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Chefe,  
 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201601508, e consoante o 
estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, de 06/04/2001, 
demonstramos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de contas anual 
apresentada pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC), os quais 
também abrangem as conclusões decorrentes de outros trabalhos realizados sobre a gestão da 
Unidade no exercício 2015, a saber: 

Ordem de 
Serviço (OS) 

Assunto examinado 

OS 201504911 Avaliação do controle sobre os bens móveis da IFES 
OS 201504913 Avaliação do controle sobre os bens imóveis da IFES 
OS 201505048 Avaliação sobre a execução do Programa Nacional de Assistência Estudantil - 

PNAES 
OS 201505108 Avaliação da qualidade e suficiência dos controles internos administrativos 

instituídos pela Universidade em relação à gestão dos instrumentos firmados com as 
Fundações de Apoio 

 

 
1. Introdução 
 
 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 11/04/2016 a 29/04/2016, 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 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 
18/11/2015, entre a Secretaria de Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação) do 
Tribunal de Contas da União (TCU), e as Coordenações Gerais de Auditoria da Área de 
Educação I e II da Controladoria-Geral da União (CGU), foram efetuadas as seguintes análises: 

 

 
2.1 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. 
 
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. 
 
Em 2015, visando dar maior efetividade às recomendações e ao seu monitoramento, a CGU 
adotou nova sistemática para análise do Plano de Providências Permanente de suas Unidades 
Jurisdicionadas, o que levou ao cancelamento de recomendações em função de perda do objeto 
ou de alterações nas normas. 
 
Ressalta-se que as análises relativas aos pontos constantes das recomendações canceladas 
poderão integrar o escopo de novas ações de controle, conforme resultados da matriz de 
planejamento da CGU. 
 
Com a adoção da nova sistemática, das 227 recomendações com prazo de atendimento referente 
ao exercício das contas e a exercícios antecedentes, registrou-se, até meados de 2015, 65 
recomendações atendidas e 111 canceladas, restando 51 pendentes. 
 
A CGU realizou novo monitoramento no primeiro trimestre de 2016 e, considerando as 
manifestações constantes do relatório de gestão da UFSC, a partir de novas análises, concluiu 
que das 51 recomendações pendentes, 8 foram atendidas, restando 43 recomendações a serem 
cumpridas pela Unidade. 
 



O quadro abaixo identifica todas as recomendações analisadas, registradas como atendidas ou 
reiteradas/prorrogadas no exercício de 2015. 
 

Situação Atendidas Reiteradas/Prorrogadas 
Quantidade 73 43 

 
Das 43 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) 

- nomear 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, bem como, dar continuidade a estruturação do setor da administração da UFSC que 
ficará responsável pelas atividades de correição. 
- fortalecimento da gestão a partir de uma Auditoria Interna com regulamento próprio que contemple 
rotinas de avaliação e gestão de riscos. 
- aprimoramento na fiscalização de contratos de serviços ou de fornecimento. 
.- implementação de rotina para a realização dos inventários periódicos de bens imóveis como forma de 
avaliar as condições dos bens e a consistência dos registros patrimoniais, cadastrais e contábeis. 
- 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.  
- 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 pela Lei 8.958/1994.  

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

Aprimoramentos produzidos 
(recomendações atendidas) 

- formalização da criação da Corregedoria-Geral da UFSC. 
- criação de setor específico (contadoria) para análise das Prestações de Contas relacionadas com as 
fundações de apoio e implantação de página na internet [link http://contadoria.proad.ufsc.br/] com acesso 
a informações que abrangem relação dos contratos/convênios, prestações de contas analisadas pela 
contadoria, identificação de projetos, de coordenadores, número do documento em que a contadoria fez 
a apreciação da prestação de contas, com link para visualização desse documento e o valor total do 
projeto ou repasse analisado. 
- adoção de prestação de contas eletrônica por meio do Sistema de Processos Administrativos (SPA) para 
a prestação de contas dos projetos realizados em parceria com as fundações de apoio.  

 
A UFSC possui um servidor específico, responsável pelo acompanhamento permanente do 
atendimento das recomendações da CGU. No entanto, quanto ao efetivo atendimento das 
recomendações da CGU, apesar de evidenciado avanço, ainda não se considera satisfatório o 
tratamento dado pela UFSC, dado que das 116 recomendações, 73 foram atendidas, o que 
representa que 37% delas não foram atendidas integralmente, abrindo a possibilidade de efeitos 
negativos no processo de aprimoramento da gestão da UJ. 
  
##/Fato## 

 
 

http://contadoria.proad.ufsc.br/


2.2 Avaliação Sobre a Execução do Programa Nacional de Assistência Estudantil - 
PNAES 

No decorrer do exercício 2015 foi realizado trabalho de auditoria com o objetivo de avaliar a 
gestão da UFSC sobre a execução do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). 
 
Os exames empreendidos objetivaram responder questões de auditoria, cujos 
resultados/avaliações seguem sintetizados no quadro a seguir: 
 
Quadro – Avaliação sobre a execução do Programa Nacional de Assistência Estudantil – 
PNAES 

Questão de Auditoria Síntese da avaliação do Controle Interno 

Os mecanismos de controles 
internos administrativos nas fases de 
planejamento, execução, controle e 
avaliação, no âmbito do setor 
responsável pela gestão do PNAES, 
estão adequados? 

Foram verificadas as seguintes fragilidades que não permitem 
assegurar uma assistência estudantil eficiente e eficaz nas fases 
de planejamento, execução, controle e avaliação do PNAES: - 
ausência de cronogramas anuais definindo os períodos de 
execução das diversas ações de assistência no âmbito da UFSC 
para amplo conhecimento da comunidade acadêmica (fase de 
planejamento); ausência de sistema informatizado que contemple 
a execução de todos os programas de assistência estudantil 
desenvolvidos pela Instituição (fase de execução); sistema de 
controle utilizado para gerenciamento dos cadastros 
socioeconômico e das informações pertinentes aos programas que 
ele controla não fornecem informações completas ao nível 
gerencial com adequado cruzamento de informações com outros 
sistemas da UFSC e produção de relatórios de avaliação (fase de 
controle); ausência de avaliação do impacto das ações de 
assistência estudantil para garantia da permanência dos 
estudantes assistidos na graduação, nem a repercussão dessas 
ações na redução das taxas de evasão e de permanência 
fragilizando a aferição da efetividade das ações (fase de 
avaliação). 

A escolha das áreas de atuação e 
aplicação dos recursos do PNAES 
está de acordo com as modalidades 
previstas no Decreto 7.234/2010 e 
foram fundamentadas em estudos e 
análises relativas à demanda social? 

A aplicação dos recursos do PNAES tem sido feita de acordo com 
as modalidades previstas no Decreto 7.234. No entanto, não 
restou comprovado que a escolha das áreas de atuação foi 
fundamentada em estudos e análises relativas à demanda social. 

A divulgação do programa é 
eficiente, atingindo o público alvo 
da política? 
 

Verificou-se a existência de fragilidades em face da ocorrência de 
falta de atualização das regras dos programas no sítio da UFSC 
na internet, e mesmo falta de divulgação das normas de todos os 
programas existentes na Instituição. Verificou-se, ainda, que 
mesmo o material produzido para recepção dos calouros foi 
incompleto quanto às informações referentes às formas de 
assistência estudantil praticadas pela UFSC. 

Os critérios de seleção estão 
adequados, atendendo aos princípios 
estabelecidos no Decreto nº 
7.234/2010, em particular quanto ao 
critério renda? 

Verificou-se que a Unidade atendeu os critérios estabelecidos no 
Decreto. No entanto, necessita detalhar e normatizar com mais 
profundidade os quesitos relacionados aos agravantes sociais, por 
conter muita subjetividade envolvida. 
 

A IFES realiza avalição quanto ao 
resultado do programa? 
 

De forma geral a avaliação a que procede a PRAE/UFSC é quanto 
ao desenvolvimento das ações de assistência estudantil em seus 
aspectos financeiros e quantitativos de estudantes beneficiados, 
sem adentrar, no entanto, em avaliação quanto à eficácia das 
ações para atingimento do objetivo de redução das taxas de 
evasão e de permanência na Instituição, quanto à eficiência na 
utilização dos recursos que se apresentam insuficientes e se estão 
atingindo o público alvo principal, quanto à efetividade da 
política para garantia da permanência do estudante e redução das 
taxas de evasão e de permanência na graduação. 



Existem critérios de contrapartida, 
estabelecidos pela IFES, para a 
manutenção do benefício? 
 

Os critérios de contrapartida estão estabelecidos na Resolução 
Normativa 32CUn. Contudo, benefícios tais como Moradia 
Estudantil e Isenção do Restaurante Universitário não possuem 
norma específica disciplinando as regras de acesso, requisitos de 
seleção, etapas necessárias, as responsabilidades dos agentes 
responsáveis pelo programa, regras de contrapartida dos 
estudantes, e demais procedimentos regulatórios. Dessa forma, 
faz se necessário normatizar o acesso e contrapartida desses 
benefícios. 

