 1080  -  - 

8. Transferências – Fundações de 
Apoio 

5 1080 Relatório 05/2013 – 
em fase de elab. de 

exames 

96 

 

9. Contratos – Concessão de Espaço 
Físico 

3 600 Relatório 02/2013 816  

10. Licitações e Contratações Diretas 5 990 Relatório 06/2013 – 
em fase de elab. de 

exames 

560 

11. Gestão do Patrimônio Imobiliário 5 1080 Relatório 04/2013 1.048 

Total - 9.150 - 3.990 

 
Considerando o número de homens/hora consumidos (3.990) para as 6 ações do quadro 
acima, temos apenas 44% de utilização das horas planejadas (9.150) para as ações de 
controle planejadas. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
De acordo com as justificativas apresentadas, observamos que a perda no foco da 
execução das ações de controle previstas no PAINT 2013 deveu-se, principalmente, a 
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três fatores: execução de ações pendentes do ano anterior não previstas no PAINT 2013, 
demandas internas da Reitoria no decorrer do período e dificuldades em manter a 
continuidade da estrutura de pessoal existente na AUDIN. 
 
A fim de verificar se esses fatores são recorrentes checamos o RAINT 2012 e 
verificamos que em 2012 a AUDIN também não conseguiu executar a totalidade das 
ações previstas no PAINT 2012. Contudo, os fatores que influenciaram o andamento 
daqueles trabalhos foram de ordem diversa (greve dos servidores da rede federal de 
ensino e as mudanças da gestão, tanto da administração central da universidade quanto 
da chefia da Auditoria Interna). 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Questionamos a AUDIN sobre os motivos pelos quais o PAINT teve sua execução 
reduzida. Em resposta, a AUDIN respondeu conforme segue: 
 
“Os motivos que impediram a realização da totalidade das ações previstas no PAINT 
2013 foram: 

a) Ao final do exercício de 2012, duas atividades permaneceram em andamento e foram 
encerradas em 2013. Esta continuidade das atividades não foi previstas no PAINT. 
Estas ações foram: 
Relatório nº 003/2012 – Dispensa e inexigibilidade de licitação e adesão a ata de 
registro de preços – Encaminhado à CGU-R/SC em 06/06/2013. 
Relatório nº. 007/2012 – Contratos com fundações de apoio. Encaminhado à CGU-
R/SC em 06/03/2013. 

b) Ao final do exercício de 2012, após o prazo para apresentação do PAINT 2013, o 
Gabinete da Reitoria solicitou que a AUDIN efetuasse auditoria nos contratos do 
Restaurante Universitário e da Editora da UFSC. Apesar de não constar do PAINT, 
este trabalho foi efetuado no exercício de 2013. O Relatório nº 008/2012 foi 
encaminhado à CGU-R/SC em 15/04/2013. 

c) O Gabinete da Reitoria solicitou análise e manifestação da Auditoria Interna sobre 
os processos de doação de bens a seguir relacionados. Esta ação não foi prevista no 
PAINT. 
Processo nº 23080. 001726/2011-83 
Processo nº 23080.002040/2007-23 
Processo nº 23080.003389/2010-88 
Processo nº 23080.003396/2010-80 
Processo nº 23080.037097/2010-49 
Processo nº 23080.010489/2012-22 
Processo nº 23080.032368/2012-31 
Processo nº 23080.032761/2011-44 
Processo nº 23080.013651/2012-64 
Processo nº 23080.013761/2011-45 

d) O Gabinete da Reitoria solicitou análise e manifestação da Auditoria Interna sobre 
os contratos firmados com a Fundação de Apoio, referente a projetos de extensão, 
constante dos processos a seguir relacionados. Esta ação não foi prevista no PAINT. 
Processo nº 23080.041265/2012-62 
Processo nº 23080.041897/2012-26 
Processo nº 23080.044101/2011-14 
Processo nº 23080.040012/2010-18. 
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e) No início de 2013 uma servidora, ocupante do cargo de Técnico em Contabilidade, 
reduziu a jornada de trabalho para 30 horas, com a respectiva redução salarial, na 
forma da lei. 

f) No mês de setembro de 2013 uma servidora, única ocupante do cargo de Auditor, 
solicitou exoneração do cargo e não foi substituída até o final do exercício. Este cargo 
está vago, aguardando a realização do concurso público que está marcado para 
janeiro de 2014. 

g) No mês de outubro de 2013 uma servidora, ocupante do cargo de Assistente em 
Administração, entrou em licença médica, posteriormente foi removida para outro setor 
da universidade e não foi substituída até o final do exercício. Esta vaga deverá ser 
preenchida com a realização do concurso público que está marcado para janeiro de 
2014. 

h) No mês de outubro de 2013 uma servidora, ocupante do cargo de Técnico em 
Contabilidade, entrou em licença médica e não retornou ao trabalho até o final de 
2013. Não há definição para a substituição.” 
 
A Unidade também se manifestou após o encaminhamento do Relatório Preliminar 
desta Auditoria, tendo sobre este assunto, apresentado as seguintes considerações: 
 
“O PAINT 2014 já contemplou a previsão de atividades pendentes do ano anterior. 
Pretende-se manter e aperfeiçoar o planejamento para o ano de 2015. 
Quanto à estrutura funcional, foram nomeados no mês de junho de 2014 dois 
servidores para atuar na AUDIN. Está prevista a nomeação de mais dois servidores, 
aprovados em concurso já realizado. 
Em relação ao espaço físico, a estrutura da AUDIN está sendo redefinida para atender 
as necessidades da unidade.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
A constatação acima foi extraída do Relatório de Acompanhamento 201315672 
elaborado no segundo semestre de 2013. A Unidade já havia manifestado concordância 
referente a essa constatação por meio do Ofício nº 235/2014/GR. As novas 
considerações apresentadas são adequadas no intuito de sanar as deficiências apontadas 
pela equipe de auditoria. 
   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Prever no PAINT todas as atividades que gerem a utilização de 
homens/hora, inclusive atividades pendentes do ano anterior; 
 
Recomendação 2: Manter esforços no sentido de estruturar adequadamente a Auditoria 
Interna com recursos humanos e materiais.  
 
 
1.1.2.4 CONSTATAÇÃO 

 
Inexistência de uma política formalizada de desenvolvimento de competências para 
os auditores internos da IFE. 
 
Fato 
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A Auditoria Interna não dispõe de uma política formalizada de desenvolvimento de 
competências para seus auditores internos. Conforme já verificado em outra constatação 
do presente relatório, a rotatividade de pessoas na Auditoria Interna tem sido elevada. O 
setor, que chegou a ter 08 servidores em 2013, encerrou o exercício com a metade desse 
quadro. A falta de um plano de capacitação específico prejudica ainda mais o setor, pois 
reduz a eficiência na absorção dos conhecimentos técnicos requeridos, principalmente 
dos novos membros do setor. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
A causa da presente constatação está associada à carência de normativos referentes à 
atuação da Auditoria Interna, onde a política de capacitação poderia estar prevista. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
A Unidade apresentou a seguinte manifestação, por meio do Ofício nº 381/2014/GR, de 
21 de maio de 2014: 
 
Em relação à rotatividade de servidores, a mesma está ligada a fatores alheios à 
vontade institucional, sendo que o quadro de servidores da AUDIN será recomposto em 
2014, através da nomeação de servidores aprovados em concurso público, conforme 
Edital nº 252/2014, homologado em 18 de fevereiro de 2014. Até a presente data já foi 
realizada a nomeação de 1 auditor. Ainda serão nomeados: 1 auditor, 1 contador e 1 
assistente em administração. Dessa forma, a AUDIN passará a contar novamente com 
8 servidores. Apesar de não existir política de capacitação formalizada específica para 
os servidores da Auditoria Interna, estes, sempre que possível, são incentivados a 
participar de treinamentos, cursos de capacitação ou eventos relacionados à área de 
auditoria ou que tenham conteúdo que oriente os trabalhos de auditoria nas ações 
previstas no planejamento anual. Em 2013 os servidores lotados na AUDIN receberam 
incentivos da UFSC para participar dos seguintes eventos de capacitação, conforme 
consta no RAINT 2013 apresentado pela AUDIN à CGU-R/SC. 
 
Em seguida foram relacionadas informações sobre diversos eventos, incluindo cursos de 
auditoria, em que houve a participação de membros do Setor de Auditoria Interna da 
UFSC. Posteriormente foi informado que: 
 
Para 2014, existe uma iniciativa de buscar parcerias junto a outros órgãos, a fim de 
promover capacitação específica na área de controle interno. 
 
A Unidade também se manifestou após o encaminhamento do Relatório Preliminar 
desta Auditoria, tendo sobre este assunto, apresentado as seguintes considerações: 
 
Será efetuado o levantamento das necessidades de capacitação, específica para os 
membros da Auditoria Interna, e somente após a análise dos dados coletados será 
possível definir uma política de capacitação para este setor. 
Na elaboração do regulamento próprio da Auditoria interna serão previstas as 
necessidades de capacitação contínua de seus integrantes. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
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Inicialmente a Unidade justificou que tem havido a preocupação com o tema e que tem 
promovido ações no sentido de dotar a Auditoria Interna de quantitativo de pessoal e de 
capacitação adequados às suas necessidades. Apenas reforçamos a necessidade de 
estabelecer uma política formalizada de desenvolvimento de competências do quadro 
daquele setor. O tema já foi objeto do Acórdão TCU nº 1.074/2009, onde concluiu-se 
que: 
 
“A educação continuada do auditor interno é prerrogativa básica instituída em todas 
as normas de auditoria para desenvolvimento da capacidade técnica e aumento da 
qualidade dos trabalhos da unidade. A unidade de controle interno deve planejar o 
desenvolvimento das competências de seu quadro de acordo com as suas 
necessidades.” 
 
Em seguida, o mesmo Acórdão emitiu a seguinte recomendação: 
 
“Os órgãos e as unidades de controle interno dos órgãos devem envidar esforços para 
que se desenvolva e estabeleça uma política desenvolvimento profissional contínuo 
para os auditores internos.” 
 
Após o recebimento do Relatório Preliminar desta Auditoria, a Unidade acrescentou 
manifestação no sentido de atender as recomendações ali propostas. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Elaborar política de capacitação contínua para os membros do setor 
de auditoria interna, prevendo as necessidades e os requisitos mínimos para atuação no 
setor; 
 
Recomendação 2: Fazer constar previsão da necessidade de capacitação contínua dos 
auditores internos, e a respectiva política, nos normativos a serem criados referentes à 
atuação da auditoria na entidade. 
 
 
1.1.2.5 CONSTATAÇÃO 

 
Inexistência de regulamentação que contemple a previsão de requisitos necessários 
à atuação da Auditoria Interna. 
 
Fato 

 
A Auditoria Interna da UFSC não dispõe de regulamento próprio que disponha, de 
forma ampla e completa das atribuições do setor, bem como do relacionamento do 
mesmo com outras estruturas da entidade. A única norma regulamentadora das 
atividades da Auditoria Interna constitui-se do Regimento da Reitoria da Universidade 
Federal de Santa Catarina, aprovado pela Resolução Normativa n.º 28/CUn, 27 de 
novembro de 2012. Em seu Artigo 10 estão definidas, de forma geral, as competências 
da Auditoria Interna, praticamente iguais às definidas no Capítulo X, Seção I, Item 13 
da Instrução Normativa SFC 01 de 06/04/2001, conforme segue: 
 
“Art. 10. Compete à Auditoria Interna: 
 
I – acompanhar o cumprimento das metas do Plano Plurianual (PPA) no âmbito da 
Universidade, visando a comprovar a conformidade de sua execução; 
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II – assessorar os gestores da Universidade no acompanhamento da execução dos 
programas de governo, visando a comprovar o nível de execução das metas, o alcance 
dos objetivos e a adequação do gerenciamento; 
III – verificar a execução do orçamento da Universidade, visando a comprovar a 
conformidade da execução com os limites e destinações estabelecidas na legislação 
pertinente; 
IV – verificar o desempenho da gestão da Universidade, visando a comprovar a 
legalidade e a legitimidade dos atos e a examinar os resultados quanto à economicidade, 
eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal e dos 
demais sistemas administrativos operacionais, recomendando a adoção de medidas de 
caráter preventivo e corretivo, objetivando o cumprimento da legislação pertinente; 
V – orientar subsidiariamente os dirigentes da Universidade quanto aos princípios e às 
normas de controle interno, inclusive quanto à forma de prestar contas; 
VI – examinar e emitir parecer prévio sobre a prestação de contas anual da Universidade 
e  as tomadas de contas especiais; 
VII – propor mecanismos para o exercício do controle social sobre as ações da 
Universidade, bem como para a adequação dos mecanismos de controle social já em 
funcionamento; 
VIII – acompanhar a implementação das recomendações e das determinações das 
unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do Tribunal de 
Contas da União; 
IX – esgotadas todas as medidas corretivas, do ponto de vista administrativo, comunicar 
às unidades do Sistema de Controle Interno e do Poder Executivo Federal, 
tempestivamente, os fatos irregulares que causarem prejuízo ao erário; 
X – elaborar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) do exercício 
seguinte, bem como o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT), a 
serem encaminhados às unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Federal, para efeito de integração das ações de controle; 
XI – verificar a consistência e a fidedignidade dos dados e informações que comporão o 
Balanço Geral da União (BGU); 
XII – testar a consistência dos atos de aposentadoria, pensão e admissão de pessoal; 
XIII – executar outras atividades inerentes à área de controle interno que venham a ser 
delegadas pelas unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, 
pelo órgão de controle externo, pela autoridade superior da Universidade ou pela 
legislação.” 
 
A falta do referido regulamento próprio implica na ausência de definição de aspectos 
relevantes à execução de suas competências. É necessário elaborar esse regulamento 
contemplando os seguintes aspectos: 
 
1) Defina as responsabilidades do auditor-chefe perante o Conselho Diretor e a 
Administração; 
2) Estabeleça que o auditor-chefe deva opinar sobre a adequação e a efetividade dos 
controles internos administrativos da IFE; 
3) Estabeleça que o auditor-chefe deva opinar sobre a gestão de riscos realizada na IFE. 
4) Estabeleça que o auditor-chefe  deva informar sobre o andamento e os resultados do 
PAINT ao Conselho Diretor/Deliberativo e à alta administração; 
5) Estabeleça que o auditor-chefe deva informar sobre a suficiência dos recursos 
financeiros, materiais e de pessoal destinados à Audin ao Conselho Diretor/Deliberativo 
e à alta administração; 
6) Defina que o auditor-chefe é responsável pelo alinhamento da atuação da Audin com 
os riscos identificados na gestão; 
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7) Garanta ao auditor-chefe a autoridade necessária para desempenhar suas atribuições; 
8) Estabeleça que a Audin tenha acesso irrestrito a todos os documentos, registros, bens 
e servidores da IFE; 
9) Estabeleça que o auditor-chefe tenha livre acesso ao Conselho Diretor/Deliberativo 
ou órgão colegiado equivalente; 
10) Garanta ao auditor-chefe a autonomia necessária para determinar o escopo dos 
trabalhos e aplicar as técnicas necessárias para a consecução dos objetivos de auditoria; 
11) Determine que a prestação de serviços de consultoria à Administração da IFE seja 
realizada quando a Audin considerá-los apropriados; 
12) Delimite a atuação dos trabalhos da Audin, evitando que execute trabalhos próprios 
de gestores; 
13) Minimize os conflitos de interesses e favoreçam a imparcialidade dos auditores 
internos. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
A falta de um regulamento próprio para as atividades inerentes à Auditoria Interna 
depende da elaboração de uma proposição para aprovação pelo Conselho Universitário. 
Essa é uma carência ligada à necessidade de uma melhor estruturação em termos gerais 
e, principalmente, de recursos humanos no setor. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
A Unidade apresentou a seguinte manifestação, por meio do Ofício nº 381/2014/GR, de 
21 de maio de 2014: 

“A atuação da Auditoria Interna não está formalizada por regimento interno específico 
da unidade. Apesar disso, a Administração Central da UFSC está ciente da necessidade 
do estabelecimento formal de normativos internos que aprimorem e regulamentem a 
atuação da AUDIN.” 