Fonte: CGU (Relatório de Auditoria nº 201505048) 
 
Dentre as recomendações formuladas pelo Controle Interno em decorrência dos achados de 
auditoria, destacam-se:  
 
- Adotar providências para a divulgação permanente no sítio da PRAE/UFSC na internet, da 
lista atualizada de beneficiários de cada programa/auxílio concedido para fins de controle social 
e cumprimento da Lei de Acesso a Informação - LAI. 
 
- Estruturar a rotina e os procedimentos de avaliação quanto às informações declaradas pelos 
estudantes relativas à renda familiar, exigindo comprovação documental que permita aferir a 
coerência do rendimento declarado com as reais despesas incorridas pelo grupo familiar, como 
por exemplo: água, luz, telefone, saúde, transporte, etc. 
 
- Estabelecer metas e definir indicadores que permitam o monitoramento e avaliação do 
desempenho dos programas de assistência estudantil no âmbito da UFSC, conforme preconiza 
o Decreto nº 7.234/2010. 
 
- Estruturar meios informatizados de agregação de informações sobre a execução das ações de 
assistência estudantil de forma a permitir a elaboração de relatórios gerenciais de 
acompanhamento do programa e definir a periodicidade de sua produção, de modo a subsidiar 
a equipe da CoAEs/PRAE na avaliação dos resultados das ações empreendidas. 
  
##/Fato## 

 
 
2.3 Avaliação da Qualidade e Suficiência dos Controles Internos Administrativos 
Instituídos Pela Universidade em Relação à Gestão dos Instrumentos Firmados com as 
Fundações de Apoio 

Outro trabalho de auditoria realizado ao longo do exercício 2015 diz respeito à avaliação da 
qualidade e suficiência dos controles internos administrativos instituídos pela UFSC em relação 
à gestão dos instrumentos firmados com as Fundações de Apoio. 
 
Os exames aplicados objetivaram responder questões de auditoria, cujos resultados/avaliações 
seguem sintetizados no quadro a seguir: 
 
Quadro – Avaliação da qualidade e suficiência dos controles internos administrativos 
instituídos pela Universidade em relação à gestão dos instrumentos firmados com as 
Fundações de Apoio 

Questão de Auditoria Síntese da avaliação do Controle Interno 
Em que medida os normativos sobre 
o relacionamento entre IFES e as 
fundações; sobre a participação de 
servidores nas atividades 
desenvolvidas pelas fundações no 
âmbito dos projetos; e sobre as 

O relacionamento entre a UFSC e suas fundações de apoio foi 
regulamentado pela Resolução Normativa nº 13/CUn, de 
27/09/2011. Referida norma possui dispositivos em desacordo 
com a Lei nº 8.958/1994 e o Decreto nº 7.423/2 



bolsas a serem pagas pelas 
fundações aos servidores das IFES 
atendem aos dispositivos legais 
previstos na Lei nº. 8.958/1994 e 
Decreto nº. 7.423/2010? 
A fundação de apoio 
contratada/convenente está 
registrada e credenciada no 
Ministério da Educação e no 
Ministério da Ciência e Tecnologia? 
Em caso positivo, está dentro da 
validade de dois anos? 

Todas as quatro fundações de apoio vinculadas à Universidade 
estiveram com seus registros e credenciamentos válidos no ano 
de 2015 junto ao Ministério da Educação e ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia. 

Em que medida os 
contratos/convênios são firmados a 
partir das diretrizes estabelecidas 
pela Lei nº. 8.958/94, bem como nos 
seus regulamentos? 

Todos os projetos pertencentes à amostra foram submetidos à 
análise de seus órgãos colegiados, cabendo a aprovação final ao 
Conselho de Curadores (CC) da UFSC. Os contratos analisados 
foram estabelecidos por prazo determinado, contendo descrição 
do projeto, recursos envolvidos e definição quanto à repartição de 
receitas e despesas oriundas dos projetos e obrigações e 
responsabilidades de cada uma das partes. De maneira geral, 
existem cláusulas expressas sobre a necessidade de prestação de 
contas. 

Há anuência expressa da IFES para 
que a fundação de apoio capte e 
receba diretamente recursos 
financeiros sem ingresso na Conta 
Única do Tesouro, com base nos 
artigos 1º-A e 1º-B da Lei nº 
8.958/94? 

Com base nas informações prestadas pela Coordenadoria de 
Projetos, vinculada à Pró-Reitoria de Administração, bem como 
na análise realizada por amostragem, os convênios firmados com 
base nos artigos 1º-A e 1º-B da Lei nº 8.958/1994 têm como 
partícipe, além da entidade financiadora e da fundação de apoio, 
a própria Universidade, como executora ou convenente. 
Nos casos analisados, a fundação de apoio participou como 
interveniente, com a função de realizar a gestão administrativa e 
financeira dos projetos, e os instrumentos celebrados previram 
explicitamente que o repasse de recursos da financiadora seria 
realizado diretamente para conta bancária específica da fundação 
de apoio, sem transitar pela Conta Única do Tesouro. Os 
instrumentos foram aprovados/homologados pelo Conselho de 
Curadores da UFSC. 

Em que grau os elementos 
determinados pela Lei nº. 8.958/94, 
bem como pelos seus regulamentos, 
no que tange à transparência, 
acompanhamento e controle dos 
contratos/convênios estão sendo 
seguidos tanto pela IFES quanto 
pelas fundações de apoio? 

A UFSC não possui registro centralizado referente aos dados dos 
projetos executados por suas fundações de apoio em que a 
Universidade é a instituição apoiada. Também não realiza ampla 
divulgação desses dados. 
Quanto à publicidade dada pelas próprias fundações de apoio aos 
dados relativos aos projetos, verificou-se, por amostragem, que as 
fundações de apoio tem cumprido parcialmente a obrigação legal 
de dar publicidade aos dados dos projetos. 
A fiscalização dos contratos/convênios firmados pelas fundações 
em apoio à Universidade cabe a seu Conselho de Curadores. Esse 
colegiado não definiu uma sistemática que o permita gerir, 
controlar e monitorar, de forma contínua, a execução desses 
instrumentos e seus respectivos resultados. Sua participação 
ocorre por ocasião da aprovação dos instrumentos e da análise e 
aprovação de suas respectivas prestações de contas, cabendo ao 
fiscal do contrato/convênio, indicado pela área proponente do 
projeto e designado pela Pró-Reitoria de Administração, o 
acompanhamento durante a execução. A atuação do fiscal, no 
entanto, tem-se mostrado deficiente e não tem subsidiado o órgão 
colegiado no monitoramento dos projetos ou na avaliação dos 
resultados. 
Em relação ao ressarcimento à Universidade pelo uso de bens e 
serviços próprios na execução do projeto, não é realizado 
acompanhamento ou levantamento específico para determinação 
do que efetivamente é utilizado. Quando existe previsão de 
ressarcimento no orçamento do projeto, o valor é fixado como um 
percentual do valor total do projeto. 



Quando há previsão de ressarcimento no contrato, a Contadoria, 
vinculada à Pró-Reitoria de Administração, verifica se ocorreu o 
seu recolhimento à Universidade. Em caso negativo, notifica a 
fundação para que faça o recolhimento previsto. 

Fonte: CGU (Relatório de Auditoria nº 201505108) 
 
Dentre as recomendações formuladas pelo Controle Interno em decorrência dos achados de 
auditoria, destacam-se:  
 
- Implantar mecanismos de controle com vistas a garantir de ora em diante o cumprimento 
integral e tempestivo do artigo 4ºA da Lei 8.958/1994 pelas fundações de apoio. 
 
- Realizar, durante a fase de elaboração do projeto, levantamento dos recursos (bens e serviços) 
da Universidade que serão utilizados na execução do mesmo. Incluir o ressarcimento pela 
utilização desses recursos no orçamento do projeto. 
 
- Elaborar um plano de ação para saneamento do estoque de prestações de contas pendentes de 
análise, no que se refere aos projetos executados com o apoio das fundações. 
 
- Normatizar a obrigação das fundações de apoio de prestar contas das despesas administrativas 
de fato incorridas na gestão do projeto. 
  
##/Fato## 

 
 
2.4 Avaliação da Gestão do Patrimônio Imobiliário 

Foram ainda realizados outros dois trabalhos de auditoria na UFSC no exercício 2015. O tema 
dessas avaliações diz respeito à gestão patrimonial de bens móveis e imóveis. 
 
Os exames aplicados objetivaram responder questões de auditoria, cujos resultados/avaliações 
seguem sintetizados no quadro a seguir: 
 
Quadro – Avaliação da gestão patrimonial 

Gestão 
Patrimonial Questão de Auditoria Síntese da avaliação do Controle Interno 

Bens móveis 

A Unidade analisa as informações do 
inventário e adota as providências para 
solucionar os problemas levantados, 
bem como promover as melhorias 
necessárias à boa gestão? 

O DGP analisou as informações do inventário 
de 2014 e adotou diversas providências para 
solucionar os problemas levantados, bem 
como promover as melhorias necessárias à 
boa gestão. No entanto, as providências foram 
insuficientes para o equacionamento da 
maioria dos problemas, além do fato de que as 
pendências relacionadas à inconsistência dos 
registros do SIP demandarão longo tempo 
para equacionamento. 

Bens móveis 
Qual a situação dos bens móveis em uso 
na Universidade? Há ociosidade de 
equipamentos? 

Segundo os dados registrados no SIP, a 
maioria dos bens móveis da Universidade 
encontra-se em uso (96,5%). Dentre os 3,5% 
dos bens que não estão sendo utilizados, a 
maioria, 68%, refere-se a bens inservíveis e, 
na sequência, a bens ociosos, 28%. A 
morosidade na condução dos processos de 
leilão propicia o acúmulo de bens ociosos e 
inservíveis nos depósitos do DGP e nas 
unidades acadêmicas. 



Bens móveis 

A gestão patrimonial realizada pela 
UFSC compreende o levantamento das 
necessidades de aquisição de 
equipamentos? 

A gestão patrimonial realizada pela UFSC 
não compreende o levantamento das 
necessidades de aquisição de equipamentos. 

Bens móveis 

Há previsão de destinação dos bens 
eventualmente adquiridos mediante a 
execução de projetos de pesquisa junto 
às Fundações de Apoio? 

Não há previsão de destinação dos bens 
eventualmente adquiridos mediante a 
execução de projetos de pesquisa junto às 
Fundações de Apoio ou sequer há o controle 
de quais seriam estes bens e se são ou não 
efetivamente patrimoniados. 

Bens imóveis 

A Unidade cedeu espaço público para 
entidades privadas com ou sem fins 
lucrativos de forma adequada, 
respeitando os normativos relativos ao 
assunto, em especial a Lei nº 
6.120/1974 e o Decreto nº 99.509/1990? 

As concessões de uso de espaço físico são 
geridas inadequadamente pela UFSC 
(CCT/DPC/PROAD). Foram identificadas 
diversas irregularidades envolvendo o tema, 
inclusive com descumprimentos da Lei nº 
6.120/74 e do Decreto nº 99.509/90. Dentre as 
falhas identificadas, as quais somam prejuízo 
potencial ao erário da ordem de R$ 790 mil, 
destacam-se: concessões sem respaldo 
contratual; sem cobrança de contraprestação; 
e sem a aplicação dos índices de correção 
monetária pactuados. 

Bens imóveis 

A Unidade cedeu espaço público para 
entidades privadas com ou sem fins 
lucrativos de forma adequada, 
respeitando os normativos relativos ao 
assunto, em especial a Lei nº 
6.120/1974 e o Decreto nº 99.509/1990? 

A AUDIN deu conhecimento aos gestores de 
relevantes falhas relacionadas a concessões de 
uso de espaço físico, as quais foram por ela 
detectadas; contudo, não foram adotadas 
medidas corretivas para sanar o que fora então 
apurado pela Auditoria Interna da UFSC. 

Fonte: CGU (Relatórios de Auditoria nº 201504911 e 201504913) 
 
Dentre as recomendações formuladas pelo Controle Interno em decorrência dos achados de 
auditoria, destacam-se:  
 
Quadro – Recomendações do Controle Interno na área de gestão patrimonial 

Gestão 
Patrimonial Recomendação do Controle Interno 

Bens móveis 
Quando da conclusão dos inventários, elaborar Plano de Trabalho, contendo metas, 
prazos e responsáveis, identificando as ações necessárias para o equacionamento dos 
problemas ocorridos. 

Bens móveis Estabelecer, em base normativa, o tombamento dos bens como condição prévia à 
aprovação das prestações de contas dos projetos. 

Bens móveis 

Estabelecer, normativamente, a responsabilidade dos pesquisadores, quando do 
recebimento de recursos por projetos celebrados com agências de fomento, em 
encaminhar à PROPESQ os termos assinados, de modo que a UFSC possa tomar 
conhecimento da totalidade de projetos em andamento, os quais, caso envolvam a 
aquisição de bens, devem ser remetidos também ao DGP. 

Bens imóveis 

Promover a imediata cobrança da contraprestação financeira e demais despesas previstas 
(condomínio, água, energia elétrica, etc) em decorrência da ocupação de espaços físicos 
da UFSC (Contratos nº 225/2004, 344/2004, 403/2004, 153/2008, 243/2003, 011/2010, 
062/2011, 012/2010, 172/2013, 177/2013, 086/1996, 391/2012). 

Bens imóveis 

Por meio da realização do devido processo licitatório, promover imediata regularização 
do uso dos espaços atualmente ocupados pelas seguintes empresas/entidades: Araújo, 
Scaini, Sperry & Zapelini Odontólogos Associados Ltda. - Gabinete Odontológico; 
Dante Ramildo da Silva EPP - Restaurante ASSUFSC; Thiago André Setubal 
Lanchonete ME - Lanchonete CCS; Carlos Orlando Zuppo ME - Restaurante do Centro 
de Eventos; Caixa Econômica Federal; e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 

Bens imóveis 

Providenciar, pelo menos anualmente, ajustes/correções nos valores cobrados das 
concessionárias a título de taxa de condomínio (custeio de despesas da área comum) e/ou 
de ressarcimento de despesas com água e energia elétrica, de modo a manter 
compatibilidade entre os valores cobrados (ressarcimento) com os custos efetivamente 
assumidos pela UFSC com despesas dessa natureza. 



Bens imóveis 

Promover imediata cobrança administrativa de contraprestações e demais despesas não 
pagas pelas concessionárias em decorrência da ocupação de espaços físicos da UFSC 
(Contratos nº 225/2004, 344/2004, 42/2014 e 156/2014), aplicando-se os encargos com 
multa e juros contratualmente estabelecidos e, nos casos necessários, ajuizando a 
respectiva ação de cobrança. 

Bens imóveis 

Promover cobrança imediata do valor correspondente à diferença decorrente da não 
aplicação adequada de índice de reajuste anual previsto em contrato (Contrato 75/1997) 
sobre o valor da contraprestação pelo uso do espaço físico da UFSC, apurada, 
inicialmente, na importância de R$ 273.088,26. 

Bens imóveis Corrigir, observados os termos estabelecidos no Contrato 75/1997, o valor atual da 
contraprestação pela concessão de uso de espaço físico da UFSC. 

Bens imóveis 
Promover a cobrança imediata do valor de desconto indevidamente concedido, na 
importância de R$ 14.553,00, pela falta de previsão contratual nesse sentido (Contrato 
156/2014). 

Bens imóveis 

Efetuar levantamento criterioso (conciliação) sobre os valores pagos pela AASUFSC a 
fim de atestar a ocorrência ou não do pagamento integral do débito relativo ao período 
entre julho de 2011 e março de 2012 (interregno em que já não vigorava mais o Contrato 
269/2001 e ainda não havia sido firmado o Contrato 42/2012), cujo total do débito foi 
estimado em março de 2012 na importância de R$ 17.109,68. Em caso de não ter sido 
promovido pela AASUFSC referido pagamento, realizar a devida cobrança 
administrativa e/ou judicial. 

Bens imóveis 

Promover imediata apuração sobre os critérios efetivamente utilizados pela AASUFSC 
para o uso das áreas de uso comum previstas no Contrato 42/2012 (campo de futebol, da 
cancha de bocha, do salão de recreação e do estacionamento). Em caso de uso inadequado 
e/ou eventual exploração comercial de tais áreas, interromper, por parte da AASUFSC, 
a utilização das áreas de uso comum, nos termos do parágrafo 4º, da Cláusula Segunda 
do Contrato 42/2012. 

Bens imóveis 

Implementar o recolhimento dos valores referentes à ocupação de imóveis da UFSC por 
meio exclusivo de Guia de Recolhimento da União (GRU), em conformidade com o 
disposto no Decreto nº 4.950/2004 e recomendação da AUDIN/UFSC (Relatório nº 
02/2013). 

Bens imóveis 

Regularizar os casos de utilização indevida de espaço físico da UFSC apontados nos 
Relatórios AUDIN nº 02/2013 e 04/2013, em especial em relação à área ocupada pelos 
seguintes grupos/entidades: Fundação CERTI; CEI Flor do Campus; SINTUFSC; Grupo 
Escoteiro Desterro; Livros e Livros no CFH; APUFSC; Araújo, S S & Zapelini 
Odontológos Ltda.; Feiras e ambulantes; Lavadores de carros; Instituto Arco Íris; e 
SINTRACINE. 

Bens imóveis Formalizar plano de ação com metas, responsáveis e prazos bem definidos que contemple 
todas as etapas necessárias para a conclusão do processo de inventário de bens imóveis. 