A Unidade também se manifestou após o encaminhamento do Relatório Preliminar 
desta Auditoria, tendo sobre este assunto, apresentado as seguintes considerações: 

“A equipe da AUDIN elaborará projeto de regulamento próprio, que será devidamente 
submetido à apreciação das instâncias superiores.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
A manifestação da Unidade demonstrou que a mesma tem ciência da necessidade de 
normatizar a atuação da Auditoria Interna e deverá providenciá-la. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Desenvolver projeto de regulamento próprio para as atividades da 
Auditoria Interna a fim de submetê-lo à aprovação do Conselho Universitário da UFSC. 
 
 
1.1.2.6 INFORMAÇÃO 

 
Estrutura e atuação da Auditoria Interna da UFSC. 
 
Fato 
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A tabela abaixo resume alguns tópicos relevantes sobre a estrutura e atuação da 
Auditoria Interna da UFSC: 
 
Estrutura da Unidade de auditoria Interna 
Questões de Auditoria 
 

Resposta 

Qual a posição da Audin no organograma 
da entidade? 

A Audin está subordinada diretamente à 
Reitoria da IFE, conforme determinado 
pelo Regimento Interno. 

 
Atuação da auditoria interna 
Questões de Auditoria 
 

Resposta 

Qual o grau aproximado de aderência das 
Atividades realizadas pela Audin no 
Exercício avaliado, constantes do RAINT, 
com relação às planejadas? 

50% - conforme análise documental 
realizada pela equipe de auditoria da 
CGU, comparando-se o PAINT com o 
RAINT 

Quem realiza a gestão de riscos na IFE? 
(essa questão pode ter mais de uma 
resposta, pois mais de uma unidade da IFE 
pode ter elaborado o documento de gestão 
de riscos)? 

A gestão de riscos não é realizada na IFE. 

Caso seja realizada a atividade de gestão 
de riscos, qual o grau aproximado de 
aderência do planejamento das atividades 
da Audin em relação às fragilidades 
apontadas na avaliação de riscos? 

A gestão de riscos não é realizada na IFE. 

O PAINT do exercício avaliado foi 
submetido ao Conselho 
Diretor/Deliberativo ou órgão colegiado 
equivalente para aprovação? 

Sim. O mesmo foi aprovado, conforme 
Resolução Nº 1/2014 de 25/01/2014. 

As eventuais modificações ocorridas 
durante o exercício no PAINT do 
exercício avaliado foram submetidas ao 
Conselho Diretor/ Deliberativo ou órgão 
colegiado equivalente para aprovação? 

Não houve modificações no documento 
do PAINT durante o exercício. 

A Audin realiza atividade de 
assessoramento à alta administração: 

 

Propondo ações corretivas para os desvios 
gerenciais identificados? 

Sim. Conforme relatos do auditor-chefe, 
as proposições ocorrem mediante a 
apresentação de relatórios e realização de 
reuniões com os gestores. 

Objetivando contribuir para a melhoria da 
gestão quanto à economicidade? 

Sim. Conforme relatos do auditor-chefe, 
as proposições ocorrem mediante a 
apresentação de relatórios e realização de 
reuniões com os gestores. 

Objetivando contribuir para a melhoria da 
gestão quanto à eficiência? 

Sim. Conforme relatos do auditor-chefe, 
as proposições ocorrem mediante a 
apresentação de relatórios e realização de 
reuniões com os gestores. 

Objetivando contribuir para a melhoria da 
gestão quanto à eficácia? 

Sim. Conforme relatos do auditor-chefe, 
as proposições ocorrem mediante a 
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apresentação de relatórios e realização de 
reuniões com os gestores. 

Nas ocasiões em que haja suspeitas de 
práticas fraudulentas dentro da IFE? 

Sim. Conforme relatos do auditor-chefe, 
as proposições ocorrem mediante a 
apresentação de relatórios e realização de 
reuniões com os gestores. 

A Audin realiza atividades típicas de 
gestão, tais como elaboração de editais e 
minutas de contratos? 

Não.  Conforme entrevista com o auditor-
chefe e observação das ações registradas 
no RAINT. 

A Audin já realizou trabalhos que 
envolvessem a avaliação dos controles 
internos administrativos da IFE? 

Não. O auditor-chefe, informou que  a 
cada ação de auditoria, a equipe procura 
avaliar os controles administrativos da 
área auditada. 

 
  
##/Fato## 

1.1.2.7 INFORMAÇÃO 

 
Parecer da Auditoria Interna sobre as contas de 2013 da Universidade 
 
Fato 

 
A unidade de Auditoria Interna da Universidade Federal de Santa Catarina foi criada 
pela Resolução do Conselho Universitário n° 04/CUn/2022, de 31 de janeiro de 2002 e 
está formalmente subordinada à Reitoria e Vice Reitoria da UFSC, conforme dispõe o 
artigo 5° do Regimento da Reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina, 
aprovado pela Resolução Normativa n.º 28/CUn, 27 de novembro de 2012:  

 
Art. 5º A Administração Central, formada pelos Órgãos Executivos Centrais, 
compreende a seguinte estrutura organizacional básica: 
I – Reitoria e Vice-Reitoria: 
 (...) 
b) Auditoria Interna; 
 (...) 
 
De acordo com o Inciso VI do Artigo 10,  Seção III,  Capítulo II do Regimento da 
Reitoria compete a Auditoria Interna examinar e emitir parecer prévio sobre a prestação 
de contas anual da Universidade e as tomadas de contas especiais.  
 
Efetuamos a leitura do Parecer da Auditoria Interna sobre a Prestação de Contas do 
Exercício de 2013 da UFSC e verificamos que o documento contém todos os elementos 
previstos no Anexo III à Decisão Normativa TCU Nº 132, de 02 de Outubro de 2013, 
quais sejam: 
 
a) demonstração de como a área de auditoria interna está estruturada; como é feita a 
escolha do titular; qual o posicionamento da unidade de auditoria na estrutura da UJ; 
 
b) avaliação da capacidade de os controles internos administrativos da unidade 
identificarem, evitarem e corrigirem falhas e irregularidades, bem como de 
minimizarem riscos inerentes aos processos relevantes da unidade; 
  
c) descrição das rotinas de acompanhamento e de implementação, pela UJ, das 
recomendações da auditoria interna; 
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d) informações sobre a existência ou não de sistemática e de sistema para 
monitoramento dos resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria interna; 
 
e) informações sobre como se certifica de que a alta gerência toma conhecimento das 
recomendações feitas pela auditoria interna e assume, se for o caso, os riscos pela não 
implementação de tais recomendações; 
 
f) descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao conselho de 
administração e ao comitê de auditoria sobre riscos considerados elevados decorrentes 
da não implementação das recomendações da auditoria interna pela alta gerência; 
 
g) informações gerenciais sobre a execução do plano de trabalho do exercício de 
referência das contas. 
  
##/Fato## 

1.1.2.8 CONSTATAÇÃO 

 
Inexistência de rotina documentada de avaliação e gestão de riscos. 
 
Fato 

 
A entidade não possui uma rotina formalizada para a gestão de riscos inerentes a suas 
atividades. Não há setor responsável, no âmbito da Universidade, pela elaboração de 
documento de gestão de riscos. Torna-se difícil a obtenção de registros sobre rotinas de 
avaliação de risco, uma vez que não há qualquer orientação normativa sobre a forma 
como estes riscos devam ser medidos. Também não há orientação sobre como essas 
informações devam ser registradas e apresentadas pelos diversos níveis da estrutura da 
entidade. 
 
A Auditoria Interna também não dispõe de estudos e levantamentos sobre gestão de 
riscos. A percepção de riscos é obtida por ocasião dos trabalhos realizados, mas não há 
consolidação dos mesmos na forma de uma matriz de risco ou outro instrumento. Dessa 
forma, o planejamento das ações de auditoria não possui vínculo com instrumentos de 
gestão de riscos. 
 
Transcrevemos, abaixo, trecho do Parecer da AUDINT sobre a Prestação de Contas da 
IFE de 2013, comentando sobre a Sistemática de Comunicação Sobre Riscos 
Considerados Elevados: 
 
Conforme referido, ao término dos trabalhos de cada auditoria são encaminhados os 
relatórios com os resultados dos exames para que os gestores adotem as providências 
necessárias à regularização das impropriedades ou irregularidades encontradas. 
Após o fim dos trabalhos a Auditoria Interna permanece à disposição dos gestores para 
esclarecimento de dúvidas ou proposições para a gestão sempre que necessário. 
Ademais, os profissionais da AUDIN são convocados a participar de reuniões 
juntamente com membros da administração superior a fim de tratar de temáticas 
relativas às fragilidades da instituição, suscitadas, inclusive, em decorrência de 
relatórios de auditoria. 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria 201407315/11 a Auditoria Interna confirmou a 
inexistência de documentos relacionados ao gerenciamento de riscos, bem como de área 
específica na estrutura da UFSC com essa finalidade. 
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##/Fato## 

Causa 

 
A causa está associada à falta de definição normativa quanto às responsabilidades pelo 
levantamento e organização das informações referentes aos riscos envolvidos em cada 
setor da entidade, bem como ao gerenciamento efetivo dos mesmos. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Inicialmente a Unidade apresentou a seguinte manifestação, por meio do Ofício nº 
381/2014/GR, de 21 de maio de 2014: 
Apesar de não termos um procedimento regulamentado de gerenciamento de riscos, 
pretendemos incluir esse estudo no Plano de Desenvolvimento Institucional, bem como 
instaurar um Grupo de Trabalho para levantamento das informações e implantação de 
metodologia para conduzir os trabalhos. 
 
Após o recebimento do Relatório Preliminar desta Auditoria, a Unidade manifestou, 
sobre este assunto, as seguintes considerações: 
Etapa 1 - A equipe da AUDIN realizará estudo para apropriação de conhecimentos 
sobre o assunto e prestará orientação aos gestores.  
Etapa 2 – A AUDIN identificará a possibilidade de implantação de rotina de avaliação 
e gestão de risco na UFSC.  
O tema será inserido na proposta de regulamento próprio da AUDIN. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
A manifestação da Unidade informa que deverá ser instaurado um grupo de trabalho 
para conduzir os trabalhos referentes ao gerenciamento de riscos. Após salientarmos a 
importância da participação direta do Setor de Auditoria Interna em qualquer iniciativa 
com essa finalidade, a Unidade informou que esse trabalho será elaborado por aquele 
setor. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Prever a existência de rotinas de avaliação e gestão de riscos em 
regulamento próprio do funcionamento da Auditoria Interna.  
 
Recomendação 2: Elaborar estudo sobre a avaliação e gestão de riscos dentro da UFSC. 
 
 
1.2 CONTROLES EXTERNOS                             

1.2.1 ATUAÇÃO DO TCU/SECEX NO EXERCÍCIO              

1.2.1.1 INFORMAÇÃO 

 
Fragilidades dos controles internos da UFSC para atendimento das determinações 
do TCU. 
 
Fato 

 
Verificou-se que a estrutura de controles internos que a unidade dispõe para o 
atendimento de determinações do TCU apresenta fragilidades, as quais estão 
relacionadas aos seguintes aspectos: 
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- não há normativo interno que estabeleça expressamente os responsáveis pelo 
atendimento das determinações do TCU; 
- não há fluxo formalizado quanto ao recebimento e encaminhamento interno das 
determinações do TCU, o que vem ocasionando situações em que a própria Auditoria 
Interna só vem a tomar ciência de determinações tempos depois da entrada da mesma na 
UJ; 
- os servidores que na prática estão envolvidos com o atendimento das deliberações dos 
acórdãos do TCU não foram capacitados para assegurar que as determinações sejam 
devidamente encaminhadas e implementadas; 
- a UFSC não possui rotina para identificar os gargalos ou pontos críticos em relação ao 
implemento das deliberações dos acórdãos do TCU; e 
- a UFSC não possui controle de porcentagem das deliberações dos acórdãos do TCU 
implementadas. 
  
##/Fato## 

2 PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA 

EDUCACAO    

2.1 PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO                                                                                          

2.1.1 QUANTITATIVO DE PESSOAL                        

2.1.1.1 INFORMAÇÃO 

 
Lotação efetiva de servidores aquém da lotação autorizada. 
 
Fato 

 
O perfil do quadro de servidores ativos da UFSC está demonstrado no Relatório de 
Gestão de 2013, no item 5 ‘Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão de Obra e Custos 
Relacionados’, por meio de cinco (5) quadros, que evidenciam a estrutura de pessoal da 
Unidade e um (1) quadro que trata dos Custos de Pessoal no exercício de referência e 
nos dois anteriores. 
 
Referidos quadros estão reproduzidos com algumas adaptações no presente trabalho, a 
seguir: 
 
a) Quanto à adequabilidade da Força de Trabalho à disposição da UJ 
A partir das informações constantes no Relatório de Gestão/2013 da Unidade, no tópico 
que trata do demonstrativo da força de trabalho, especificamente no tocante à lotação 
autorizada versus lotação efetiva, verifica-se carência de lotação efetiva e, 
consequentemente, cargos a serem providos. 
Tal carência pode ser observada a partir do Quadro demonstrativo da força de trabalho, 
no qual a Unidade expôs, por tipologia de cargos, o quantitativo da lotação, registrando 
ainda, a movimentação dos servidores mediante ingressos versus egressos no decorrer 
do exercício de 2013: 
 

a1) FORÇA DE TRABALHO DA UFSC – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/2013 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

no 
Exercício 

Egressos 
no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 5.598 5.320 381 72 

1.1. Membros de poder e agentes políticos  Não há Não há 0 0 
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1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 5.598 5.320 381 72 

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 5.598 5.298 379 71 

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado Não há Não há 0 0 

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório Não há 22 2 1 

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas Não há Não há 0 0 

2. Servidores com Contratos Temporários Não há Não há 219 330 

3. Servidores sem Vínculo com a Administração 
Pública 

Não há 17* 8 1 

4. Total de Servidores (1+2+3) 5.598 5.337 608 403 

Fonte: Relatório de Gestão/2013 (com alterações) 

*Anistiados 

 
Conforme acima demonstrado, em que pese o resultado positivo gerado pela 
movimentação de pessoal, no qual o total de ingressos superou os egressos em 
aproximadamente 429%, na tipologia “servidores em cargos efetivos”, representando 
em números absolutos um ganho de 309 postos de trabalho ocupados, no confronto 
entre a lotação autorizada versus lotação efetiva, verifica-se um déficit de 278 postos de 
trabalho. 
 
Verifica-se ainda, uma diminuição de servidores sob o regime de Contratos 
Temporários e que não tem sido adotada a política de requisição de servidores para 
complementação do quadro da Unidade. 
 
Embora represente menos de 5% da lotação autorizada a ser efetivada, não se pode 
afirmar que, uma vez sanado o referido déficit, estaria a UJ provida de sua lotação ideal, 
haja vista a imposição pelo cenário atual por ampliação de acesso à Universidade e a 
tônica das ações constantes do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, 
atualmente em vigor, que convergem para a concretização da expansão institucional. 
 
Indicativos da inadequação dos quantitativos que compõem a força de trabalho à 
disposição da Unidade ficam aparentes após a leitura das informações prestadas pelo 
Gestor ao apresentar o Relatório de Gestão/2013, com destaque dos seguintes excertos: 
 
“Cabe destacar, ainda, que a ampliação do quadro de referência de novos servidores 
docentes efetivos e técnico-administrativos é uma prioridade na agenda de solicitações 
da Reitoria da UFSC junto ao Ministério da Educação. Enquanto o número de 
estudantes na UFSC cresceu 42% entre 2002 e 2011, o número de técnico-
administrativos cresceu 4%; as vagas de professores pactuados para os projetos 
pedagógicos implantados entre 2008 e 2011, por sua vez, foram insuficientes”. 
 
“O nosso Hospital Universitário também enfrenta muitas dificuldades em relação ao 
número de servidores. Apesar de sua importância para a saúde no Estado de Santa 
Catarina, nas ultimas décadas não foram disponibilizadas, pelo governo federal, vagas 
para a contratação de servidores suficientes para a realização das atividades do 
hospital. Atualmente a proposta do governo para solucionar a falta de profissionais é a 
EBSERH*. Para avaliar as vantagens e desvantagens dessa proposta, foi constituída 
pelo Conselho Universitário uma comissão para diagnosticar o estado atual do hospital 
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e avaliar qual a melhor solução para a sua situação, visando garantir a qualidade dos 
serviços prestados à sociedade”. 
EBSERH*- Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

 
“Apesar das dificuldades pelo número insuficiente de servidores docentes e técnico-
administrativos na UFSC, em 2013 implementamos diversas ações prioritariamente 
voltadas à permanência estudantil e à construção de obras necessárias para a melhoria 
da qualidade científica, pedagógica e acadêmica da instituição. Este relatório 
demonstra como e por que o fizemos. Várias ações administrativas e acadêmicas foram 
concretizadas demonstrando o compromisso de todos na busca da excelência da gestão 
pública”. 
(Tópico: Apresentação pg. 10, com grifos do Auditor). 

 
 
a.2) Dimensionamento da Força de Trabalho - foi verificado que a Unidade está 
desenvolvendo ações que favorecem um melhor conhecimento de seu quadro de 
servidores. É o que se depreende da leitura do Relatório de Gestão 2013 no Tópico 
Gestão de Pessoas, pg. 173, item 4 a seguir: 
 
“4. Sobre o dimensionamento, foi realizada uma primeira etapa referente à 
identificação da localização física dos servidores. A partir de agora se faz necessária a 
análise da distribuição dos servidores por setor, para a posterior adequação do quadro 
de pessoal da UFSC”. 
 
Sobre o assunto, por meio do Memorando nº 89/2014/GR, de 24/04/14, a UFSC 
informou que o Grupo de Trabalho de Diagnóstico e Dimensionamento Prospectivo dos 
Servidores Técnico-Administrativos em Educação, também conhecido como “Grupo de 
Trabalho Reorganiza UFSC: isonomia para todos”, designado pelas Portarias nº 
1.580/2012/GR, de 10/10/12  e nº 120/2013/GR, de 17/01/13, concluiu o diagnóstico 
sobre a atual estrutura da UFSC. Nele foi efetuada a identificação da localização física 
dos servidores, o levantamento da distribuição de servidores por idade, sexo, tempo de 
serviço e escolaridade, entre outros aspectos. Segundo informações constantes do 
Relatório de Gestão/2013, o diagnóstico sobre a atual estrutura da UFSC está sendo 
analisado para o levantamento de possíveis ações. 
O relatório final do grupo de trabalho está disponível para acesso no endereço 
http://reorganiza.ufsc.br/files/2013/06/RELATORIO-FINAL-GT-REORGANIZA.pdf 
 
b) Realização de concurso público, com ingresso de servidores de carreira no exercício - 
As informações relacionadas à movimentação de servidores constam do Relatório de 
Gestão/2013, no tópico 2.3. “Informações sobre outros resultados gerados, 
contextualizando tais resultados em relação aos objetivos estratégicos da Unidade”, no 
item Gestão de Pessoas. 
 
Inicialmente, torna-se oportuno informar que as atribuições relacionadas à Área de 
Pessoal da UFSC está sob a responsabilidade da Secretaria de Gestão de Pessoas-
SEGESP, sobre a qual verifica-se o destaque nos seguintes termos: 
 
“...cabe destacar que a SEGESP passou por uma estruturação organizacional e conta 
hoje com um organograma definido. Porém, devido à falta de FGs algumas unidades 
administrativas ainda não estão implantadas. Além disso, o grande número de 
servidores que ingressaram na UFSC desde 2012, provocou um aumento significativo 
nas atividades desenvolvidas pela SEGESP, o que não correspondeu ao aumento do seu 
quadro de servidores para o atendimento adequado destas novas demandas.” 
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As ações afetas a Área de pessoal, especificamente no aspecto da movimentação por 
ingresso estão relatadas a seguir nos itens 2 e 3. Entretanto, atividades realizadas pela 
SEGESP, dentre outras informadas como resultados gerados e que, de alguma forma 
influenciaram a qualificação do quadro de pessoal, estão parcialmente reproduzidas a 
seguir: 
 
“Durante o ano de 2013 a Secretaria de Gestão de Pessoas desenvolveu diversas ações 
visando à melhoria nas condições de trabalho dos servidores da UFSC, como segue: 
1. Considerando a incansável negociação da Reitora e da Vice-reitora junto ao MEC, 
durante o ano de 2013, no sentido de expansão do número de vagas de pessoal, em 
virtude das necessidades conflagradas da UFSC em geral e do HU em particular, 
ressaltando as tratativas contínuas para o cumprimento dos compromissos assumidos 
junto ao MEC para criação do campus Blumenau, que contempla a região do Médio 
Vale do Itajaí, além dos esforços contínuos para assegurar as condições de 
organização dos demais campi em termos de estrutura física e servidores, ainda muito 
aquém do básico desejado, o MEC, através da Portaria nº 182/MEC/MPOG/2013 
atualizou o banco de professores equivalentes autorizando a contratação de 70 novos 
docentes e ampliou o Quadro de referência dos servidores técnicos administrativos - 
QRSTA - em mais 23 servidores, sendo 22 de nível D e 1 de nível E, já através da 
Portaria 289/MEC/MPOG/2013 foi concedida a autorização para concurso de duas 
vagas de nível B para o cargo de auxiliar em agropecuária e, por fim, através da 
Portaria nº 461/MEC/MPOG/2013 atualizou o Banco de professores equivalentes e 
autorizou concurso para 34 novos docentes. 
2. Através dos concursos com base nos editais 120/2011, 130/2011 e 008/2013 
tomaram posse 197 docentes, contemplando diversas áreas do conhecimento. 
3. Em relação ao ingresso de novos servidores TAES*, através dos concursos com base 
nos editais 080/2011, 035/2012, 251/2013 tomaram posse 168 servidores, sendo que o 
edital 251/2013 foi realizado para atender especificamente as demandas do HU e em 
relação às vagas deste concurso foram realizadas em dezembro de 2013 sessenta e 
quatro (64) nomeações cujas posses em sua grande maioria ocorrerão em 2014. Temos 
ainda o edital 233/2013, para o cargo de auxiliar em agropecuária e o edital 252/2013, 
com vagas abertas para todos os Campi, cujas nomeações estão previstas para 2014. 
Servidores Técnico-Administrativos em Educação*.(grifamos) 
(...) 
6. Em 2013, foi criada a Resolução Normativa nº 035/CUn/2013 que amplia o 
percentual de vagas reservadas a pessoas com deficiência, aumentando as 
possibilidades de acesso destas pessoas ao serviço público na UFSC, na carreira de 
Técnico Administrativo em Educação. 
(...)” 
 
c) Principais situações que reduzem a força de trabalho efetiva da UJ - O perfil do 
quadro de servidores ativos da UFSC sob o aspecto de situações que caracterizam 
ausências momentâneas do servidor, fundamentadas na Lei nº 8.112/90. 
 
Em 31/12/13, verifica-se que 260 servidores estavam com ocorrência de afastamento, 
sendo que destes, cerca de 69,6%,  estavam relacionados à qualificação do servidor, 
mediante estudo ou missão no exterior e à participação em Programa de Pós—
Graduação Stricto Sensu no País, conforme tabela a seguir: 
 

c1) SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO DA UJ 

Tipologias dos afastamentos 
Quantidade de 

Pessoas na 
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Situação em 31 de 
Dezembro 

1. Cedidos (1.1+1.2+1.3) 16 

1.1. Exercício de Cargo em Comissão 10 

1.3. Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as leis) 

6 
Lei Complementar 
73/1993  
Lei 10.480/2002 
(Art. 9°) 

Lei nº 9.640/1998 
Lei n° 9.527/1997 
(art. 1º) 

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4) 181 

2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior 109 

2.4. Para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País 72 

3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 13 

3.2. A Pedido, a Critério da Administração 13(¹) 

4. Licença Remunerada (4.1+4.2) 4 

4.1. Doença em Pessoa da Família  1 

4.2. Capacitação  3 

5. Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 15 

5.1. Afastamento do Cônjuge ou Companheiro  6 

5.4. Interesses Particulares  9 

6. Outras Situações (Especificar o ato normativo) 

31(²) 
- Ofício Circular nº 
100 de 21/7/2010 
do 
MEC/SESU/DIFES 
- Decreto 7.232 de 
19/7/2010 
- Medida 
Provisória 1524/96 

7. Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6) 260 

Fonte: Relatório de Gestão/2013/UFSC (com alterações) 

(¹) A Unidade entende que a redistribuição não reduz a força de trabalho na UFSC, pois esta só 
acontece mediante uma contrapartida. 

(²) Referem-se a aposentadorias e não afastamentos. Entretanto, essas aposentadorias são relativas 
a cargos que estão em extinção, para os quais não há reposição automática. 

 
d) Qualificação da força de trabalho - Na verificação do perfil do quadro de servidores 
ativos, demonstrado sob o aspecto da estrutura de cargos em comissão e de funções 
gratificadas, foi observado que 91,81% da lotação autorizada se encontra efetiva e 
ocupada por Servidores de Carreira vinculadas diretamente à Unidade ou ao respectivo 
órgão supervisor, conforme informado no quadro seguinte: 
 

d1) DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS 
DA UFSC (SITUAÇÃO EM 31/12/2013 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das 
Funções Gratificadas 

Lotação Ingressos 
no 

Exercício 

Egressos 
no 

Exercício Autorizada Efetiva 

2. Funções Gratificadas + Cargos de Direção 
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2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 968 889 255 154 

Fonte: Relatório de Gestão/2013-UFSC 

 
e) Qualificação do quadro de pessoal da Unidade - segundo o perfil etário, observa-se a 
frequência maior da ocorrência de servidores com idade no intervalo entre 51 a 60 anos, 
seguido do intervalo com idades entre 41 a 50 anos. 
 

e1) QUANTIDADE DE SERVIDORES POR FAIXA ETÁRIA- SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/13 

Tipologias do Cargo 
Quantidade de Servidores por Faixa Etária  

Até 30 
anos 

De 31 a 
40 anos 

De 41 a 
50 anos 

De 51 a 
60 anos 

Acima de 
60 anos 

1. Provimento de Cargo Efetivo           

1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos 0 0 0 0 0 

1.2. Servidores de Carreira  289 1.089 1.331 1.934 646 

1.3. Servidores com Contratos Temporários 118 133 48 11 7 

2. Provimento de Cargo em Comissão           

2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 

2.2. Grupo Direção e Assessoramento 
Superior 

0 0 0 0 0 

2.3. Funções Gratificadas 88 165 229 335 72 

3. Totais (1+2) 495 1.387 1.608 2.280 725 

Fonte: Relatório de Gestão/2013- UFSC (com alterações) 

 
f) Qualificação do quadro de pessoal da Unidade - A situação, em 31/12/2013, do perfil 
de escolaridade do quadro de pessoal ativo da Unidade está demonstrado no quadro 64 
do Relatório de Gestão 2013, o qual está reproduzido com algumas alterações na tabela 
‘f1’ abaixo. 
 
Da análise dos dados ficou demonstrado que o nível de escolaridade preponderante 
dentre os servidores é o Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência, com 33,99% 
seguido do nível de Segundo Grau ou Técnico, com 17,44% e nível Superior de 
16,70%. Verificou-se ainda, que 24,97% dos que ocupam Funções Gratificadas/CDs 
possuem nível de escolaridade de Segundo Grau ou Técnico seguido de 23,84% com 
Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência. 
 
Observou-se também, que todos os servidores com Contrato Temporário são graduados 
em curso de nível superior, sendo 41,32% com título de Mestrado, 21,13% com 
Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência. 
 

f1) QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE SITUAÇÃO 
APURADA EM 31/12/2013 

Tipologias do Cargo 
Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Provimento de Cargo Efetivo                   

1.2. Servidores de Carreira  0 24 128 192 911 807 739 559 1.929 

1.3. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 0 97 22 131 67 

2. Provimento de Cargo em Comissão                   
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2.3. Funções Gratificadas + CDs 0 0 0 0 222 181 182 92 212 

3. Totais (1+2) 0 24 128 192 1.133 1.085 943 782 2.208 

LEGENDA 

Nível de Escolaridade 

1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 
- Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – 
Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência. 

Fonte: Relatório de Gestão/2013-UFSC  (com alterações) 

 
g) Demonstrativo do comparativo dos custos de pessoal da Unidade nos últimos 
exercícios – O demonstrativo constante do Quadro 65 do Relatório de Gestão/2013, 
referente a esse tema demonstra os custos de pessoal totalizado por tipologia de 
servidores e de cargos, sem discriminar as naturezas de despesas de pessoal na aplicação 
dos recursos, que conforme orientação da Portaria-TCU nº 175, de 09/07/13, deveria 
contemplar as seguintes informações: 
 

Tipologias/ 
Exercícios 

 
Vencimentos 
e Vantagens 

Fixas  

 Despesas Variáveis  

 Despesas 
de 

Exercícios 
Anteriores  

 
Decisões 
Judiciais  

 
Total   

Retribuições  
 

Gratificações  
 

Adicionais  
 

Indenizações  

 Benefícios 
Assistenciais e 

Previdenciários  

 Demais 
Despesas 
Variáveis  

 
Assim, a partir das informações apresentadas no referido quadro do Relatório de Gestão 
2013, cujo formato de apresentação foi alterado e transformado na tabela ‘g1’ a seguir, 
buscou-se apenas elaborar um comparativo em termos percentuais pelos totais 
apresentados, não sendo possível identificar, dentro de cada grupo de informação, a 
participação de cada despesa nas variações registradas entre os exercícios de 2012 e 
2013: 
- Em 2013, a despesa com Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de 
Provimento em Comissão manteve um acréscimo superior a 12%, a exemplo do de 
2012 em relação a 2011; 
- Em relação à despesa de pagamento de Servidores com Contrato Temporário, houve 
um acréscimo de 20,30% se comparado à despesa de 2012, porém, em patamar inferior 
ao crescimento registrado entre 2011 e 2012; 
- A despesa com pagamento de Servidores Cedidos com Ônus ou em Licença que havia 
decaído (18,42%) em 2012 cresceu 29,82% em 2013. Entretanto, nesse item, em 
consulta ao Siape foi verificado que o quantitativo de servidores cedidos entre Dez/12 e 
Dez/13 se manteve em 17. Sem desprezar os reajustes dos proventos possivelmente 
ocorridos no período relativos a esses servidores, a informação sugere que as licenças 
concedidas em 2013 contribuíram mais significativamente para o aumento dos custos 
nessa tipologia; 
- Já os custos atribuídos à tipologia Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção 
e Assessoramento Superior e à tipologia Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas 
registraram um incremento de 8,15% e 9,31%, respectivamente, em relação a 2012. 
 
g1) CUSTOS DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA E NOS DOIS ANTERIORES 

Tipologias / Exercícios Total  Variações(%)* 
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Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de Provimento em Comissão 

Exercícios 

2013 758.420.786,69 12,60 

2012 673.520.467,19 12,13 

2011 600.653.375,50 

Servidores com Contratos Temporários 
 

Exercícios 

2013 15.863.833,81  20,30 

2012 13.186.911,97  42,04 

2011 9.283.694,28  

Servidores Cedidos com Ônus ou em Licença  

Exercícios 

2013 1.792.150,51  29,82 

2012 1.380.510,77  -18,42 

2011 1.692.145,35  

Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior 
 

Exercícios 

2013 163.927.338,47  8,15 

2012 151.563.174,86  -8,33 

2011 165.333.444,26  

Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas 
 

Exercícios 

2013  5.623.226,88   9,31 

2012  5.144.371,66   2,65 

2011  5.011.598,21   
Fonte: Relatório de Gestão/2013-UFSC (com alterações) 

*Coluna acrescentada pelo Auditor 

   
##/Fato## 

2.1.2 SISTEMAS DE CONCESSÕES                         

2.1.2.1 INFORMAÇÃO 

 
A possibilidade de implantação de jornada diferenciada é um tema em análise na 
UFSC. 
 
Fato 

 
Por meio do Ofício nº 251/2014/GR, de 08/04/14, o Gestor afirmou que o regime de 
trabalho adotado para os servidores da UFSC é a jornada de oito horas diárias e carga 
horária de quarenta horas semanais. 
 
Informou ainda, que, por meio do Memorando Circular nº 10/2014/CG, de 14/03/13, 
foram solicitadas informações à Direção da Biblioteca Universitária, do Hospital 
Universitário e do Departamento de Segurança Física e Patrimonial, no sentido de que 
seja avaliada a necessidade de flexibilização da carga horária, visando atender à 
comunidade em turno contínuo após as 21 horas, tendo em vista o que consta no art. 3º 
do Decreto 1.590/95. 
 