Fonte: CGU (Relatórios de Auditoria nº 201504911 e 201504913). 
  
##/Fato## 

 
 
2.5 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ 

Em relação aos indicadores instituídos para aferir o desempenho da gestão das IFES, a UFSC 
apresentou, em seu Relatório de Gestão, o resultado dos indicadores fixados por meio da 
Decisão nº 408/2002 – Plenário, e modificações posteriores. 
 
A partir dos dados apresentados, realizou-se, para os 12 indicadores estabelecidos para as IFES 
pelo TCU, avaliação quanto aos seguintes aspectos: completude, comparabilidade, 
confiabilidade, acessibilidade e economicidade. 
 
O quadro a seguir sintetiza o resultado da avaliação promovida pelo Controle Interno: 
 
Quadro – Avaliação dos indicadores instituídos para aferir o desempenho da gestão 

Indicador Análise do Controle Interno Critérios analisados 
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Custo Corrente com 
HU / Aluno 
Equivalente 

Quanto aos aspectos: 
 
- Completude: os indicadores possuem a capacidade 
de representar adequadamente aspectos relevantes do 
desempenho da UFSC. 
 
- Comparabilidade: os indicadores possuem série 
histórica desde 2002, quando foram estabelecidos. 
Contudo, nos casos dos indicadores que medem o 
custo corrente por aluno, verifica-se que a 
comparabilidade fica prejudicada à medida que os 
períodos de medição se afastam entre si (série 
temporal torna-se instável), uma vez que não há ajuste 
de correção monetária sobre o resultado da apuração. 
 
- Confiabilidade: há variáveis de indicadores que não 
são levantadas por sistemas informatizados, mas sim 
por meio de tabelas e/ou planilhas eletrônicas, o que 
fragiliza sua integridade (exemplo de variáveis: 
contratados sob a forma de prestação temporária de 
serviços; e número de alunos residentes). A 
metodologia adotada para coleta dos dados por parte 
do setor responsável pelo cálculo dos indicadores 
também é inadequada no que diz respeito ao aspecto 
de confiabilidade, uma vez que o que é disponibilizado 
pelos demais setores envolvidos é tão somente a 
variável em si, sem o zelo de se apresentar, em 
conjunto com os dados, relatórios, planilhas e outras 
extrações que sustentem a fidedignidade da 
informação repassada. 
 
- Acessibilidade: há dados cuja obtenção não é 
facilitada, situação em que não é incomum haver mais 
de um servidor/setor responsável por alimentar/gerar 
o respectivo dado. Contudo, não se vislumbram 
maiores dificuldades para compreensão dos resultados 
dos indicadores por parte do público em geral. 
 
- Economicidade: os custos de obtenção dos 
indicadores demonstram razoabilidade quando 
comparados aos benefícios para a melhoria da gestão 
que podem advir da apuração dos indicadores. 
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Custo Corrente sem 
HU / Aluno 
Equivalente 
Aluno Tempo 
Integral / Professor 
Equivalente 
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Aluno Tempo 
Integral / Funcionário 
Equivalente com HU 
Aluno Tempo 
Integral / Funcionário 
Equivalente sem HU 
Funcionário 
Equivalente com HU 
/ Professor 
Equivalente 
Funcionário 
Equivalente sem HU 
/ Professor 
Equivalente 
Grau de Participação 
Estudantil (GPE) 
Grau de 
Envolvimento 
Discente com Pós-
Graduação (CEPG) 
Conceito 
CAPES/MEC para a 
Pós-Graduação 
Índice de 
Qualificação do 
Corpo Docente 
(IQCD) 

Taxa de Sucesso na 
Graduação (TSG) 

Fonte: CGU 
 
Além dos mencionados aspectos avaliados, merece destaque o fato de que os resultados dos 
indicadores não vêm sendo utilizados pela UFSC para fins de retroalimentação do processo de 
tomada de decisão gerencial; ou seja, os indicadores são apurados, porém não se usufrui da sua 
utilidade para aperfeiçoar a gestão e corrigir eventuais disfunções detectadas. 
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2.6 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 



A fim de avaliar o desempenho operacional e orçamentário (execução física e financeira) de 
programas/ações executados pela UFSC, foram verificadas as informações contidas no 
Relatório de Gestão sobre o tema, as quais foram posteriormente confrontadas com os registros 
constantes do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP. 
 
Os exames foram realizados sobre as seguintes ações, selecionadas por amostragem em razão 
dos critérios de materialidade e relevância: 
  
Tabela – Avaliação sobre o desempenho operacional e orçamentário de programas/ações 
executados pela UFSC 

Programa: 2030 - Educação Básica 

Ação: 20RI - Funcionamento das Instituições Federais de Educação Básica (manutenção das 
instituições federais de educação básica e apoio financeiro aos entes federados para a manutenção e 
desenvolvimento do ensino) 

Meta Previsão (ajustada) (*) Execução Execução/Previsão 
(%) 

Financeira R$ 955.507,00 R$ 170.747,16 17,9% 
Física (alunos matriculados) 1157 1145 99,0% 
Análise: Houve inscrição de Restos a Pagar da ordem de R$ 604 mil, o que, em parte, justifica o 
descompasso entre a execução física e financeira. Atribui-se ao bom desempenho da execução da meta 
física a divulgação e realização de sorteio de vagas para matrículas, além do monitoramento das ausências 
dos alunos, a fim de prevenir a evasão escolar. 
Ação: 20RJ - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada para a Educação Básica 
(consolidação da política nacional de formação, promovendo a formação inicial e continuada de 
profissionais da educação básica com apoio técnico, financeiro e pedagógico, nas modalidades 
presencial e a distância, considerando programas específicos, como para professores indígenas, do 
campo e quilombolas, a formação para a docência intercultural, a educação bilíngue, o ensino da 
história e cultura indígena, afrobrasileira e africana, o atendimento educacional especializado, a 
educação em tempo integral, a educação de jovens e adultos, a educação em direitos humanos, a 
sustentabilidade socioambiental, as relações etnicorraciais, de gênero, diversidade sexual e direitos da 
criança e do adolescente) 

Meta Previsão (ajustada) (*) Execução Execução/Previsão 
(%) 

Financeira R$ 5.711.092,00 R$ 300.000,00 5,3% 
Física (projeto apoiado) 26 01 3,8% 
Análise: Liberação tardia e parcial de recursos (apenas no final de julho/2015), o que prejudicou a oferta 
de cursos (projetos apoiados) e comprometeu o início da execução das ações de formação. Note-se que 
apenas quando o projeto apoiado é iniciado (início de um novo curso/turma) é que se contabiliza a 
execução da meta. Não obstante mostrar-se necessária, não foi feita reprogramação formal da meta física.  

Programa: 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão 

Ação: 20GK - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão 
(concessão de bolsas, auxílios e outros mecanismos, no país e no exterior, para a formação, valorização 
e capacitação de recursos humanos e para promover cooperação internacional no Sistema Nacional de 
Pós-Graduação, em áreas de interesse nacional e regional, inclusive formação de professores, garantida 
equidade étnico-racial e de gênero) 

Meta Previsão (ajustada) (*) Execução Execução/Previsão 
(%) 

Financeira R$ 20.576.128,00 R$ 10.447.003,22 50,8% 
Física (iniciativa apoiada) 11.821 11.821 100,0% 
Análise: Houve reprogramação da meta física, originalmente fixada em 21.619 iniciativas apoiadas e 
posteriormente ajustada para 11.821, influenciada pelo contingenciamento de limite orçamentário e pela 
greve dos servidores técnico-administrativos que superou 120 dias.  
Ação: 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior (expansão, reestruturação, 
interiorização e manutenção da Rede Federal de Educação Superior, com diversificação da oferta de 
cursos em consonância com as necessidades do mundo do trabalho, otimização da capacidade instalada 
das estruturas físicas e de recursos humanos, e promoção de pesquisa, ensino e extensão visando a 
qualidade e garantindo condições de acessibilidade) 



Meta Previsão (ajustada) (*) Execução Execução/Previsão 
(%) 

Financeira R$ 94.782.858,00 (**) R$ 61.741.551,58 65,1% 
Física (alunos matriculados) 40.000 39.520 98,8% 
Análise: Houve inscrição de Restos a Pagar da ordem de R$ 18 milhões, o que, em parte, justifica o 
descompasso entre a execução física e financeira. Também houve reprogramação da meta física, 
originalmente fixada em 45.000 matrículas e posteriormente ajustada para 40.000 (cortes orçamentários 
ensejaram a não reedição de cursos de graduação EaD, culminando na redução do número de matrículas). 
Atribui-se ao bom desempenho da execução da meta física a alocação de salas de aula de forma otimizada 
por meio de uma coordenação de espaço físico integrado. 
Ação: 4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior (ampliar o acesso, a permanência e da taxa 
de sucesso dos estudantes na educação superior, em instituições públicas e privadas, inclusive por meio 
de financiamento estudantil, com promoção da elevação da eficiência acadêmica, da qualidade, da 
equidade e da inclusão, considerando, inclusive, especificidades das populações do campo, indígenas, 
quilombolas, afrodescendentes e das pessoas com deficiência) 