Foi solicitado ainda, o encaminhamento de processo à Administração Central para 
avaliação da Procuradoria Federal junto à UFSC, caso seja diagnosticada a necessidade 
de flexibilização da carga horária. Até a conclusão do presente trabalho de Auditoria, 
não houve informações adicionais a respeito do Ofício nº 251/2014/GR. 
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A informação acima sugere um processo em andamento com vistas a mudanças na 
jornada de trabalho na Unidade. Torna-se oportuno registrar que o tema sobre a 
possibilidade de implantação de jornada diferenciada da jornada de 40 horas semanais 
foi contemplado nos trabalhos do Grupo de Trabalho de Diagnóstico e 
Dimensionamento Prospectivo dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação, 
que concluiu o diagnóstico sobre a atual estrutura da UFSC. 
 
Convém destacar a introdução da apresentação dos resultados das análises elaboradas 
pelo GT, constante no item 7.4 do Relatório Final, sob o título ‘7.4 Atendimento 
Ininterrupto aos Usuários por 12 horas com Jornada de 30 Horas Semanais’, com as 
seguintes considerações: 
 

“A reivindicação pela implantação da jornada de trabalho de 30 horas já data de 
muitos anos e não se restringe aos trabalhadores da UFSC. Durante a greve de 
2012, com a finalidade de tornar pública e clara toda a discussão já realizada 
sobre o assunto e se aprofundar no estudo para a implantação desta jornada, foi 
elaborado o documento ‘Proposta para implantação da jornada de 30 horas 
semanais aos Servidores Técnico-Administrativos em Educação da Universidade 
Federal de Santa Catarina’. 
A partir do documento e da criação do Grupo de Trabalho Reorganiza UFSC, 
estabeleceu-se como um dos objetivos específicos do GT ‘Criar condições para a 
implementação das 30 horas para todos os TAEs para atendimento de, no 
mínimo, 12 horas ininterruptas para os usuários, com controle social de 
assiduidade’. É devido a este objetivo que foi incluída na análise o eixo temático 
‘implantação da jornada de 30 horas’ com as categorias de análise: necessidades 
para implantação, benefícios aos TAEs e benefícios à Instituição.”(com grifo do 
Auditor) 

 
O resultado do trabalho, que ainda está sob análise para o levantamento de possíveis 
ações, compõe o relatório final, disponível para acesso no endereço 
http://reorganiza.ufsc.br/files/2013/06/RELATORIO-FINAL-GT-REORGANIZA.pdf, entretanto, 
é pertinente o registro do excerto do item ‘7. Considerações Finais’ a seguir: 

[... 
7. Considerações Finais 
... 
7.1 Limitação da Proposta 
 
O objetivo de propor a reorganização administrativa e social do trabalho na 
UFSC, tendo em vista a isonomia entre usuários e entre os TAEs e em 
consonância com a missão institucional foi concluído. A proposta aqui presente 
contempla as possibilidades atuais e imediatas dessa reorganização, em acordo 
com os objetivos específicos de diagnosticar as atuais condições da Instituição e 
de realização do dimensionamento prospectivo de TAEs, nos termos da Lei 
11.091/2005, e com o apontamento de todos os quesitos necessários para a 
imediata implementação da jornada de 30 horas semanais a todos os TAEs, com 
controle social de assiduidade e atendimento a todos os usuários dos serviços 
prestados pela Universidade Federal de Santa Catarina por, no mínimo, 12 horas 
ininterruptas. 
... 
...]”.(grifo do Auditor) 
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Na exposição de seu Relatório, o GT deixa enfatizado que a atual gestão da UFSC não 
definiu uma posição a respeito da proposta de flexibilização da jornada de trabalho dos 
Técnicos Administrativos em Educação - TAEs para 30 horas semanais, com 
atendimento ininterrupto aos usuários por, pelo menos, doze horas e controle social. 

  
##/Fato## 

2.1.3 CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS                     

2.1.3.1 CONSTATAÇÃO 

 
Informações inconsistentes no SIAPE geram eventos inadequados na ficha 
financeira e impropriedades no cadastro funcional de servidores, ocasionando um 
prejuízo potencial de R$ 103.961,24. 
 
Fato 

 
Em consulta ao Siape e posterior análise de dados cadastrais e/ou financeiros relativos a 
uma amostra de servidores, foram detectadas inconsistências nas informações, bem 
como de incompatibilidades entre si, numa indicação de que o acompanhamento 
atualmente realizado pelo Gestor de Pessoal da Unidade no referido sistema necessita de 
aprimoramento. 
 
Foram analisados os dados da folha de pagamento de 208 servidores, representando 
2,32% do total, incluindo ativos, inativos e pensionistas, com vistas a avaliar a gestão de 
pessoas, por meio da observância à legislação sobre remuneração, cessão, requisição de 
pessoal, bem como sobre a concessão de aposentadorias, reformas e pensões. Assim, 
por intermédio da aplicação dos exames pela equipe, tendo como referência o mês de 
competência Nov/2013, foram encontradas as seguintes ocorrências inadequadas, 
conforme descrição no quadro a seguir: 
 

Ocorrência Fato Quant Impacto 
Financ. (*) 

1- Servidores com 
desconto de faltas na 
folha, sem o 
respectivo registro no 
cadastro 

A ausência desse registro acarreta em averbação de 
tempo de serviço/contribuição contrariando as normas 
em vigor. Foram detectados 26 e analisados 05 casos. 
Após questionamento, a Unidade atualizou alguns 
registros, observando-se as seguintes situações com 
referência aos servidores da amostra, de CPF nº: 
1.1 - ***.762.618-** - faltas descontadas devido à 
impontualidade e efetuada a atualização do cadastro; 
1.2 - ***.092.929-** - em razão da ausência do servidor 
ao trabalho foram suspensos os pagamentos com 
registros de faltas até a conclusão de processo 
administrativo disciplinar nº 23080.022823/2013-71; 
1.3 - ***.622.019-** - efetuada a atualização no 
cadastro; 
1.4 - ***.082.559-** - em razão da ausência do servidor 
ao trabalho foram suspensos os pagamentos com 
registros de faltas até a conclusão de processo 
administrativo disciplinar nº 23080.05581/2013-23;  
1.5 - ***.665.780-** - o registro de faltas em Out/2013 
deu-se em função das faltas registradas no Boletim de 
Frequência (período de 18 a 30/09/13) e a devolução 
dessas faltas em Nov/2013 deu-se em função de Laudo 
Médico Pericial emitido somente em 01/11/13. 

26 0,00 

2 - Devolução de 
falta com os valores 

Foram constatados e analisados 02 casos relativos aos 
servidores de CPF nº ***.391.689-**, com devolução 

02 464,58(1) 
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maiores ao 
descontado 

de R$ 62,92, em Jul/12 e de CPF nº ***.387.259-** 
com devolução de R$ 169,37, em Abr/12. Conforme os 
esclarecimentos prestados pela Unidade por meio do 
Memorando nº 352/DAP/2014, de 15/04/14, os valores 
foram incluídos equivocadamente como rendimento 
quando o correto seria como desconto na ficha 
financeira dos respectivos servidores. Foi providenciada 
a regularização no mês de pagamento, competência 
Abr/2014. Valor total ressarcido de R$ 465,58. 
(1)Exercício de 2012) 

3 - Servidores ou 
instituidores com 
ocorrência no Siape 
de aposentadoria com 
provento 
proporcional e estão 
recebendo provento 
integral 

Dos 20 casos detectados, 11 foram analisados.  Após a 
análise das informações repassadas pela Unidade, 
concluiu-se que as inconsistências que sugerem a 
inadequação do fundamento legal no ato de registro no 
Sistema Siape referem-se a aposentadorias por 
invalidez decorrente de doença não relacionada no § 1º 
do art. 186 da Lei nº 8.112/90, cujos proventos são 
calculados proporcionalmente ao tempo de 
contribuição, porém os requerentes dispõem de tempo 
de contribuição o bastante para integralizar os 
proventos quando aplicada a proporção 30/30 ou 35/35, 
conforme o caso. 
Outra situação são as alterações para a inclusão do 
fundamento do art. 190, da Lei nº 8.119/90, mediante o 
qual ocorre a conversão do provento do servidor que de 
proporcional passa para integral em razão da 
superveniência de doenças graves, contagiosas ou 
incuráveis. 
Embora todos os casos estejam regulares, foi solicitada 
à Unidade a adequação da descrição do fundamento 
legal de 06 concessões, com base no art. 190, da Lei nº 
8.119/90. 

20 0,00 

4 - Pensionista por 
dependência 
econômica com 
outro(s) vínculo(s) no 
Siape 

Detectado e analisado 01 caso, referente ao Servidor de 
CPF nº ***.967.819-**, aposentado por invalidez 
permanente, em 26/07/95, no cargo de Auxiliar de 
Agropecuária e beneficiário de pensão desde 09/08/12 
do Instituidor CPF nº ***.837.289-**, na qualidade de 
filho maior inválido. 
Considerando o entendimento do TCU, exarado no 
Acórdão 6715/2009 - Segunda Câmara é incompatível 
a situação funcional do pensionista enquanto servidor 
inativo da UFSC e a condição de beneficiário de 
pensão temporária, na qualidade de filho inválido pelas 
seguintes razões: 
- A presunção de dependência econômica é relativa e 
pode ser afastada, se demonstrado que o interessado 
dispõe de condições para o próprio sustento. 
- Com base na documentação apresentada no processo 
de pensão, não ficou caracterizado o atendimento pelo 
beneficiário aos requisitos estabelecidos na Lei nº 
8.112/90. 
Após a análise da situação envolvida na presente 
ocorrência constatou-se que a criticidade do caso 
ultrapassa o procedimento de se avaliar a regularidade 
ou não da concessão de pensão por dependência 
econômica para beneficiário com vínculo no Sistema 
Siape. Verificou-se que a forma de inclusão do 
beneficiário enquanto servidor nos quadros funcionais 
da UFSC, também é questionável, haja vista que o 
mesmo foi qualificado como portador de alienação 
mental em data anterior ao seu ingresso, em 28/03/77. 

01 21.401,64 

5 - Servidores que 
recebem devolução 

Foram constatados e analisados 02 casos, que, por 
meio de consulta ao Sistema Siape foram verificadas as 

02 Em 
andamento 
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de faltas 
anteriormente 
descontadas 

seguintes situações: 
a) Servidor de CPF nº ***.665.780-** - o valor em 
faltas descontadas e creditadas de R$ 1.270,53, no mês 
de Set/13 e Out/13 respectivamente. A devolução das 
faltas foi decorrente de Laudo Médico Pericial emitido 
a posteriori, em 01/11/13, que concedeu o afastamento 
legal de 41 dias; 
 
b) Servidor de CPF nº ***.858.179-** - o valor em 
faltas descontadas e creditadas de R$ 1.205,17, no mês 
de Set/13 e Out/13 respectivamente, motivada por 
reiterados registros de licença para tratamento de saúde 
no período de 23/05/13 a 18/11/13, totalizando 180 
dias.  
Contudo, em consulta aos Sistemas Institucionais 
foram detectados outros vínculos que indicam 
acumulação ilícita de cargos: 
- UFSC – Cargo de 40h como Vigilante; 
- Município de Florianópolis – Professor em Licença p/ 
tratar de interesses particulares 05/04/13 a 04/04/15; 
- Município de São Jose – Professor 40h. 
A questão da Acumulação irregular já está em processo 
de apuração, atendendo determinações do Acórdão nº 
2900/2012-TCU – Plenário, mediante o Proc. PAD nº 
23080.042468/2013-57. 
Diante de tal informação e considerando o tempo 
decorrido desde a emissão do referido Acórdão que 
determinou a instauração do devido processo legal nos 
termos do art. 133 da Lei nº 8.112/90 e o prazo para a 
conclusão de processo administrativo disciplinar 
submetido ao rito sumário, foram solicitados por meio 
da SA nº 201407315/23, de 02/05/14 o fornecimento 
de informações acerca dos prazos para a conclusão do 
processo, bem como do fornecimento dos respectivos 
relatórios gerados pelo Sistema CGU-PAD. 
 
Outra irregularidade em relação ao servidor refere-se à 
comprovação de que, durante o período em que esteve 
afastado da UFSC em Licença para Tratamento de 
Saúde no período de 23/05/13 a 18/11/13, exerceu suas 
atividades habituais de professor 40 horas no 
Município de São José. 

6 - Servidores com 
parcela de devolução 
ao erário 
interrompida ou 
prazo e/ou valor 
alterados 

Foram detectados e analisados 24 casos de servidores 
com desconto a título de indenização e reposição ao 
Erário (rubricas: 804 INDENIZ.AO ERARIO 8.112 
ART.46 e 145 REP.ERARIO Lei 8112/L10486/02) e 
que em determinado momento antes da quitação do 
valor ocorreu a exclusão da respectiva rubrica ou 
alteração de sua parametrização. Após os 
esclarecimentos fornecidos pela UFSC, verificou-se 
que em 22 casos a reposição ao erário foi interrompida 
por atendimento à decisão judicial. 
Nos 02 casos restantes, cujo valor a descontar totalizou 
R$ 480,38, não houve justificativa para a interrupção, 
apenas o comprometimento da UFSC em providenciar 
os respectivos ressarcimentos no pagamento do mês de 
maio/2014. 

24 480,38 

7 - Pensionistas com 
parcela de devolução 
ao erário 
interrompida ou 
prazo e/ou valor 

Foram detectados e analisados 08 casos de Pensionistas 
com desconto a título de indenização e reposição ao 
Erário (rubricas: 804 INDENIZ.AO ERARIO 8.112 
ART.46 e 145 REP.ERARIO Lei 8112/L10486/02) e 
que em determinado momento antes da quitação do 

08 79.911,60 
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alterados valor ocorreu a exclusão da respectiva rubrica ou 
alteração de sua parametrização. Após os 
esclarecimentos fornecidos pela UFSC, verificou-se 
que em 07 casos não foi detectado o motivo da 
interrupção da reposição ao erário e 01 caso foi devido 
ao falecimento do pensionista. 

8 - Servidores que 
recebem devolução 
de PSS em 
duplicidade com 
Abono de 
Permanência 

Foram detectados e analisados 08 casos de servidores 
que receberam devolução de PSS em duplicidade com 
Abono de Permanência, em rubricas administrativas 
e/ou judiciais, configurando duplicidade de 
pagamentos (repetição de parcela em rubricas distintas) 
em razão do mesmo objeto (devolução de PSS).  

08 1.703,04 

(*) Impacto financeiro: total dos recursos repassados indevidamente aos beneficiários, em 
2013. 

103.961,24 

 
O resultado das análises indicou que o controle atualmente realizado pelo Gestor de 
Pessoal da Unidade, em relação ao acompanhamento dos dados alimentados no Sistema 
Siape possui fragilidades e necessita ser aprimorado, com vistas a evitar a ocorrência de 
novas irregularidades. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
Fragilidades no acompanhamento das informações no Sistema Siape.   
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
O Gestor forneceu os seguintes esclarecimentos, em relação às ocorrências apontadas 
como situações inadequadas, conforme exposição a seguir: 
 
1- Servidores com desconto de faltas na folha, sem o respectivo registro no cadastro:  
Os esclarecimentos em relação aos 05 casos analisados e descritos no texto “Fato” 
foram encaminhados pelo Gestor por meio do Memorando nº 355/DAP/2014, de 
23/04/14, inclusive os documentos comprobatórios. Entretanto, o Gestor não se 
manifestou sobre o questionamento acerca da falta de tempestividade na atualização dos 
registros cadastrais funcionais dos servidores da amostra. 
Na oportunidade, foi questionado também, por meio da Solicitação de Auditoria nº 
201407315/08, de 07/04/14, sobre a morosidade do registro da Licença concedida para 
Tratamento de Saúde ao servidor de CPF nº ***.665.780-**, que segundo informado se 
iniciou em 04/Ago/2013 e se estendeu a 31/Jan/2014, gerando registros de faltas em 
Out/2013 e respectiva devolução em Nov/2013. Sobre o assunto, foi informado como 
segue: 

“Informamos que o Laudo Pericial referente à Licença para Tratamento de 
Saúde no período de 04/08/2013 a 17/09/2013 foi emitido em 02/09/2013 e 
incluído no Siape em 04/09/2013(...); 
O Laudo Médico Pericial referente à Licença para Tratamento de Saúde no 
período de 18/09/2013 a 28/10/2013 foi emitido em 01/11/2013 e incluído no 
Siape em 04/11/2013(...); 
O Laudo Médico Pericial referente à Licença para Tratamento de Saúde no 
período de 29/09/2013 a 22/12/2013 foi emitido em 01/11/2013; 
O Laudo Médico Pericial referente à Licença para Tratamento de Saúde no 
período de 23/12/2013 a 31/01/2014 foi emitido em 27/01/2014 e incluído no 
Siape em 29/01/2014(...);”. 
 

2 - Devolução de falta com os valores maiores ao descontado: 
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Conforme os esclarecimentos prestados pela Unidade por meio do Memorando nº 
352/DAP/2014, de 15/04/14, os valores foram incluídos na ficha financeira dos 
respectivos servidores de forma equivocada como rendimento quando o correto seria 
como desconto.  Foi providenciada a regularização no mês de pagamento, competência 
Abr/2014. Valor total ressarcido de R$ 465,58. 
 
3 - Servidores ou instituidores com ocorrência no Siape de aposentadoria com provento 
proporcional e estão recebendo provento integral:  
Os esclarecimentos para a análise dos casos descritos no texto “Fato” foram fornecidos 
pelo Gestor por meio do Memorando nº 351/DAP/2014, de 14/04/14, acompanhados 
dos respectivos comprovantes, conforme descrição a seguir: 

Servidor de CPF n° ***.181.109-** - “corrigido o fundamento legal da 
aposentadoria da servidora.”; 
Servidor de CPF n° ***.085.939-** - “aposentada por invalidez decorrente de 
doença não relacionada no § 1º do art. 186 da Lei n º 8.112/90, conforme cópia 
do laudo anexo. Proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Como a 
servidora já possui os 30 anos de contribuição necessários para a 
aposentadoria, aposentou-se com a proporcionalidade 30/30 avos.”; 
Servidor de CPF n° ***.771.619-** - “servidora aposentada por invalidez 
decorrente de doença não relacionada no § 1º do art. 186 da Lei n º 8.112/90, 
conforme cópia do laudo anexo. Proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição 27/30 avos. Em 11/10/10 a proporcionalidade de seus proventos 
foi alterada para 28/30 avos, tendo em vista a ON nº 07/07 da SRH-MPOG. Em 
07/03/13 houve uma nova alteração na proporcionalidade da aposentadoria 
tendo em vista o reconhecimento de tempo de serviço público exercido sob 
condições especiais amparados por Mandado de Injunção, passando para 30/30 
avos.”; 
Servidor de CPF n° ***.133.889-** - “servidora aposentada por invalidez 
decorrente de doença não relacionada no § 1º do art. 186 da Lei n º 8.112/90, 
conforme cópia do laudo anexo. Em 19/04/04, através de laudo emitido pela 
Junta médica Oficial desta Instituição, foi diagnosticado que a servidora era 
portadora de cardiopatia grave, doença relacionada no § 1º do art. 186 da Lei n 
º 8.112/90.” 

 
4 - Pensionista por dependência econômica com outro(s) vínculo(s) no Siape:  
Por meio do Memorando nº 365/DAP/2014, de 08/05/14, informou o seguinte:  

“1. A concessão do benefício de pensão considerou a condição de filho maior 
inválido, atestada por Junta Médica Oficial, sendo que a invalidez teve início 
em data anterior ao óbito do instituidor. 
2. Em se tratando de dependência econômica do beneficiário, será solicitada ao 
mesmo a comprovação de que seus proventos oriundos da aposentadoria são 
insuficientes para o seu sustento: 

”Portanto, no tocante à concessão de pensão de filha maior inválida com 
fundamento no art. 217, item II, alínea “a” da Lei nº 8.112/90, consigne-se 
não existir óbice a sua percepção com a aposentadoria por invalidez pelo 
RGPS, desde que a invalidez seja preexistente à data do óbito, bem como haja 
comprovação de dependência econômica em relação ao instituidor de pensão. 
(Nota Informativa nº  787/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP”” 

 
5 - Servidores que recebem devolução de faltas anteriormente descontadas: 
As inconsistências em relação às devoluções de faltas anteriormente descontadas foram 
dirimidas em parte por consulta às informações dos servidores no Siape e por 
informações encaminhadas pelo Gestor por meio do Memorando nº 355/DAP/2014, de 
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23/04/14, sendo essas motivadas pela demora na emissão de Laudos Médicos que 
concedem as Licenças para Tratamento da Saúde do servidor. 
Sobre a constatação de possível ocorrência de acumulação ilícita de cargos públicos 
pelo servidor de CPF nº ***.858.179-** , por meio do já citado Memorando nº 
355/DAP/2014 foram fornecidos os seguintes esclarecimentos: 

“O servidor foi devidamente notificado sobre a acumulação de cargos por meio 
da Notificação nº 162/2014/DAP/SEGESP, de 11/04/14. 
O servidor apresentou as seguintes declarações: 
a) Declaração do Departamento de Segurança Física e Patrimonial constando a 
carga horária (40 horas semanais) e o horário de trabalho (plantão noturno: 
das 19 às 7h); 
b) Declaração do Colégio Municipal Maria Luiza de Melo, do Município de São 
José/SC constando a carga horária  (quarenta horas semanais e o horário de 
trabalho (período matutino e vespertino); 
c) Portaria nº 01346/13 da Secretaria de Educação do Estado de Santa 
Catarina concedendo Licença para Tratar de Interesses Particulares, no 
período de 05 de abril de 2013 a 04 de abril de 2015. 
Informamos que a situação de acumulação de cargos do servidor já havia sido 
identificada na auditoria realizada pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal 
(Sefip) – Acórdão nº 2900/2012-TCU – Plenário. As situações de acumulação de 
cargos previstas no Acórdão nº 2900/2012 estão sendo analisadas pela 
Coordenadoria de Processos Disciplinares.” 

Em atendimento à SA nº 201407315/23, na qual foram solicitadas informações acerca 
dos prazos para a conclusão do processo de apuração de acumulação irregular de cargos, 
bem como das informações geradas pelo Sistema CGU-PAD, o Gestor se manifestou 
por meio do Ofício nº 379/2014/GR, de 21/05/14, nos seguintes termos: 

 “informamos que solicitamos às Prefeituras de Florianópolis e de São José informações acerca 
do vínculo funcional do servidor com os respectivos municípios, em 06 de setembro de 2013 
(Ofício 854/2013/GR). 
A Prefeitura do Município de Florianópolis respondeu à solicitação em 19 de setembro de 2013, 
através o OE nº 443/SMAP/DGP/2013. 
A Prefeitura do Município de São José, não respondeu o Ofício 854/2013/GR. Reiteramos os 
termos do Ofício supra-mencionado e aguardamos a resposta da Prefeitura de São José para 
que possamos dar o encaminhamento devido ao Processo nº 23080.042468/2013-57.” 

6 - Servidores com parcela de devolução ao erário interrompida ou prazo e/ou valor 
alterados:  
Juntamente ao Memorando nº 355/DAP/2014, o Gestor forneceu as cópias das Decisões 
Judiciais que determinaram a imediata interrupção dos descontos anteriormente 
iniciados na folha de pagamento dos servidores arrolados nos respectivos processos. 
Em relação aos 02 casos, cujas interrupções não foram justificadas, houve o 
comprometimento para que os valores restantes fossem ressarcidos no pagamento do 
mês de maio/2014. 
 
7 - Pensionistas com parcela de devolução ao erário interrompida ou prazo e/ou valor 
alterados:  
Por meio do Memorando nº 355/DAP/2014, o Gestor afirmou que não foi detectado o 
motivo da interrupção da reposição ao erário de 06 dos 07 casos anteriormente  
relacionados nesse item. Em relação ao caso restante, justificou pelo falecimento da 
pensionista, ocorrido em 08/06/12.  
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O Gestor observa, ainda, o seguinte: “Este departamento estará adotando as medidas 
cabíveis para a inclusão da rubrica de reposição ao erário no pagamento dos 
beneficiários de pensão.”. 
 
8 - Servidores que recebem devolução de PSS em duplicidade com Abono  de 
Permanência: 
Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 201407315/20, de 24/04/14, por meio do 
Memorando nº 360/DAP/2014, de 28/04/14, o Gestor forneceu informações com o 
seguinte teor: “O pagamento da rubrica de código 01113 – DEC JUD  N TRAN JUG 
IS/PSS refere-se à suspensão de desconto previdenciário incidente sobre a gratificação 
de função comissionada, de acordo com a Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997.” 
Junto ao referido Memorando, foi encaminhada cópia das Ações Judiciais que 
determinaram a suspensão do desconto previdenciário sobre as funções comissionadas 
recebidas pelos autores respectivos. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Ocorrência 1: 
Embora o Gestor não tenha se manifestado acerca da falta de tempestividade na 
atualização dos dados funcionais dos servidores com ocorrência de descontos de faltas 
sem o correspondente registro dessas faltas nos respectivos cadastros, constatou-se que 
há falta de sincronia entre o lançamento de uma informação na ficha financeira e seu 
correspondente registro no cadastro do servidor que precisa ser equacionada. Já, em 
outra situação, a demora na emissão de Laudos Médicos que concedem as Licenças para 
Tratamento da Saúde dos servidores motivou a ocorrência de devolução de faltas nos 
casos analisados da amostra.   
 
Ocorrência 2: 
Os esclarecimentos fornecidos pelo Gestor explicaram o tipo de lançamento efetuado 
nas respectivas fichas financeiras, bem como comprovou o ressarcimento equivalente 
no pagamento de Abr/14. Entretanto, não ficou esclarecido o porquê dos lançamentos 
das faltas, haja vista a inexistência de registros correspondentes dessas faltas no 
cadastro funcional dos servidores. 
Mas uma vez nesse caso, constatou-se que há uma falta de sincronia entre o lançamento 
de uma mesma informação na ficha financeira e seu correspondente registro no cadastro 
do servidor, indicando uma fragilidade no controle das informações lançadas e no 
controle de atualização dos dados no Sistema Siape. 
 

Ocorrência 3: 
As informações fornecidas pelo Gestor foram suficientes para elucidar as 
inconsistências oferecidas nesse item. Conforme já comentado, não há inconformidade 
nos casos analisados, apenas descrição inadequada do fundamento legal da concessão.  
  
Ocorrência 4:  
As informações fornecidas pelo Gestor serão consideradas para a avaliação quanto à 
legalidade da concessão de pensão, que na forma de Parecer do Controle Interno será 
formalizada e encaminhada ao TCU nos moldes da Instrução Normativa/TCU nº 
55/2007, durante os trabalhos de Auditoria de Acompanhamento. Entretanto, não houve 
esclarecimento sobre a condição funcional do beneficiário na instituição questionada 
por meio da Solicitação de Auditoria n° 2014 07315/21, de 25/04/14, que procurou 
esclarecer a inconsistência da situação apresentada pelo interessado, que enquanto 
requerente da aposentadoria, figurou como servidor detentor de um histórico de 18 anos 
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de tempo de serviço e na condição de requerente de pensão na qualidade de filho maior 
inválido foi qualificado como portador de alienação mental em data anterior ao seu 
ingresso na UFSC. 
Reforça o entendimento de que a inclusão do beneficiário no quadro de funcionários da 
UFSC ocorreu de forma irregular nos termos do parecer emitido, em 26/04/95,  pela 
Procuradoria-Geral na UFSC, ao se manifestar acerca do aspecto legal do 
enquadramento, para fins de aposentadoria do servidor, haja vista que o mesmo foi 
admitido em 28/03/77, já possuidor do diagnóstico de alienação mental. Dentre as 
razões que fundamentaram a emissão do parecer favorável à concessão, destaca-se a 
seguinte: 

“Esta Universidade ao deixar de observar a incapacidade do servidor não só 
manteve ligado aos seus quando funcionais, por 18 anos, um alienado mental, 
como o remunerou mensalmente durante todos estes anos e agora vai aposentá-
lo com proventos integrais, porque existe previsão para tanto”. 
 

O ato de aposentaria em questão foi encaminhado ao TCU pelo Controle Interno com 
parecer pela Ilegalidade, porém ainda não julgado. 
Além de registradas no presente Relatório, as informações em relação à situação 
funcional do beneficiário constarão do Parecer do Controle Interno quando do 
encaminhamento do ato de pensão ao TCU, em atendimento às disposições da IN/TCU 
nº 55/2007. 
 

Ocorrência 5: 
Foi devidamente comprovado por meio do Memorando nº 355/DAP/2014, de 23/04/14,  
que para as faltas anteriormente descontadas houve Laudo Médico Pericial 
correspondente que as justificaram. 
Entretanto, as informações fornecidas sobre a constatação de possível ocorrência de 
acumulação ilícita de cargos públicos, apenas reforçam a existência de uma situação 
irregular, inclusive quanto à observação dos prazos na condução do devido processo 
legal com vistas à regularização da acumulação ilícita, conforme determinado no 
Acórdão nº 2900/2012-TCU – Plenário, de 24/10/12. Nesse sentido, o § 7º do artigo 133 
da Lei nº 8.112/90 estabelece que:  

“O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário 
não excederá trinta dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, 
admitida a sua prorrogação por até quinze dias, quando as circunstâncias o exigirem.”  

Com o pedido dos relatórios sobre a movimentação do Processo no CGU-PAD, 
esperava-se obter as informações acerca da designação da Comissão apuradora, dos 
prazos e também a confirmação do cadastro do processo no referido sistema. Porém, até 
a conclusão dos trabalhos, não houve atendimento pelo Gestor a essa demanda. 
Contudo, o teor das informações fornecidas pelo Gestor através do Ofício nº 
379/2014/GR, de 21/05/14 sugerem que a inobservância dos prazos na condução do 
PAD seja causada pela dificuldade de obtenção das informações dos Entes Públicos 
onde o servidor mantém outros vínculos. Entretanto, tal indicativo não se sustenta, haja 
vista que o servidor, em resposta à notificação nº 162/2014/DAP/SEGESP, de 11/04/14, 
disponibilizou documentação hábil para a instrução do PAD em questão e que se 
constitui como prova robusta da acumulação ilícita. Tal documentação, como já 
observado, foi encaminhada a essa Equipe de Auditoria por meio do Memorando nº 
355/DAP/2014. 
 
Outro fato que deve se tornar conhecido pela Unidade, em relação ao servidor é que 
durante o período de afastamento de 180 dias na UFSC por Licença para Tratamento de 
Saúde o mesmo exerceu suas atividades normais no cargo de Professor naquele 
Município, conforme já relatado no campo Fato. 
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Tal situação foi detectada no procedimento de verificação da compatibilidade das 
informações sobre os afastamentos e outras ausências do servidor registradas no Siape e 
respectiva atividade no cargo de professor 40 h no Município de São José, mediante a 
comparação dos registros no controle de frequência, fornecido pela Secretaria 
Municipal de Educação de São José, por meio do Ofício n° 152/2014SME, de 12/05/14. 
Portanto, deve-se apurar a responsabilidade funcional do servidor diante de sua conduta 
em se mostrar apto para o trabalho em outro vínculo/instituição enquanto afastado para 
tratamento de saúde sob o amparo dos Laudos Médicos Periciais que atestaram a sua 
incapacidade para o exercício do cargo na UFSC. 
 
Ocorrência 6:   
Em que pese o comprometimento do Gestor em providenciar a retomada do 
ressarcimento em relação aos 02 casos, cujos descontos foram interrompidos antes da 
quitação do débito, a ausência de justificativas para a interrupção sugere uma falha nos 
controles de acompanhamento da folha em relação às rubricas que operacionalizam tais 
descontos. 
 
Ocorrência 7:   
As justificativas do Gestor em relação a este item apenas reforçam o entendimento 
inicial a partir da análise da ocorrência 6, na qual sugere existência de falha nos 
controles de acompanhamento da folha em relação às rubricas que operacionalizam os 
procedimentos de ressarcimento ao erário de valores devidos à Instituição por 
servidores e/ou pensionistas. 
 