Meta Previsão (ajustada) (*) Execução Execução/Previsão 
(%) 

Financeira R$ 24.565.684,00 R$ 19.694.115,49 80,2% 
Física (benefício concedido) 15.101 15.605 103,3% 
Análise: Mesmo com o contingenciamento orçamentário realizado em 2015, houve um esforço da gestão 
dando estrutura administrativa para que fosse possível o atendimento das ações de Assistência Estudantil. 
Ação: 8282 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior (expansão, 
reestruturação, interiorização e manutenção da Rede Federal de Educação Superior, com diversificação 
da oferta de cursos em consonância com as necessidades do mundo do trabalho, otimização da 
capacidade instalada das estruturas físicas e de recursos humanos, e promoção de pesquisa, ensino e 
extensão visando a qualidade e garantindo condições de acessibilidade) 

Meta Previsão (ajustada) (*) Execução Execução/Previsão 
(%) 

Financeira R$ 79.304.135,00 R$ 39.932.338,26 50,4% 
Física (projetos) 03 03 100,0% 
Análise: Houve inscrição de Restos a Pagar da ordem de R$ 24 milhões, o que, em parte, justifica o 
descompasso entre a execução física e financeira. Também houve reprogramação da meta física, 
originalmente fixada em 5 projetos e posteriormente ajustada para 3, influenciada pelo 
contingenciamento do orçamento e atraso na disponibilização de recursos financeiros, além da greve dos 
servidores técnico-administrativos por mais de 120 dias.  

Fonte (s): Relatório de Gestão 2015 / SIOP / Análise CGU. 
(*) Execução financeira refere-se à despesa liquidada. 
(**) NO SIOP a informação registrada como despesa liquidada da ação 20RK é de R$ 61.813.789,69. 
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2.7 Avaliação do CGU/PAD 

Por ocasião da análise dos registros dos processos disciplinares no Sistema CGU-PAD, 
observou-se que a UFSC registrou a totalidade das informações referentes aos procedimentos 
disciplinares instaurados durante o exercício 2015. 
 
A constatação decorre da comparação realizada entre relação apresentada pela UFSC, contendo 
processos instaurados em 2015, com o Relatório CGU-PAD, relacionando os processos 
disciplinares cuja data de registro no Sistema ocorreu a partir de 01/01/2015, até a data da 
auditoria (26/04/2016). 
 
A inclusão no rol de processos verificados cujo registro ocorreu no exercício 2016 objetivou 
contemplar na análise registros extemporâneos de processos instaurados pela UPC em 2015. 
 
Considerando como parâmetro para avaliação o tempo decorrido entre a instauração do 
procedimento disciplinar e a data do cadastro no CGU-PAD, identificamos a ocorrência de 
atraso na inclusão dos processos no Sistema em 23 ocasiões, de um total de 69 processos 



instaurados, revelando um número significativo de situações em que o prazo máximo de 30 dias 
previsto pela Portaria CGU 1.043/2007. 
 
Salientamos que, ao final dos trabalhos de auditoria, recebemos manifestação do gestor 
informando sobre a efetiva implementação da Corregedoria da UFSC no início do mês de Maio, 
unidade administrativa que deverá, conforme consta no documento encaminhado pela UPC, 
controlar todo o processo de inserção de dados no sistema, reduzir tramitações internas de 
processos disciplinares e contribuir, assim, para o tempestivo registro no CGU-PAD das 
sindicâncias e PAD’s instaurados.    
 
Apesar de estarem fora do escopo de avaliação dessa auditoria a verificação do registro no 
Sistema CGU-PAD de processos disciplinares instaurados em exercícios pretéritos, durante a 
realização dos trabalhos de campo não identificamos evidências que sinalizem para o 
atingimento do objetivo consignado pela UPC de registrar, ainda em 2016, todos os processos 
disciplinares pendentes de cadastro no Sistema, concluídos ou em andamento, conforme 
posicionamento do gestor no âmbito do acompanhamento do Plano de Providências 
Permanente. 
 
Notadamente, a implantação da Corregedoria-UFSC abre oportunidade para a estruturação dos 
processos de trabalho e adequação do dimensionamento da estrutura necessária para suprir a 
demanda das atividades correcionais, incluindo a inserção de informações exigidas na Portaria 
CGU 1.043/2007, pendentes de atendimento. 
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2.8 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

Objetivando verificar o atendimento das determinações do Tribunal de Contas da União à 
Universidade Federal de Santa Catarina, com determinação específica à Controladoria Geral da 
União para acompanhamento das mesmas, foi realizado levantamento dos Acórdãos do TCU 
relacionados à UPC que deram entrada na Secretaria Federal de Controle - SFC, bem como 
consultas aos Acórdãos que tratam da UPC no site da Corte de Contas. 
 
Das pesquisas realizadas, compreendendo como escopo dos trabalhos os acórdãos emanados 
no período entre os exercícios 2012 e 2015, identificou-se o Acórdão 952/2015, que determina 
à CGU que informe na AAC a respeito das providências adotadas em cumprimento às 
determinações mencionadas na alínea “a”.  Essa alínea, por sua vez, remete ao item 9.4 do 
Acórdão 2589, que especifica "prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da ciência da 
decisão, apresente ao Tribunal de Contas da União, os inventários atualizados dos bens móveis 
e imóveis".   
 
Tal prazo de 180 dias não foi cumprido pela UPC, ensejando a publicação de novo Acórdão, 
de número 2365/2013, que estabelece no item 9.1 como data limite para atualização do 
inventário de bens móveis e imóveis o dia 31/05/2014, prazo este também não observado. 
 
Por tratar de determinação originária de ação de controle desenvolvida originariamente pela 
CGU, (Relatório CGU-SC nº 201108926), seu monitoramento vem sendo desenvolvido por 
meio do Plano de Providências Permanente-UFSC, conforme demonstra o Relatório da CGU 
201502634, que identifica incompatibilidade quanto a tempestividade e celeridade na 
atualização dos dados patrimoniais, especialmente quanto à atualização do inventário de bens 
imóveis, que se encontra pendente. 
 



Não obstante a pendência de conclusão do inventário patrimonial da UPC, ressaltamos que o 
Relatório de Gestão do exercício 2015 indica a existência de 161 determinações e 
recomendações do TCU, identificadas individualmente conforme modelo de quadro de 
apresentação de informações sugerido pelo Sistema e-Contas.  Destas, foram registradas pela 
UFSC 17 atendimentos as demandas do TCU no exercício, com 144 demandas permanecendo 
sem atendimento.   
 
Essas informações, cuja completude e exatidão não foram objeto de análise por parte da AAC, 
estão constantes nas páginas 270 a 306 do Relatório de Gestão, e demonstram um insatisfatório 
grau de implementação das determinações do TCU no exercício, pouco superior a 10% do 
universo das ocorrências. 
 
Tal situação sugere que, na medida em que novas determinações venham a ser exaradas pela 
Corte de Contas, mantendo-se essa regularidade de atendimento, assume-se o risco de um 
acúmulo de situações não atendidas, lesivas à própria regularidade da gestão. 
   
Ressalte-se que o Hospital Universitário, que não faz parte do escopo dos trabalhos de auditoria 
anual de contas 2015, está incluído no conjunto de informações contido no relatório, 
flexibilizando assim a avaliação sobre o grau de atendimento às determinações do TCU. 
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2.9 Avaliação da Gestão de Pessoas 

A Universidade Federal de Santa Catarina dispõe 5.907 (cinco mil, novecentos e sete) 
servidores, entre efetivos (5.639), temporários (267) e sem vínculos com a Administração (01). 
A força de trabalho autorizada é de 6.321 servidores, identificando-se insuficiência de 414 
(quatrocentos e quatorze) servidores, o que representaria incremento de sua atual força de 
trabalho em 7,00 % (sete por cento). 
 
Verifica-se que em 2015, houve incremento da força de trabalho da UFSC em 389 (trezentos e 
oitenta e nove) servidores, em decorrência do ingresso de 589 (quinhentos e oitenta e nove) 
servidores, ao mesmo tempo em que 200 (duzentos) foram egressos. 
 