Ocorrência 8: 
Com as informações fornecidas pelo Gestor fica mantido o entendimento da existência 
de duplicidade de pagamentos (repetição de parcela em rubricas distintas) em razão do 
mesmo objeto. 
Operacionalmente, o atendimento à determinação judicial para a suspensão do desconto 
previdenciário sobre as funções comissionadas é cumprido pela Administração 
mediante uma rubrica de crédito de valor igual ao da rubrica do desconto da respectiva 
contribuição previdenciária, na ficha financeira do servidor. 
Em termos práticos, a inadequação de tal ocorrência reside na continuidade da 
suspensão do desconto (aqui na forma de um crédito ao servidor) de valor referente a 
um desconto (débito) que não é mais efetuado pela Administração, uma vez que do 
reconhecimento do direito ao benefício do abono de permanência instituído pela 
Emenda Constitucional nº 41/2003, decorre a inexigibilidade de pagamento pelo 
servidor da respectiva contribuição previdenciária.  
Outra variante que se observou em relação à ocorrência de Servidores que recebem 
devolução de PSS em duplicidade com Abono  de Permanência foi a continuidade do 
recebimento do crédito, a título da suspensão de desconto previdenciário incidente 
sobre a gratificação de função comissionada, por servidor já exonerado do cargo de 
função que originou a demanda judicial.  
Diante de tal situação, conclui-se que há falhas nos controles da Unidade em relação ao 
cumprimento das determinações judiciais. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Identificar a causa da interrupção dos descontos relativos ao processo 
de ressarcimento ao erário antes da quitação do débito e providenciar a regularização da 
situação referente a cada servidor/pensionista cujo CFF e matrícula estão relacionados a 
seguir: CPF e Mat nº ***.656.149-**(05056969; ***.362.569-**(05440688); 
***.191.179-**(05106052); ***.215.549-**(05391211);  **.857.259-**(04877161); 
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***.742.789-**(04355458); ***.656.159-**(05070180; ***.593.279-**(04225431); 
***.524.019-**(1158701) e ***.131.909-**(0575967). 
 
Recomendação 2: Solicitar a manifestação da Procuradoria-Geral vinculada à UFSC, 
acerca da continuidade do cumprimento das decisões, com base na suspensão de 
desconto previdenciário incidente sobre a gratificação de função comissionada, em 
relação a servidores que recebem Abono de Permanência e/ou em relação a servidores 
já exonerados do cargo de função, e a partir do parecer, adotar as providências 
necessárias, incluindo a reposição dos valores creditados indevidamente em favor dos 
seguintes servidores:  Servidor CPF e Mat. Siape n° ***.856.279-**  (1156388); 
***.110.449-**  (1156507); ***.119.069-**  (1157380); ***.037.309-**  (1159481); 
***.809.239-**  (1159555); ***.251.579-**  (1169582); ***.671.579-**  (1169618) e 
***.703.709-**  (1169698). 
 
Recomendação 3: Apurar a responsabilidade funcional do Servidor de CPF nº 
***.858.179-** por exercer atividade remunerada no período de 23/05/13 a 18/11/13 
em que esteve afastado do cargo na UFSC para tratamento de saúde. A apuração deve 
ocorrer em processo distinto do que está em andamento para a apuração de acumulação 
ilícita de cargos públicos. 
 
Recomendação 4: Verificar se o Servidor de CPF nº ***.858.179-** permanece 
afastado do cargo para tratamento da própria saúde. Em caso afirmativo, solicitar à 
Junta Médica que reavalie as condições de saúde do servidor, tendo em vista seu 
histórico de exercício de atividade remunerada, no período de 23/05/13 a 18/11/13 em 
que esteve afastado da UFSC para tratamento da própria saúde. 
 
Recomendação 5: Considerando a inobservância dos prazos estabelecidos no § 7º do 
artigo 133 da Lei nº 8.112/90 para a conclusão do processo administrativo disciplinar 
submetido ao rito sumário e, considerando as informações fornecidas por meio do 
Ofício nº 379/2014/GR, de 21/05/14 que indicam intempestividade no fornecimento de 
informações solicitadas aos Entes Públicos onde o servidor mantém outros vínculos, 
CIENTIFICAR a Comissão que conduz o Processo nº 23080.042468/2013-57 de que, 
em atendimento à Notificação nº 162/2014/DAP/SEGESP, de 11/04/14, o servidor 
apresentou as seguintes declarações: a) Declaração do Departamento de Segurança 
Física e Patrimonial constando a carga horária (40 horas semanais) e o horário de 
trabalho (plantão noturno: das 19 às 7h); b) Declaração do Colégio Municipal Maria 
Luiza de Melo, do Município de São José/SC constando a carga horária  (quarenta horas 
semanais e o horário de trabalho (período matutino e vespertino); c) Portaria nº 
01346/13 da Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina concedendo Licença 
para Tratar de Interesses Particulares, no período de 05 de abril de 2013 a 04 de abril de 
2015. Dar conhecimento ainda, que tais documentos foram encaminhados à Equipe de 
Auditoria da CGU-R/SC, por meio do Ofício nº 316/2014/GR, de 28/04/14. 
 
 
3 GESTÃO PATRIMONIAL                            

3.1 BENS IMOBILIÁRIOS                              

3.1.1 UTILIZAÇÃO DE IMOBILIÁRIOS                     

3.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

 
Fragilidades no ambiente de controle da gestão dos bens imóveis da UFSC. 
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Fato 

 
Observamos que existem diversas fragilidades no ambiente de controle da Gestão dos 
bens Imóveis da UFSC. Verificamos que o processo de gestão de imóveis carece das 
seguintes rotinas: 

a) Elaboração e manutenção de cadastro ou sistema de controle integrado para a gestão 
patrimonial. O único sistema alimentado pela Unidade é o SPIUnet e não há rotina de 
envio de todas as informações pertinentes a quem incumbe atualizá-lo. 

b) Elaboração do Inventário Anual de Bens Imóveis, já demandada pelos Acórdãos nº 
2589/2012 e nº 2.365/2013 do TCU. 

c) Elaboração e manutenção de Indicadores para a identificação de fragilidades, bem 
como para o acompanhamento dos processos envolvidos na gestão dos bens imóveis. 

d) Avaliação dos imóveis para fins de atualização contábil – as avaliações estão sendo 
procedidas de forma precária, adotando-se o Valor Venal dos imóveis registrados pela 
Prefeitura de Florianópolis. 

e) Diagnóstico do estado dos prédios, o qual serviria de base à programação anual de 
manutenção e reforma dos imóveis. 

Observação: atualmente o DMPI – Departamento de Manutenção Predial e de 
Infraestrutura, vinculado à Prefeitura Universitária tem gerenciado uma série de 
contratos de manutenção de diversas naturezas, provenientes de Atas de Registro de 
Preços.  Dessa forma evitou-se o fracionamento de despesas, contudo a estimativa de 
valor para as referidas Atas parte de estimativas baseadas em levantamento de despesas 
da mesma natureza em exercícios anteriores, e não das necessidades efetivamente 
apuradas por vistorias nos imóveis. Esse procedimento é válido, pois gera uma 
economia no curto prazo. No longo prazo, contudo, prejudica a avaliação e a respectiva 
quantificação dos valores necessários a serem contratados, afetando também a definição 
de prioridades na execução dos serviços. O ideal é que as Atas de Registro de Preços 
sejam planejadas com base nas reais necessidades. 

f) Avaliação de riscos na gestão dos bens imobiliários próprios ou locados de terceiros. 

 

Consideramos importante registrar a seguinte informação prestada pela Unidade acerca 
da gestão de seus bens imobiliários: 

Em 2013, a Administração da UFSC, com o objetivo de iniciar a sua regularização 
fundiária, formou uma Comissão para elaborar um Relatório de Consolidação 
Fundiária da Universidade. Tomando como base o campus da Trindade, para depois 
expandir para os outros campi, a Comissão definiu as etapas de desenvolvimento dos 
trabalhos e os recursos necessários para executá-lo. 

Desde então, a Administração da UFSC vem trabalhando para viabilizar os recursos 
necessários para a execução dos trabalhos. Nesse sentido, a Administração iniciou a 
formação de um corpo técnico permanente e do seu aparelhamento para que, sob a 
orientação da Comissão, o mesmo execute as atividades necessárias para concluir o 
processo de regularização fundiária para todos os campi da UFSC. Estão sendo 
contratados, através de Concurso Público (edital nº 252/DDP/2013), um engenheiro 
agrimensor e um técnico em Agrimensura. Também já foram comprados dois 
equipamentos de topografia (estação total – Processo nº 23080.076391/2013-19. 
  
##/Fato## 

Causa 
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Persiste a ausência de rotinas operacionais e, principalmente, de controles integrados 
entre as diversas áreas que operam o gerenciamento do patrimônio imobiliário da 
UFSC. Os normativos existentes sobre imóveis se resumem ao Estatuto e Regimento 
Interno da UFSC e aos Regimentos Internos da PROPLAN – Pró-Reitoria de 
Planejamento e da PROAD – Pró-Reitoria de Administração, os quais definem as 
competências gerais das áreas envolvidas. Não há manuais, fluxogramas ou outros 
instrumentos de orientação operacional definindo as responsabilidades por cada rotina. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
A Unidade apresentou a seguinte manifestação, por meio do Ofício nº 380/2014/GR, de 
21 de maio de 2014: 
 
Com relação ao ambiente de controle da gestão dos bens imóveis, a equipe de técnicos 
em formação elaborará o cronograma de execução e trabalhará para modelar uma 
base de dados espacial, Sistema de Informações Geográficas (SIG), para a gestão dos 
bens da UFSC de forma integrada. Essas bases serão utilizadas e compatíveis para a 
atualização do SPIUnet. Para a avaliação, atualização contábil e valor desses imóveis, 
foi solicitado ao PET de engenharia civil que desenvolva o projeto. Especificamente 
sobre o diagnóstico do estado dos prédios, a administração entende que existe a 
necessidade da realização de vistoria nos imóveis da UFSC, para o levantamento das 
patologias e verificação do real estado dos ambientes, bem como para o planejamento 
das manutenções necessárias. O Departamento de Manutenção Predial e Infraestrutura 
(DMPI) foi criado há apenas um ano e ainda está se estruturando, aguardando a 
contratação de novos servidores e um espaço próprio para poder atender 
adequadamente a todas as suas demandas. Devido a um histórico de falta de 
manutenção das edificações e ao próprio envelhecimento destas, o Departamento esta 
focado na manutenção corretiva, atendendo às solicitações dos usuários e fazendo 
levantamentos pontuais para a resolução de problemas recorrentes. Atualmente a 
UFSC tem aproximadamente 400.000,0m² de área construída, sem contar os demais 
campi fora da Grande Florianópolis, dificultando a vistoria de todos os ambientes para 
posterior elaboração das atas de registro de preços. Após o atendimento das demandas 
por manutenções corretivas, o DMPI se voltará ao planejamento da manutenção 
preventiva. 
 
Após o recebimento do Relatório Preliminar desta Auditoria, a Unidade manifestou, 
sobre este assunto, as seguintes considerações: 
 
A UFSC está aguardando a nomeação de servidores, aprovados em concurso já 
realizado, para criar estrutura específica para a gestão dos bens imóveis. Esta área 
terá as atribuições de formalizar e normatizar os procedimentos e executar as rotinas 
patrimoniais, inclusive com relação ao uso e alimentação do SPIUnet. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
A Unidade informou que elaborará um cronograma de execução por meio de equipe de 
técnicos em formação. De fato, o trabalho a ser realizado é bastante complexo, 
principalmente diante do volume de informações a ser organizado. É necessário que as 
medidas efetivas de reorganização da gestão imobiliária da UFSC sejam iniciadas o 
mais breve possível a fim de evitar prejuízos à instituição. 
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Após o recebimento do Relatório Preliminar desta Auditoria, a Unidade apresentou 
manifestação, informando que deverá estruturar a área de gestão de bens imóveis assim 
que os novos servidores concursados sejam empossados. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Implementar a formalização de normativos, manuais, fluxogramas ou 
outros instrumentos para a implantação de  rotinas e respectivas responsabilidades 
referentes às necessidades indicadas nos itens "a" a "f", acima relacionados. 
 
 
3.1.1.2 INFORMAÇÃO 

 
Condições físicas das instalações prediais da Universidade. 
 
Fato 

 
Para a avaliação das instalações prediais e do conforto oferecido à comunidade 
acadêmica, selecionamos uma amostra de 12 salas de aula em 07 prédios para realização 
dos exames. 
 
A escolha seguiu critério de incluir prédios construídos a menos de 05 anos, reformados 
a menos de 05 anos, bem como prédios que não tenham sofrido intervenções dessa 
natureza no mesmo período. Antes de escolhermos os prédios a visitar, solicitamos a 
opinião dos profissionais da auditoria interna, do Pró-Reitor adjunto da Pró-Reitoria de 
Graduação - PROGRAD e também do Diretório Central de Estudantes, este último por 
meio do Representante dos estudantes do Conselho Curador. Nessas entrevistas, 
tentamos obter informações prévias sobre eventuais contrastes na qualidade das salas de 
aula utilizadas por diferentes cursos ou modalidades de ensino (graduação/pós-
graduação, extensão, etc.). 
 
Não foram identificadas situações relevantes que pudessem denotar privilégios a 
determinados cursos no que tange à qualidade das instalações de aula oferecidas pela 
IFE. Segue abaixo a relação de salas e prédios inspecionados por nossa equipe de 
auditoria: 
 

CENTRO DE ENSINO PREDIO/BLOCO SALA Nº 
CSE – Centro Sócio-Econômico Bloco B 09 
CSE – Centro Sócio-Econômico Bloco B X 
CTC – Centro Tecnológico Bloco B 104 
CTC – Centro Tecnológico Bloco B 202 
CCS – Centro de Ciências da Saúde Bloco A 906 
CCS – Centro de Ciências da Saúde Bloco A 918 
CCS – Centro de Ciências da Saúde Bloco H 03 
CFM – Centro de Ciências Físicas e Matemáticas Bloco Modulado do CFM 066 
CFM – Centro de Ciências Físicas e Matemáticas Bloco Modulado do CFM 415 
EFI – Espaço Físico Integrado Bloco EFI 305 
EFI – Espaço Físico Integrado Bloco EFI 503 
CFH – Centro de Filosofia e Ciências Humanas Antigo Prédio do RU 84 

 
Visitamos os prédios onde funcionam as atividades de graduação, principalmente, sendo 
que em alguns deles também são realizadas atividades de pós-graduação. Observamos 
que as salas de aula de um mesmo bloco, ou prédio, mantêm um padrão de qualidade 



 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

73 

sem distinção advinda da natureza dos cursos ou atividades que as utilizam. Conforme 
relato do Coordenador de Apoio Administrativo do CTC – Centro Tecnológico, as salas 
de aula da Pós-graduação, localizadas em prédios diferentes dos destinados à graduação, 
costumam apresentar salas mais confortáveis, principalmente em termos mobiliários. 
 
Vistoriamos os seguintes itens: 

- Capacidade das salas; 
- Conservação do mobiliário e equipamentos; 
- Construção ou Reforma nos últimos 05 anos; 
- Instalações Elétricas, tomadas e lâmpadas; 
- Infiltrações; 
- Ventilação; 
- Equipamentos de refrigeração (Ar condicionado); 
- Acessibilidade; 
- Quadro negro, branco, giz, canetas; 
- Projetor Multimídia; 
- Bebedouros. 

 
Avaliamos como razoáveis as instalações, em termos gerais, das salas de aula. Os 
maiores defeitos observados referem-se a salas sem equipamentos de ar condicionado 
ou com aparelhos já bastante antigos, como é o caso do CFH e do CFM, 
respectivamente. Os banheiros, de forma geral, também não estão adaptados para 
deficientes físicos. Já os acessos para deficientes costumam ocorrer, por meio de rampas 
e elevadores. Em alguns casos os acessos não são muito práticos e obrigam o deficiente 
a utilizar trajetos indiretos e mais longos (prédios anexos), mas não chegam a se 
caracterizar como empecilhos. 
 
O prédio de blocos modulados do CFM é o que está em piores condições. Trata-se de 
prédio antigo que tem uma configuração de espaços inadequada, com muitos 
corredores, pouca iluminação e ausência de conforto térmico.  Segundo a Coordenação 
de Apoio Administrativo do CFM, este prédio não vem recebendo maiores 
investimentos, uma vez que há planos para sua demolição. A Coordenação informou, 
também, que há demandas e reclamações por parte dos alunos acerca das condições de 
utilização do prédio do CFM. Contudo, não foram disponibilizados os documentos que 
evidenciam tais demandas. 
 

Registros fotográficos: 
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Sala de aula padrão: C/ refrigeração, e retroprojetor 
(Ref. CCS - Centro de Ciências Sociais) 

CFM – Centro de Física e Matemática – 
Corredores – projeto antiquado 

Sala de Aula do CFM – Mais antiga que as demais 
salas  

Salas recém inauguradas do Espaço Físico 
Integrado - EFI 

 

  
##/Fato## 

3.1.1.3 CONSTATAÇÃO 

 
Deficiências observadas decorrentes de fragilidades nos controles e rotinas de 
gestão dos bens imóveis da UFSC. 
 
Fato 

 
Verificamos os registros dos imóveis da UFSC no SPIUnet e na contabilidade SIAFI, 
bem como as informações prestadas pelas áreas envolvidas com a gestão patrimonial 
(especificamente imóveis). Observamos que persiste a ausência (já observada em 
trabalhos de auditoria anteriores da CGU sobre as contas da IFE) de uma rotina de ação 
e, principalmente, de controles integrados entre essas áreas, gerando certas fragilidades 
na gestão dos imóveis, conforme segue: 

a) As informações referentes às áreas construídas e/ou ampliadas das edificações 
permanecem desatualizadas. Examinando os imóveis (terrenos) cujos registros no 
Sistema SPIUnet indicam a ausência de benfeitorias, obtivemos a confirmação da 
Unidade de que existem edificações sobre os mesmos não registradas, conforme 
relacionamos: 
 
- Imóvel RIP 8105.00167.500-2 - Florianópolis (Mangue) – Existência de Núcleo de 
Estudos Politécnicos (Prédio + Anexo); 

- Imóvel RIP 8105.00243.500-5 – Florianópolis (Fazenda da Ressacada) – Existência de 
Prédio do Centro Tecnológico – CTC; 

- Imóvel RIP 8025.00005.500-9 (Fazenda Yakult) – Existência de Galpões; 

- Imóvel RIP 8093.00014.500-2 (Campus Univ. Federal Curitibanos) – Existência de 
Prédio recentemente inaugurado. 

b) Em 2013 havia 7 Imóveis de Uso Especial locados de terceiros, conforme 
informado no Relatório de Gestão, contudo os mesmos ainda não estão cadastrados no 
SPIUnet. 
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Relacionamos abaixo os respectivos contratos de locação dos referidos imóveis: 

 

Contrato Objeto Vigência 
426/2012 Locação de imóvel para a realização de atividades do Curso de 

Medicina Veterinária do Campus Curitibanos – Curitibanos/SC 
23/03/201 

202/2011 Locação de imóvel para funcionamento dos Cursos do Centro de Eng. 
da Mobilidade da UFSC- Campus Joinville 

09/11/2015 

176/2011 Locação de imóvel para funcionamento dos cursos do Centro de 
Engenharia da Mobilidade da UFSC. 

09/12/2015 

023/2014 Locação de 2 (dois) imóveis para o funcionamento do Campus 
Joinville. 

02/02/2016 

146/2013 Locação de imóvel para funcionamento da BU e Setores Adm. do 
Campus Joinville 

03/03/2016 

198/2013 Locação de Imóvel  para o funcionamento do Campus Universitário de 
Blumenau. 

18/06/2016 

Aguardando 
assinatura 

Locação de Estacionamento – Blumenau (Processo: 010312/2014-98) Aguardando 
assinatura 

 

c) Em complemento ao item “a”, acima, verificamos que os imóveis, em geral, não 
estão registrados no Sistema SPIUnet  de modo que cada construção tenha um Registro 
Imobiliário Patrimonial (RIP) individualizado.  Dessa forma, a contabilização no SIAFI 
também não é feita de forma individualizada, ou seja, não contém a identificação do 
valor contábil de cada construção. 
 
O Quadro 89 do Relatório de Gestão da IFE de 2013 indica a existência de 81 imóveis 
distribuídos entre apenas 13 RIPs, quando cada construção deveria ter 01 RIP 
específico. Se tomarmos o exemplo do Campus Universitário Trindade, veremos, no 
mesmo quadro, que há 66 imóveis sob o mesmo RIP (8105.00269.500-7). Entretanto, 
não há detalhamento desses imóveis no SPIUnet e nem poderia, uma vez que o Sistema 
foi concebido de forma que as benfeitorias sejam registradas individualmente. Mas essa 
situação ainda se agrava: uma relação de edificações fornecida a presente auditoria, 
indica que há cerca de 300 edificações de variados tipos no Campus Trindade. 
 
OBSERVAÇÕES: 
Apesar das deficiências acima levantadas, observamos alguns avanços: 
1) Foi sanada questão levantada em Auditoria de Avaliação de Gestão anterior, realizada 
sobre as contas de 2011, onde havia sido detectada a permanência de 01 imóvel, sem 
pendências a regularizar, pendente das providências para o seu devido cadastramento no 
SPIUnet, conforme segue: 
- Imóvel com 250 m² situado à Travessa Ratclif, 41 – Centro – Florianópolis; 
2) Foi procedido o registro no Relatório de Gestão 2013 dos imóveis locados de 
terceiros, o que não vinha ocorrendo em exercícios anteriores. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
A causa das fragilidades apontadas é a ausência de uma rotina de ação e, 
principalmente, de controles integrados entre as áreas envolvidas com a gestão de 
imóveis da Universidade. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
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A Unidade apresentou a seguinte manifestação, por meio do Ofício nº 380/2014/GR, de 
21 de maio de 2014: 
Em relação ao registro e atualização dos imóveis, a Administração Central da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) já realizou concurso para compor a 
equipe técnica na área de regularização fundiária, o qual está em fase de nomeação. 
Essa equipe técnica será composta por engenheiros agrimensores/cartógrafo e técnicos 
em agrimensura, e ficará responsável pelo levantamento, registro e atualização dos 
imóveis. Parte dos equipamentos necessários à realização desses trabalhos 
topográficos já foram recebidos na instituição. Está em fase de conclusão um 
levantamento planialtimétrico no Campus Trindade por empresa contratada, o qual 
servirá de base para as atualizações e inventários posteriores. 
 
Após o recebimento do Relatório Preliminar desta Auditoria, a Unidade manifestou, 
sobre este assunto, as seguintes considerações: 
A UFSC está aguardando a nomeação de servidores, aprovados em concurso já 
realizado, para criar estrutura específica para a gestão dos bens imóveis. Esta área 
terá as atribuições de formalizar e normatizar os procedimentos e executar as rotinas 
patrimoniais, inclusive com relação ao uso e alimentação do SPIUnet. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Os fatos apontados na presente constatação, principalmente no item “c”, demonstram a 
dimensão e a complexidade da tarefa de reorganização do cadastro imobiliário da 
UFSC. Dessa forma entendemos como pertinentes às providências em curso na 
Unidade, visto que somente uma equipe capacitada e focada nessa questão terá 
condições de obter os resultados desejados. 
 
Após o recebimento do Relatório Preliminar desta Auditoria, a Unidade reforçou que 
deverá estruturar a área de gestão de bens imóveis assim que os novos servidores 
concursados sejam empossados. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Providenciar o registro e atualização no SPIUnet dos imóveis com 
áreas desatualizadas, registrando as devidas benfeitorias. 
 
Recomendação 2: Providenciar o registro no SPIUnet dos imóveis locados de terceiros. 
 
Recomendação 3: Providenciar o registro no SPIUnet dos imóveis de modo que cada 
construção tenha um Registro Imobiliário Patrimonial (RIP) individualizado. 
 
 
3.1.1.4 INFORMAÇÃO 

 
Relações de imóveis construídos e reformados nos últimos 5 anos. 
 
Fato 

 
A Unidade disponibilizou relação contendo as edificações construídas e também as 
reformadas nos últimos 5 anos, assinalando aquelas que foram financiadas com recursos 
do REUNI - Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais. De acordo com o informado, foram construídas 43 edificações 
e reformadas outras 85. Seguem abaixo as respectivas tabelas: 
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EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS (POR CAMPUS): 

SIGLA 
DA 

UNID. 

SIGLA DO 
CENTRO 

NOME  

Intervenção 
REUNI 
(Fonte: 
SIMEC) 

  
CAMPUS ARARANGUÁ 

 
ARA Tecnologia da Informação e Comunicação X 

CAMPUS BARRA DA LAGOA 

  
CAMPUS CENTRO 

CAMPUS ITACORUBI 

ITA CCA Bloco Salas de Aula X 
ITA CCA Usina de Alimentos X 

CAMPUS LAGOA DO PERI 
LPE CCA Lab. de Peixes de Água Doce 

  
CAMPUS RESSACADA 

RES CCA Bloco 19 - Manejo de Gado 

RES CCA Bloco 20 - Bezerreiro X 
CAMPUS TRINDADE 

TRI ADM Biotério de Roedores X 
TRI CA Bloco A (AMPLIAÇÃO) 

 
TRI CCB Bloco E - Sibiotec X 
TRI CCB Bloco F X 
TRI CCB Bloco G X 
TRI CCB Bloco H X 
TRI CCB Bloco H/I - Ligação X 
TRI CCB Bloco I X 
TRI CCE Bloco G - Multimídia X 

TRI CCS Bloco L - (AMPLIAÇÃO ) 30  pavimento - Junto ao HU 
 

TRI CCS Bloco H 
 

TRI CCS Bloco I X 
TRI CCS Bloco I/J - ligação  X 
TRI CCS Bloco H/I - Ligação X 
TRI CDS Novo Bloco Administrativo X 
TRI CED Bloco C  X 
TRI CED Bloco D X 
TRI CFH Bloco D (AMPLIAÇÃO) X 
TRI CFH Bloco Anexo E X 
TRI CFH Bloco E/F X 
TRI CFM Bloco G (AMPLIAÇÃO) X 
TRI CFM Bloco I - Administrativo química 

 
TRI CFM Bloco Administrativo X 
TRI CSE Bloco D - administrativo (AMPLIAÇÃO) 

 
TRI CSE Bloco F (AMPLIAÇÃO) 4o e 5o pavimentos X 

TRI CSE Bloco G - Pós-graduação X 

TRI CTC 
Bloco de Laboratório Engenharia Sanitária e Ambiental - ENS 
(2a etapa) 

X 
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TRI CTC Depósito Eng. Química 
 

TRI ADM Novo Bloco Patrimônio  X 
TRI ADM Bloco G1 

 
TRI ADM Bloco E3 X 
TRI ADM Moradia Estudantil - Anexo ao Mor 05 X 
TRI ADM Pavilhão de Exposições  

 
TRI MUT Cebime 

 
TRI MUT Bloco Universitário - Salas de Aula X 
TRI ADM Nova Cozinha X 
TRI ADM Novo Refeitório X 

 
 
EDIFICAÇÕES REFORMADAS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS (POR CAMPUS): 

SIGLA 
DA 

UNID. 

SIGLA DO 
CENTRO 

NOME  

Intervenção 
REUNI 
(Fonte: 
SIMEC) 

  
CAMPUS ARARANGUÁ 

 
CAMPUS BARRA DA LAGOA 

BAR CCA EXPERIMENTO 2-LAPMAR 

BAR CCA LAB. DE MICROALGAS DE CAMARÕES MARINHOS  

  
CAMPUS CENTRO 

CAMPUS ITACORUBI 

ITA CCA Restaurante 

CAMPUS LAGOA DO PERI 

  
CAMPUS RESSACADA 

CAMPUS TRINDADE 
TRI ADM Bibiblioteca Universitária X 
TRI CA Bloco A - Salas de Aula e Administrativo 

 
TRI CA Bloco B - Salas de Aula e Biblioteca 

 
TRI CA Bloco C - Laboratórios 

 
TRI CA Bloco D - Salas de Aula 

 
TRI CCB Bloco I - Anatômico 

 
TRI CCB Bloco H - Horto Botânico – Herbário 

 
TRI CCB Bloco B/C - ligação ECZ/BEG  X 
TRI CCE Bloco A - Salas de Aula e Administrativo X 
TRI CCS Bloco B - salas de aula 

 
TRI CCS Bloco D – odontologia X 
TRI CCS Bloco J – laboratórios 

 
TRI CCS Bloco J/K – ligação 

 
TRI CCS Bloco K – laboratórios 

 
TRI ADM Centro de Cultura e Eventos 

 
TRI CDS Piscina Olímpica Coberta 

 
TRI CDS Ginásio 1 - quadra polivalente de esportes 

 
TRI CDS Ginásio 2 - quadra polivalente de esportes 

 
TRI CDS Área Coberta 4 - Salas de Aula 

 
TRI CDS Ginásio 3 - quadra polivalente e vestiários 
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TRI CDS Bloco 1 e 2 – Administrativo 
 

TRI CDS Bloco 3 e Laboratório 
 

TRI CDS Vestiários 
 

TRI CDS Novo Centro de Convivência Setorial 
 

TRI CDS COAFS - Centro Orient. Ativ. Fis.de Saúde 
 

TRI CDS Bloco A/B – Ligação 
 

TRI CDS Bloco B 
 

TRI CED Bloco B - Salas de Aula e Administ. 
 

TRI CED Anexo ao Bloco B – Administrativo 
 

TRI CFH Bloco A – Ligação 
 

TRI CFH Bloco B - Salas de Aula 
 

TRI CFH Bloco C – Administrativo X 
TRI CFH Planetário 

 
TRI CFH Bloco D 

 
TRI CFM Bloco 6 - matemática e química 

 
TRI CFM Bloco 7 – química 

 
TRI CFM Bloco E/F – ligação 

 
TRI CFM Bloco F - química  

 
TRI CFM Bloco G – física 

 
TRI CFM Bloco G/E - ligação  

 
TRI CFM Bloco A - matemática  

 
TRI CFM Bloco A/B - ligação  

 
TRI CFM Bloco E – física 

 
TRI CSE Bloco A – ligação 

 
TRI CSE Bloco B - salas de aula 

 
TRI CSE Bloco C – administrativo 

 
TRI CSE Bloco D – administrativo 

 
TRI CTC Bloco A – ligação 

 
TRI CTC Bloco C – Administrativo 

 
TRI CTC Bloco E - Eng. Elétrica X 
TRI CTC Bloco G - Eng. Produção e Sistemas 

 
TRI CTC Bloco I - Eng. Mecânica 

 
TRI CTC Bloco I/J - ligação - Eng. Mecânica 

 
TRI CTC Bloco K - Eng. Mecânica 

 
TRI CTC Bloco L e ligação - Eng. Sanitária 

 

TRI CTC Departamento de Informática e Estatística - INE (1a etapa) 
 

TRI CTC Novo Bloco - Eng. Química (1a ETAPA) 
 

TRI CTC Bloco A - Arquitetura 
 

TRI CTC Bloco B - Arquitetura 
 

TRI CTC Depósito Lab. de Eng. Civil 
 

TRI ADM Centro de Convivência Universitária 
 

TRI ADM Salão Paroquial - Administrativo e Teatro 
 

TRI ADM Casa do Divino - Oficinas de Artes 
 

TRI ADM Almoxarifado Central I 
 

TRI ADM Almoxarifado Central II 
 

TRI ADM Novas Garagens 
 

TRI ADM 
Depto. Apoio à Extensão (DAEX) e Núcleo de Estudos da 
Terc. Idade (NETI)  

TRI ADM Etusc - DCG/Grêmio (atual DPAE) 
 

TRI ADM Etusc - Telefonia e Fortalezas (atual DFO) 
 

TRI ADM Fapeu 
 

TRI ADM Bloco B2 
 

TRI ADM Bloco C1 
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TRI ADM Bloco D 
 

TRI ADM Bloco E2 
 

TRI ADM Bloco G2 
 

TRI ADM Bloco M1 
 

TRI NDI Maternal 
 

TRI NDI Berçário 
 

TRI NDI Laboratório de 1º grau (anexo) 
 

TRI NDI Laboratório de 1° grau 
 

TRI ADM Reitoria 
 

TRI ADM Secretaria,Cozinha,Almox.,Central Térm. 
 

 
 
  
##/Fato## 

3.1.1.5 INFORMAÇÃO 

 
Ações de controle realizadas pela Auditoria Interna da UFSC sobre a Gestão 
Patrimonial da IFE. 
 
Fato 

 
Verificamos que a Unidade de Auditoria Interna da UFSC trabalhou com propriedade ao 
longo de 2013 na realização de exames sobre a gestão patrimonial da entidade. Foram 
produzidos dois relatórios os quais reforçam ou acrescentam novas conclusões às já 
levantadas pelas últimas auditorias de avaliação de Gestão da Universidade. 
 
O Relatório 02/2013-AUDIN de 05/04/2013 tratou sobre a cessão de espaços físicos da 
UFSC. O escopo da auditoria foi centrado, sobretudo, na verificação de regularidade do 
procedimento licitatório ou de dispensa/inexigibilidade de pagamentos efetuados à 
UFSC, bem como na análise de regularidade da formalização dos contratos de 
concessão de espaço público. 
 