Observa-se que 43% (quarenta e três por cento) dos servidores efetivos da UFSC apresentam 
idade superior a 51 (cinquenta e um) anos, conforme discrimina-se a seguir: 
 

Idade Quantidade de servidores 
Até 30 anos 496 

De 31 a 40 anos 1397 
De 41 a 50 anos 1336 
De 51 a 60 anos 1827 

Acima de 61 anos 563 
 
Quanto à escolaridade da força de trabalho da UFSC, observam-se os seguintes percentuais: 
 

Escolaridade Cargos técnicos-administrativos Docentes 
Fundamental incompleto 137  
Fundamental completo 112  
Médio incompleto 63  
Médio completo 646  
Superior incompleto 38  
Superior completo 752 95 
Aperfeiçoamento 2  



Especialização 855 56 
Mestrado 463 332 
Doutorado 109 2033 
Pós-Doutorado 1 4 

 
Não se identificou a realização, em 2015, de estudos com vistas a: 
 
- Apurar o dimensionamento da força de trabalho, no que diz respeito ao quantitativo, 
composição, perfil e parâmetros de lotação; 
- apurar a suficiência quantitativa e qualitativa do quadro de pessoal frente aos objetivos, metas 
e estratégias da Unidade; 
- utilização de instrumentos e metas para a redução da defasagem entre o quantitativo e o perfil 
atual e o desejado, com estimativa de custos e cronograma de implementação; 
- prever o impacto no quantitativo de pessoal decorrente da evolução futura dos desligamentos 
e aposentadorias. 
 
Em relação ao registro no Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessão 
do TCU (SISAC), constatamos que os atos não estão sendo registrados no referido Sistema, 
bem como não são encaminhados ao Controle Interno nos tempos previstos na Instrução 
Normativa do TCU nº 55/2007. Eis demonstrativo das quantidades apuradas: 
 

Tipo de ato Quantidade praticada 
em 2015 

Quantidade de atos 
registrados no SISAC. 

Percentual de registro 
no SISAC (%) 

Admissão 538 290 53,90 
Aposentadoria 474 442 93,24 
Pensão 64 58 90,62 

 
Além disso, constatamos que, dentre os 1.076 (um mil e setenta e seis) atos registrados no 
SISAC, 123 (cento e vinte e três) não foram encaminhados ao Controle Interno para análise e 
Parecer. 
 
No que tange às análises realizadas nos dados da folha de pagamento e nos dados cadastrais 
funcionais dos servidores considerados na amostra constaram 251 (duzentas e cinquenta e uma) 
ocorrências, sendo que 185 (cento e oitenta e cinco) foram solucionadas integralmente; 26 
(vinte e seis), solucionadas parcialmente; 6 (seis), encontram-se com pendências de 
regularização; 16 (dezesseis) não foram objeto de concordância com as justificativas 
apresentadas; 18 (dezoito), encontram-se com justificativa em elaboração pela Unidade. 
Discriminam-se a seguir a situação das ocorrências por tipo: 
 

Descrição da ocorrência Detalhamento da ocorrência Quant. 

Faltas ao serviço sem ocorrência de 
afastamento no cadastro 

Servidores relacionados 76 

Situações solucionadas integralmente 70 
Situações solucionadas parcialmente - 
Situações não solucionadas 1 
Situações pendentes de manifestação da unidade 5 

Servidores com devolução de faltas nos 
últimos 2 meses. 

Servidores relacionados 16 
Situações solucionadas integralmente 13 
Situações solucionadas parcialmente - 
Situações não solucionadas - 
Situações pendentes de manifestação da unidade 1 



Reposição ao erário 

Servidores relacionados 6 

Situações solucionadas integralmente 2 
Situações solucionadas parcialmente - 
Situações não solucionadas 2 
Situações pendentes de manifestação da unidade - 

Quintos/décimos x servidores sem 
vínculos 

Servidores relacionados 6 

Situações solucionadas integralmente 3 
Situações solucionadas parcialmente - 
Situações não solucionadas 3 
Situações pendentes de manifestação da unidade - 

Pensão por dependência econômica 

Servidores relacionados 2 

Situações solucionadas integralmente - 
Situações solucionadas parcialmente - 
Situações não solucionadas 1 
Situações pendentes de manifestação da unidade - 

Aposentadoria - Proporcional com 
proventos integrais 

Servidores relacionados 26 

Situações solucionadas integralmente 13 
Situações solucionadas parcialmente 12 
Situações não solucionadas 1 
Situações pendentes de manifestação da unidade - 

Judiciais - Parcelas fora do SICAJ 

Servidores relacionados 2 
Situações solucionadas integralmente 1 
Situações solucionadas parcialmente - 
Situações não solucionadas 1 
Situações pendentes de manifestação da unidade - 

Servidores que recebem 
Quintos/Décimos pelo Módulo PIF 
concomitante com pagamento judicial 
para o mesmo objeto (extrator de 
dados) 

Servidores relacionados 5 

Situações solucionadas integralmente 4 
Situações solucionadas parcialmente - 
Situações não solucionadas 1 
Situações pendentes de manifestação da unidade - 

Devolução do adiantamento de férias 

Servidores relacionados 3 

Situações solucionadas integralmente 3 
Situações solucionadas parcialmente - 
Situações não solucionadas - 
Situações pendentes de manifestação da unidade - 

Vencimento ou provento informado ou 
parametrizado 

Servidores relacionados 1 

Situações solucionadas integralmente 1 
Situações solucionadas parcialmente - 
Situações não solucionadas - 
Situações pendentes de manifestação da unidade - 



Servidores que recebem devoluções de 
PSS em duplicidade com Abono de 
Permanência 

Servidores relacionados 7 

Situações solucionadas integralmente 7 
Situações solucionadas parcialmente - 
Situações não solucionadas - 
Situações pendentes de manifestação da unidade - 

Instituidores de Pensão sem pensionista 
ou com pensionista excluído 

Servidores relacionados 18 

Situações solucionadas integralmente 4 
Situações solucionadas parcialmente 14 
Situações não solucionadas - 
Situações pendentes de manifestação da unidade - 

Pagamento de Gratificação Natalina / 
13º Salário com Base de Cálculo 
Acrescida de Valor Superior a 30% em 
Relação ao Considerado para Cálculo 
da Antecipação de Gratificação 
Natalina / Antecipação de 13º Salário 

Servidores relacionados 62 

Situações solucionadas integralmente 61 
Situações solucionadas parcialmente - 
Situações não solucionadas 1 
Situações pendentes de manifestação da unidade - 

Rubricas com valores informados 
(sequência 1 a 5) no mês de novembro 
incidindo para o cálculo da Gratificação 
Natalina / 13º Salário 

Servidores relacionados 2 
Situações solucionadas integralmente - 
Situações solucionadas parcialmente - 
Situações não solucionadas 2 
Situações pendentes de manifestação da unidade - 

Devolução de falta com os valores 
maiores do que o descontado nos 
últimos 5 anos 

Servidores relacionados 2 
Situações solucionadas integralmente 1 
Situações solucionadas parcialmente - 
Situações não solucionadas 1 
Situações pendentes de manifestação da unidade - 

Aposentados pela EC 41 ou posterior 
47 com provento informado 

Servidores relacionados 7 
Situações solucionadas integralmente 2 
Situações solucionadas parcialmente - 
Situações não solucionadas 2 
Situações pendentes de manifestação da unidade - 

Vantagens arts.184 e 192 pagas com 
valores inconsistentes 

Servidores relacionados 9 
Situações solucionadas integralmente - 
Situações solucionadas parcialmente - 
Situações não solucionadas - 
Situações pendentes de manifestação da unidade - 

Servidores com Auxílio Transporte 
superior a R$ 800,00 e que residem no 
mesmo município do trabalho 

Servidores relacionados 1 
Situações solucionadas integralmente - 
Situações solucionadas parcialmente - 
Situações não solucionadas - 
Situações pendentes de manifestação da unidade - 

 
  
##/Fato## 

 
 
2.10 Avaliação da Conformidade das Peças 

Considerando a natureza jurídica e o negócio da Universidade Federal de Santa Catarina – 
UFSC, buscou-se avaliar a conformidade das peças de que tratam os incisos I, II e III do art. 13 
da IN TCU nº 63/2010, a saber: 
 



I – Rol de responsáveis; 
 
II – Relatório de gestão; 
 
III – Relatórios e pareceres de órgãos, entidades ou instâncias que devam se pronunciar sobre 
as contas ou sobre a gestão dos responsáveis pela unidade prestadora de contas. 
 
Os relatórios e pareceres mencionados no inciso III constituem informações suplementares ao 
processo de contas, requisitadas pelo Tribunal de Constas da União de acordo com o art.6º da 
DN-TCU 146/2015 e com o Anexo Único da Portaria TCU 321/2015.   
 
Aplica-se a UPC a apresentação das seguintes peças suplementares, elencadas na Decisão 
Normativa do TCU e aderentes à estrutura organizacional existente na UFSC: 
 
- relatório e parecer da unidade de auditoria interna; 
 
- parecer do colegiado, que por força da lei, regulamento ou regimento interno, está obrigado a 
se pronunciar sobre as contas da unidade prestadora; 
 
- relatório da instância ou área de correição. 
 
O conjunto desses documentos, apresentados pela Universidade por intermédio do Sistema de 
Prestação de Contas (e-Contas), disponibilizado pelo Tribunal, foi avaliado por meio de análise 
comparativa com a estrutura de conteúdos e orientações constantes no próprio Sistema e-contas, 
em conjunto com as exigências contidas nos seguintes normativos: IN/TCU nº 63/2010, 
DN/TCU nº 146/2015, DN/TCU nº 147/2015 e Portaria TCU nº 321/2015. 
 