Verificou-se que, de modo geral, a licitação na modalidade de concorrência é requisito 
legal observado pela UFSC. A gestão preocupa-se em estabelecer contraprestações para 
remunerar o uso dos espaços físicos, conforme artigo 5º da Lei n. 6.120/74. Todavia, 
foram observadas desconformidades (como espaços sendo utilizados de forma perene 
por terceiros sem qualquer formalização, desrespeito a prazos para publicação, 
fragilidades no controle de arrecadação, falta de parâmetro valorativo para ser 
amortizado ao longo do prazo da concessão nos casos de contraprestação em área 
construída e outros.). Concluiu-se que a fiscalização dos contratos deveria ser mais 
efetiva, com registros de ocorrências e comunicação entre concessionário e fiscal, na 
forma do artigo 67 da Lei n. 8.666/93. Foram registradas 37 constatações de auditoria. 
 
O Relatório 04/2013-/AUDIN teve seu escopo centrado na avaliação geral da gestão do 
patrimônio imobiliário de responsabilidade da Universidade Federal classificado como 
“Bens de Uso Especial” de propriedade da União ou locados de terceiros. Os exames 
contemplaram as seguintes questões de auditoria: 
 
a) suficiência da estrutura de pessoal da unidade para bem gerir os bens imóveis sob sua 
responsabilidade, da União, próprios ou locado de terceiros; 
b) existência de estrutura tecnológica para realizar a gestão do patrimônio imobiliário; 
c) correção e completude dos registros dos imóveis no Sistema de Gerenciamento dos 
Imóveis de Uso Especial da União – SPIUnet; 
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d) análise comparativa dos gastos realizados com a manutenção dos imóveis próprios e 
da União e com os gastos para a manutenção de imóveis locados de terceiros; 
e) regularidade dos processos de locação de imóveis de terceiros, principalmente em 
relação à adequação dos preços contratuais dos aluguéis aos valores de mercado; 
f) indenização, pelos locadores, das benfeitorias úteis e necessárias realizadas no 
exercício pelos entes públicos locatários nos termos do art. 35 da Lei n. 8.245/91; 
g) existência de segregação contábil para distinção dos registros relativos às despesas 
com locação de imóveis para uso de servidores; locação de imóveis para uso do órgão, 
unidade ou subunidade; manutenção dos imóveis próprios e da União; manutenção dos 
imóveis locados de terceiros privados ou de outras esferas públicas; manutenção dos 
imóveis locados de outros órgãos e entidades da Administração. 
 
Segundo esse Relatório (04/2013-/AUDIN), verificou-se que há grande demanda 
relacionada à gestão de bens imóveis. Entretanto, é insuficiente a estrutura de pessoal e 
tecnológica para a gestão dos imóveis da União sob responsabilidade da UFSC. Além 
disso, a direção do Departamento de Gestão Patrimonial relata grande dificuldade em 
obter novos servidores, de sorte que tarefas próprias de servidores efetivos são 
realizadas por bolsistas. O sistema de patrimônio (SIP) não atende a todas as 
necessidades do Departamento de Gestão Patrimonial e inexiste servidor capacitado 
para execução das tarefas de cadastramento e controle dos imóveis, não tendo sido 
ofertados, até o momento, cursos de capacitação para uso dos sistemas SIAFI e 
SPIUnet. Não há fluxograma do departamento. 
 
No mesmo Relatório, verificou-se que há divergências entre as informações registradas 
no SPIUnet e no SIAFI, bem como não são perfeitamente consistentes com as 
informações colhidas no Departamento de Gestão Patrimonial. No próprio SPIUnet, há 
divergência entre os registros dos RIP do imóvel e RIP  de utilização, mesmo quando o 
imóvel apresenta apenas um RIP de utilização. Ademais, não são efetuadas 
regularmente as reavaliações dos imóveis. Verificou-se alteração das datas de avaliação 
no SPIUnet, de forma equivocada, não havendo reflexo no SIAFI, apesar de ambos os 
sistemas serem integrados, de modo que a correta reavaliação de um imóvel no SPIUnet 
deveria gerar, automaticamente, nota de lançamento no SIAFI. As reavaliações 
realizadas nos imóveis da UFSC não são uniformes e não obedecem a critérios 
definidos pela SPU. 
 
Foi relatado, ainda, que não houve a separação patrimonial dos imóveis pertencentes à 
UFSC e ao HU, não sendo observada a determinação da Portaria MPOG/MEC nº 
04/2008. Os imóveis ocupados pelo Hospital Universitário estão em propriedade da 
UFSC, sendo ainda de responsabilidade desta última os devidos registros contábeis e 
patrimoniais. 
 
Quanto à regularidade dos processos de locação de imóveis de terceiros, o relatório 
registrou a ausência de cláusulas obrigatórias em alguns contratos. 
  
##/Fato## 

3.1.1.6 INFORMAÇÃO 

 
Estrutura existente  para o gerenciamento dos bens imóveis. 
 
Fato 

 
A estrutura existente na UFSC para o gerenciamento dos bens patrimoniais compõe-se 
dos seguintes departamentos e respectivas atribuições descritas nos Regimentos Internos 
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da PROPLAN – Pro-Reitoria de Planejamento e da PROAD – Pro-Reitoria de 
Administração. 
 
PROPLAN – Pro-Reitoria de Planejamento: 
a) DPAE – Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia 
São atribuições gerais do Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia 
(DPAE): 
I – gerenciar a elaboração dos projetos de Arquitetura e Engenharia; 
II – executar outras atividades relativas à área e que venham a ser delegadas por 
autoridade competente. 
b) DFO – Departamento de Fiscalização e Obras 
Não localizadas as competências do DFO. 
 
PROAD – Pro-Reitoria de Administração: 
a) DGP – Departamento de Gestão Patrimonial 
Compete ao Departamento de Gestão Patrimonial (DGP): 
I – coordenar as atividades relacionadas às divisões de sua estrutura; 
II – desenvolver estudos objetivando o aprimoramento e a racionalização da gestão 
patrimonial; 
III – manter atualizado o acervo normativo, prestar esclarecimentos e promover a 
divulgação de novas normas ou alterações já existentes relativas à gestão de bens 
públicos no âmbito da União; 
IV – planejar, organizar e coordenar as atividades referentes ao inventário anual dos 
bens da Universidade, atuando juntamente aos agentes patrimoniais e prestando o apoio 
à execução do inventário; 
V – propor a implantação, atualização e adequação de normas internas e procedimentos 
administrativos inerentes à gestão patrimonial; 
VI – definir e implantar, de modo padronizado, o conjunto de princípios e 
procedimentos destinados à gestão patrimonial, compreendendo o seu registro, 
tombamento, controle e movimentação; 
VII – promover a racionalização dos gastos com aquisição de bens públicos, através do 
remanejamento de bens ociosos a unidades de ensino e administrativas que necessitam 
destes, desde que estejam em condições de uso; 
VIII – facilitar a identificação de prejuízos ao erário decorrentes de danos por dolo ou 
culpa, causados aos bens públicos por usuários ou terceiros, bem como permitir a 
recuperação dos recursos investidos nestes, através de reposições e indenizações, com 
base em processos devidamente instruídos com documentos relacionados à apuração 
dos fatos nas próprias unidades de ensino e administrativas; 
IX – coordenar e supervisionar os serviços de recebimento, conferência, guarda e 
distribuição de bens permanentes no âmbito da Universidade; 
X – efetuar a identificação patrimonial através de sistema específico de identificação, 
com identificadores fixados nos bens móveis de caráter permanente; 
XI – extrair, conferir e encaminhar relatórios aos órgãos de planejamento, gestão e 
controle, comunicando as alterações no sistema patrimonial para o correspondente 
registro contábil; 
XII – manter atualizados os registros de transferências de bens quando ocorrer mudança 
física destes ou quando houver alterações de responsável, por intermédio de agentes 
patrimoniais setoriais; 
XIII – instruir processos de baixa dos bens móveis, em conformidade à legislação 
vigente; 
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XIV – promover a alienação dos bens inservíveis baixados, bem como acompanhar a 
retirada desses bens, sempre observando as normas legais vigentes, as condições de 
espaço físico existente para armazenamento do material e o fluxo processual regular; 
XV – executar outras atividades relacionadas à área de gestão patrimonial que venham a 
ser atribuídas pelas autoridades competentes. 
b) DSFP – Departamento de Segurança Física e Patrimonial 
Compete ao Departamento de Segurança Física e Patrimonial (DESEG) promover e 
manter a segurança dos usuários, instalações e equipamentos, considerando um 
conjunto de medidas e atividades empregadas, através de um planejamento prévio e 
constante fiscalização, com a finalidade de dotar a UFSC do nível de segurança 
necessário para o desenvolvimento de suas atividades e administração, ensino, pesquisa 
e extensão. 
c) Prefeitura Universitária – DMPI – Departamento de Manutenção Predial e de 

Infraestrutura 
Compete ao Departamento de Manutenção Predial e de Infraestrutura (DMPI): 
I – executar e/ou administrar pequenos serviços de engenharia, bem como encarregar-se 
de reformas das instalações pertencentes à UFSC ou por ela administradas; 
II – estudar o estado de conservação das edificações; 
III – planejar e estabelecer procedimentos para a manutenção das edificações, urbana e 
de infraestrutura da UFSC, seguindo as orientações da Coordenadoria de Planejamento 
de Obras/Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia (COPLAN/DPAE); 
IV – elaborar plano de manutenção predial para a UFSC; 
V – gerenciar e executar as atividades de manutenção e conservação predial, urbana e 
de infraestrutura, compreendendo instalações hidrossanitárias e elétricas, pintura, 
carpintaria, vidraçaria, alvenaria, cobertura, esquadrias, condicionadores de ar, 
elevadores e outros; 
VI – gerenciar as ações de manutenção urbana, estabelecendo procedimentos e plano de 
manutenção urbana; 
VII – gerenciar e divulgar as ações de desligamentos planejados de energia elétrica e de 
água; 
VIII – gerenciar as ações de manutenção das redes elétricas dos campi da UFSC, de 
média e baixa tensão; 
IX – avaliar a documentação pertinente e as condições das obras realizadas pelo 
Departamento de Fiscalização e Obras (DFO) e pelo Departamento de Engenharia e 
Arquitetura (DPAE) e emitir parecer de aceitação e/ou reprovação dessas obras; 
X – executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelo 
prefeito do campus. O Departamento de Manutenção Predial e de Infraestrutura estará 
subordinado à Prefeitura Universitária. 
 
A Unidade informou, por meio do Ofício nº 380/2014/GR, de 21 de maio/2014, que o 
Departamento de Manutenção Predial e Infraestrutura (DMPI) foi criado há apenas um 
ano e ainda está se estruturando, aguardando a contratação de novos servidores e um 
espaço próprio para poder atender adequadamente a todas as suas demandas. Dessa 
forma entende que será possível melhor adequar a estrutura de gestão dos bens imóveis, 
atenuando deficiências relativas à insuficiente estrutura de pessoal e tecnológica 
apontada pela Auditoria Interna da Unidade, conforme registrado neste relatório. 
  
##/Fato## 
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 Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01 e 31/12/2013 
pelos responsáveis pelas áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da 
Instrução Normativa TCU nº 63/2010. 

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do 
trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas inserido neste 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 unidade auditada. 

3. Foram registradas as seguintes constatações relevantes para as quais, 
considerando as análises realizadas, não foi identificado nexo de causalidade com atos 
de gestão de agentes do Rol de Responsáveis: 

- Ausência de responsável pelo controle e registros dos processos disciplinares no 
sistema CGU-PAD e falta de controle gerencial das atividades de correição 
(descumprimento dos arts. 1º e 3º da Portaria nº 1.043, de 24 de julho de 2007, da 
Controladoria-Geral da União - CGU) (item 1.1.1.1) 

- Inconsistência nos registros do CGU-PAD (descumprimento do arts. 4º e 5º da 
Portaria nº 1.043, de 24 de julho de 2007, da Controladoria-Geral da União - CGU) e 
ausência de gerenciamento das atividades de correição (item 1.1.1.7) 

- Informações inconsistentes no SIAPE geram eventos inadequados na ficha financeira e 
impropriedades no cadastro funcional de servidores, ocasionando um prejuízo potencial 
de R$ 103.961,24 (item 2.1.3.1) 

- Fragilidades no ambiente de controle da gestão dos bens imóveis da UFSC (item 
3.1.1.1) 



- Deficiências observadas decorrentes de fragilidades nos controles e rotinas de gestão 
dos bens imóveis da UFSC (item 3.1.1.3) 

4. Nestes casos, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram 
recomendadas medidas saneadoras. 

5. Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos 
integrantes do Rol de Responsáveis, disponível nas folhas 003 a 019 do processo, seja 
pela regularidade. 

 
 

Florianópolis/SC, 16 de julho de 2014. 
 
 

_____________________________________________________________ 
Chefe da Controladoria Regional da União 
no Estado de Santa Catarina – Substituto 
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1.  Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da CGU quanto ao processo de 

contas do exercício da Unidade acima referida, expresso opinião acerca dos atos de gestão referente ao 

exercício de 2013, a partir dos principais registros e recomendações formulados pela equipe de 

auditoria. 

2. Os resultados dos trabalhos de auditoria identificaram, por meio de constatações, 

impropriedades que impactaram a gestão da Unidade relacionadas à atuação da auditoria interna, tendo 

sido verificadas situações, tais como a inexistência de uma política formalizada de desenvolvimento de 

competências e de regulamentação dos requisitos necessários para a atuação da auditoria interna; a 

inexistência de rotina documentada de avaliação e gestão de riscos; e o cumprimento insuficiente das 

ações previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT). Também constou do 

relatório de auditoria impropriedades relacionadas à inconsistência de informações no SIAPE; às 

fragilidades no ambiente de controle da gestão dos bens imóveis; à ausência de responsável pela 

alimentação do Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD); e à falta de controle 

gerencial e a inconsistência nos registros desse sistema. 

3. Dentre as causas relacionadas às constatações na atuação da auditoria interna, cita-se a carência 

de estrutura e de recursos humanos; a falta de definição de responsáveis pelo levantamento e 

organização das informações referentes aos riscos envolvidos em cada setor da entidade, bem como ao 

gerenciamento efetivo dos mesmos; e a execução de ações diversas em detrimento daquelas constantes 

do PAINT 2013. Em relação às demais constatações, citam-se as fragilidades no acompanhamento das 

informações no SIAPE; a ausência de rotinas operacionais e de controles integrados entre as diversas 

áreas que operam o gerenciamento do patrimônio imobiliário; e a ausência de setor responsável pelas 

atividades de correição.  

Parecer de Dirigente do 

Controle Interno 



4.  Assim, em relação à atuação da auditoria interna, recomendou-se a estruturação adequada da 

unidade com recursos humanos e materiais; a elaboração de regulamento prevendo rotinas de 

avaliação e gestão de riscos, assim como a elaboração de uma política de capacitação, prevendo as 

competências necessárias e os requisitos mínimos para atuação no setor. Em relação às demais 

constatações, recomendaram-se a correção das irregularidades apontadas no SIAPE e a apuração de 

responsabilidade e ressarcimento ao erário, quando necessário; a implementação e formalização de 

normativos para a implantação de rotinas e responsáveis referentes às necessidades da área de gestão 

imobiliária; o adequado registro e atualização do SPIUnet, garantindo que cada construção tenha um 

Registro Imobiliário Patrimonial (RIP) individualizado; a definição e regulamentação do setor 

responsável pelas atividades de correição; a nomeação de coordenador responsável pelo controle e 

gerenciamento dos processos disciplinares no sistema CGU-PAD; o registro no CGU-PAD de todos os 

processos disciplinares instaurados na Unidade e a eventual exclusão de registros em duplicidade.  

5. Em relação às recomendações do Plano de Providências Permanente formuladas pela 

Controladoria-Geral da União no ano de 2013, verificou-se que, de um total de 150 recomendações, 99 

não foram atendidas (66%), cuja implementação continuará sendo acompanhada pela CGU.  

6. Com relação a práticas administrativas que possam resultar em impactos positivos sobre as 

operações da Universidade, cita-se a criação de um grupo de trabalho para regularização fundiária dos 

bens imóveis e completude de alguns registros no SPIUnet. 

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 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/DF, 16 de julho de 2014. 

 

 

  
Diretor de Auditoria da Área Social 

 