A partir dos exames concluiu-se que a UFSC não apresentou as peças em acordo com as normas 
do TCU, haja vista a ausência ou inadequação de algumas informações previstas nos normativos 
e orientações do e-contas, em especial: 
 

Tabela: principais inconsistências identificadas nas peças do processo de contas 
 

Informação faltante e/ou inconsistente Peça Item/Normativo 
 
Agente responsável ocupante da função de Secretário da 
Secretaria de Aperfeiçoamento Institucional, na totalidade do 
exercício 2015, e seu substituto, em período informado na 
parte do Relatório “Achados de Auditoria”, além do Pró-
Reitor Adjunto da Pró-Reitoria de Planejamento e 
Orçamento, em período também especificado no Relatório. 
 

Rol 
de 

Responsáveis 

Art. 10, II, da 
IN/TCU nº 63/2010. 

 
Elementos pré-textuais contendo lista de “tabelas, quadros, 
gráficos e figuras” inconsistente, e sumário do Relatório de 
Gestão limitando-se em indicar apenas as seções do 
documento, não identificando o segundo nível de 
detalhamento da estrutura de relatório.  
 

Relatório 
de 

Gestão 

Orientação contida no 
e-Contas na Seção 

“elementos pré-
textuais”. 

Ausência de contextualização e análise de cenários de atuação 
da UPC, com descrição insuficiente dos macroprocessos 
finalísticos. 

 
Orientação contida no 

e-Contas na Seção 
“visão geral da 

unidade”. 
 



Planejamento organizacional sem identificação quanto a 
atuação específica para o exercício 2015 e sem elucidação das 
metas consignadas no Plano de Desenvolvimento 
Institucional, além de ausência/carência de informações a 
respeito dos programas de responsabilidade do MEC, mas 
com atuação da UFSC. 

 
Orientação contida no 

e-Contas na Seção 
“planejamento 

organizacional e 
desempenho 

orçamentário e 
operacional”. 

 

Incompletude de informações que tratam da gestão de pessoas 
e gestão do patrimônio e infraestrutura. 
 

 
Orientação contida no 

e-Contas na Seção 
“áreas especiais da 

gestão”. 
 

Declaração de inserção e atualização de dados no SICONV. 
Declaração 

de 
Integridade 

 
Item 20.1 do anexo 
único da Portaria 
TCU 321/2015 

 
Fonte: Relatório de Gestão, Declaração de Integridade e Rol de Responsáveis, extraídos do Sistema e-Contas 
 
Especificamente em relação ao Rol de Responsáveis, os dados relativos ao cargo de Pró-Reitor 
Adjunto da Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento foram complementados diretamente no 
Sistema e-contas pela CGU, a partir das informações apresentadas pela UPC em resposta à 
Solicitação de Auditoria nº 201601508/05, de 18/04/2016, quanto às demais funções, a UPC 
informou  que o cargo de Secretário da Secretaria de Aperfeiçoamento Institucional permaneceu 
vago em todo o exercício. 
 
Em relação às demais informações apresentadas em desacordo com as orientações contidas no 
Sistema e-Contas do TCU, notadamente quanto à peça “Relatório de Gestão”, seu conteúdo e 
forma não se revelaram suficientemente a ponto de ensejar conclusões equivocadas na avaliação 
dos atos de gestão da UPC, estando tais ocorrências detalhadas em campo específico dos 
“achados de auditoria” deste relatório. 
  
##/Fato## 

 
 
 
2. 11 Ocorrências com dano ou prejuízo  
 
Entre as constatações identificadas pela equipe, aquelas nas quais foi estimada ocorrência de 
dano ao erário são as seguintes:  
 
3.1.1.1 
 
Ausência de cobrança/pagamento de contraprestação e demais despesas previstas em contrato 
de concessão de uso de espaços físicos da UFSC. 
 
3.1.1.4 
 
Falta de pagamento de contraprestação e demais despesas previstas em contrato de concessão 
de uso de espaços físicos da UFSC. 
 
3.1.1.5 
 



Prejuízo financeiro relevante pela não aplicação adequada de índice de reajuste anual previsto 
em cláusula contratual. 
 
3.1.1.6 
 
Concessão indevida de descontos na contraprestação de concessão de uso de espaço físico da 
UFSC, eis que as razões apresentadas pela concessionária não possuem amparo contratual. 
 
3.1.1.7 
 
Cobrança acumulada de aluguel com base em valores corrigidos a menor. 
 
 
 
3. Conclusão 
 
 

Em linhas gerais o presente trabalho de auditoria de contas abordou os atos realizados pela 
gestão 2015 da Universidade Federal de Santa Catarina, com foco em três áreas, quais sejam: 
avaliação da execução do Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, avaliação 
dos controles internos dos instrumentos firmados entre a UFSC e suas Fundações de Apoio, e 
avaliação da gestão dos bens móveis e imóveis da Universidade. 
 
Dentre os aspectos positivos observados nos trabalhos realizados pode-se destacar: a existência 
de uma estrutura para atendimento do PNAES; existência de normatização e critérios de seleção 
dos beneficiários do PNAES; a criação de uma Contadoria, vinculada à Pró-Reitoria de 
Administração, responsável pela análise e acompanhamento dos projetos executados pelas 
Fundações de Apoio; aprimoramento dos normativos internos que regem os contratos e 
convênios firmados junto às Fundações de Apoio; e a realização de inventário dos bens móveis 
da Universidade. 
 
Com relação às oportunidades de melhoria identificadas cita-se: aprimoramento na divulgação 
dos programas assistenciais oferecidos pela Universidade; realização de avaliação sistemática 
dos resultados dos programas assistenciais; realização de estudos sobre demanda do corpo 
discente por assistência estudantil; gerenciamento de forma centralizada da execução dos 
projetos executados pelas Fundações de Apoio; e avaliação dos orçamentos de despesas 
administrativas das fundações. 
 
No entanto, a área que mais carece de melhorias, dentre as avaliadas no acompanhamento da 
gestão 2015, é a gestão dos bens imóveis, especialmente no tange às concessões de uso de 
espaço físico dentro da Universidade. Observou-se ausência de cobrança pelo uso de áreas da 
UFSC; utilização de espaço físico sem respaldo contratual; cobrança de taxas defasadas; falta 
de pagamento dos valores contratados; ausência de registros de fiscalização e acompanhamento 
pelos fiscais de contratos; falha na metodologia de orçamentação das licitações envolvendo 
concessões de uso; dentre outros, que geraram prejuízos financeiros para a Instituição. 
 
Com base nas falhas observadas durante os trabalhos de auditoria pode-se afirmar que a UFSC 
necessita aprimoramento em seus controles internos administrativos, como por exemplo, a 
implantação de um sistema informatizado que contemple a execução de todos os programas de 
assistência estudantil desenvolvidos pela Instituição. Da mesma forma, há que se criar um 
registro centralizado referente aos dados dos projetos executados pelas Fundações de Apoio. 
Também merece atenção a atuação dos fiscais de contrato, tanto daqueles que atuam no 



acompanhamento de projetos com Fundações, quanto daqueles responsáveis pelo 
acompanhamento das concessões de uso de espaços físicos na Universidade. 
 
Dentre os Programas/Ações executados pela UFSC no exercício de 2015, foram analisadas duas 
Ações do Programa Educação Básica (2030) e quatro Ações do Programa Educação Superior 
– Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão (2032). De acordo com os dados 
apresentados, a Universidade atingiu praticamente 100% das metas físicas definidas para cinco 
das Ações verificadas. Apenas a Ação 20RJ – Apoio à Capacitação e Formação Inicial e 
Continuada para a Educação Básica – teve um desempenho baixo (3,8%) em função de atraso 
na liberação de recursos. 
 
Em função das constatações apontadas nos relatórios de auditoria desta CGU, foram emitidas 
recomendações no intuito de contribuir para a melhoria dos controles internos da Instituição, 
bem como para o aperfeiçoamento da gestão como um todo. Considerando a maior criticidade 
encontrada na gestão dos bens imóveis da Universidade, as principais recomendações 
concentram-se nessa área, e em linhas gerais, referem-se a ajustes nos contratos de concessão 
de uso de espaços físicos, cobrança de valores devidos, apuração de responsabilidades 
decorrentes dos prejuízos gerados e melhoria nos controles de acompanhamento dos citados 
contratos. 
 
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. 

 
 
Nome:  
Cargo:  
 
Assinatura:  
 

Nome:  
Cargo:  
 
Assinatura:  
 

Nome:  
Cargo:  
 
Assinatura:  
 

Nome:  
Cargo:  
 



Assinatura:  
 

 

 

Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 
Chefe 

 
 
 

 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201601508 
 
1 CONTROLES DA GESTÃO                           

1.1 CONTROLES INTERNOS                             

1.1.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Recomendações da CGU com maior impacto na gestão da Unidade. 
 
Fato 
 
Das 43 recomendações formuladas pela CGU que se encontram na condição de pendentes de 
atendimento, merecem destaque as indicadas no quadro adiante, uma vez que, sob o ponto de 
vista do Controle Interno, impactam a gestão. Essas recomendações, assim como as demais 
pendentes de atendimento (aqui não relacionadas), todas registradas no sistema MONITOR, 
estão sendo monitoradas pela CGU por meio do Plano de Providências Permanente. 
 

Nº do 
Relatório 

de 
Auditoria 

Item do Relatório (número e 
descrição sumária) 

ID  
do 

MONITOR 

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 

57719 

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. 



remunerações pagas e dos 
respectivos beneficiários. 

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. 

9820 

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. 

201407315 

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) 

67887 

Indicar e regulamentar o setor da 
administração da UFSC que ficará 

responsável pelas atividades de 
correição. 

91886 

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. 

201203151 

2.1.2.4. CONSTATAÇÃO 
Atraso na apresentação de 
prestações de contas em 

contratos celebrados com 
fundações de apoio 

– reiteração de falha no 
Relatório de Auditoria CGU 

n°201108926, item 6.2.3.1, que 
ensejou ressalva no 

correspondente Certificado de 
Auditoria. 

72905 

Não celebrar novos contratos com as 
fundações de apoio que estejam 

inadimplentes com a obrigação de 
prestar contas. 

224886 de 
2008 

4.3.4.1 CONSTATAÇÃO: (025) 
Permanência da ausência de 

análise de prestações de contas 
relativas a contratos de cursos 

de especialização firmados com 
Fundações de Apoio. 

78513 

Estabelecer mecanismos efetivos de 
controle (manuais e informatizados) 
sobre a utilização do espaço físico, 

equipamentos e laboratórios da 
Universidade por parte de Fundações 

de Apoio e de terceiros; 

201316989 
(NT nº 

405/2015/
CGU-
R/SC) 

3.3.1.5 CONSTATAÇÃO 018 
Ausência de comprovação de 
que os recolhimentos de taxas 

em nome da Universidade 
previstos no Plano de Trabalho 

objeto do Contrato UFSC-
FAPEU 227/2010 foram 

realizados. 

141030 

Fazer constar nas prestações de 
contas dos projetos, extratos 

bancários detalhados, que evidenciem 
que os recolhimentos relativos ao 
cumprimento do artigo 6º da Lei 
8.958/1994 foram realizados por 

meio de débitos, na conta específica 
de cada projeto, correspondentes às 
guias de recolhimentos da união – 

GRUs, conforme valores previamente 
definidos em cada projeto, sob pena 

de não aprovação das respectivas 
prestações de contas. (Recomendação 

revisada em 2015) 
 
  
##/Fato## 

1.1.1.2 INFORMAÇÃO 



 
Ausência de informações requeridas pelo TCU no processo de contas. 
 
Fato 
 
Apesar de o encaminhamento realizado pela Unidade Prestadora de Contas – UPC abranger a 
integralidade das peças requeridas pelo Tribunal para efeito de prestação de contas referente ao 
exercício 2015, seu conteúdo não contemplou o pleno atendimento das orientações contidas no 
Sistema e-Contas. 
 
Nas peças enviadas por meio do e-Contas ao TCU do exercício 2015, especificamente quanto 
à apresentação das peças suplementares, em consonância com o art. 13, III da IN/TCU nº 
63/2010 e com o art. 6º da DN/TCU nº 146/2015, a Universidade Federal de Santa Catarina, 
vinculada ao Ministério da Educação, deixou de apresentar as informações abaixo relacionadas: 
 
Quadro: Inadequação constatada na apresentação das peças suplementares 

Informação não apresentada Peça Item/Normativo 

Declaração sem indicação da 
ocorrência do registro de dados no 
Sistema de Gestão de Convênios e 
Contratos de Repasse – SICONV. 

Declaração de integridade 
e completude das 
informações sobre 
contratos e convênios nos 
sistemas estruturantes da 
Administração Pública 
Federal. 

Item 20.1 do anexo único da 
Portaria TCU nº 321/2015 em 
conjunto com orientações do 
Sistema e-Contas. 

Ausência de detalhamento sobre 
estrutura de controles internos 
voltados a garantir o cumprimento da 
IN/TCU nº 55/2007, bem como 
adaptação ao modelo de declaração de 
integridade proposto no Sistema e-
Contas em razão da não realização 
integral dos registros no Sistema de 
Apreciação e Registro dos Atos de 
Admissão e Concessões no exercício 
2015 (ponto abordado em campo 
específico sobre gestão de pessoas do 
Relatório de Gestão). 

Declaração de Integridade 
e completude dos registros 
no Sistema de Apreciação e 
Registro dos Atos de 
Admissão e Concessões. 

Item 20.2 do anexo único da 
Portaria TCU nº 321/2015 em 
conjunto com orientações do 
Sistema e-Contas. 

Ausência de registro quanto à 
descrição do processo de verificação 
contábil, com identificação da 
instância responsável pela realização 
da conformidade, referendando ainda 
à observância de segregação de função 
no processo de registro da 
conformidade no SIAFI. 

Declaração de Integridade 
sobre a conformidade 
contábil dos atos e fatos da 
gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial. 

Sistema e-Contas 

Fonte: peças suplementares apresentadas pela UFSC por meio do Sistema e-Contas 
 
Note-se que as declarações de integridade, apesar de não estarem expressamente indicadas nos 
dois normativos acima identificados, são de apresentação obrigatória, conforme orientações 
presentes no Sistema e-Contas, e em razão da inclusão da sua inclusão no anexo único da 
Portaria TCU nº 321/2015. 
 
As demais peças suplementares apresentadas pela UPC em conformidade com os normativos 
do TCU e com a estrutura regimental da UFSC (Parecer da Unidade de Auditoria Interna e 
Parecer do órgão de Correição), e em obediência ao art. 27, III do Estatuto da Universidade 
Federal de Santa Catarina (Parecer do Conselho de Curadores), foram constituídas em acordo 
com o conteúdo previsto no Sistema e-Contas. 



 
Relativamente ao conteúdo obrigatório das peças “rol de responsáveis” e “relatório de gestão”, 
identificadas nos incisos I e II do art. 13 da IN/TCU nº 63/2010 como integrantes do processo 
de contas, as orientações sobre a profundidade e o formato de apresentação das informações 
nelas contidas, em especial nas Seções e Itens do Relatório de Gestão, estão presentes no 
Sistema e-Contas, a partir do qual observamos as seguintes inadequações e ocorrências na 
documentação disponibilizada pela UPC: 
 
a) Rol de responsáveis (art. 10, II, da IN/TCU nº 63/2010) 
 
Constatou-se que o Rol de Responsáveis, peça integrante do Processo de Contas, não 
apresentou as informações sobre o agente responsável que desempenhou ao longo do exercício 
2015 a função de “Secretário da Secretaria de Aperfeiçoamento Institucional”. 
 
Observou-se, ainda, a ausência de informações sobre os agentes substitutos que ocuparam, os 
cargos/funções de “Secretário Adjunto da Secretaria de Aperfeiçoamento Institucional” e de 
“Pró-Reitor Adjunto da Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento”, compreendendo o período 
de 01/01/2015 a 06/01/2015 no primeiro caso e o período de 01/01/2015 a 19/01/2015 no 
segundo. 
 
Tais funções estão enquadradas no inciso II do art. 10 da IN/TCU nº 63/2010 (“membro de 
diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e 
sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos 
aprovada para a unidade jurisdicionada”), já que, segundo o organograma da UFSC, tanto a 
Secretaria de Aperfeiçoamento Institucional como a Secretaria de Relações Internacionais 
integram o rol dos “Órgãos Executivos Centrais” da UFSC, juntamente com a Reitoria, Pró-
Reitorias e demais Secretarias. 
 
A complementação do rol de responsáveis, contemplando a inclusão do Pró-Reitor Adjunto da 
Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento para o período de 01/01/2015 a 07/01/2015 
encaminhada por meio do Ofício 462/2016/GR, de 29 de abril de 2016, à equipe de auditoria 
da CGU. 
 
Em relação às demais funções cujos responsáveis não foram identificados na apresentação do 
Rol de Responsáveis, a UPC informou que não houve agente responsável para o período. 
 
 
b) Relatório de Gestão 
 
Os itens b.1 a b.8 abaixo apresentam resumidamente as Seções do Relatório de Gestão 
encaminhadas pela UPC, as quais foram identificadas algumas impropriedades quanto à forma 
e conteúdo estabelecidos pelo TCU no Sistema e-Contas. 
 
b.1 Elementos pré-textuais em desacordo com orientações do Sistema e-Contas e indicação 
equivocada de tabelas, quadros, gráficos e figuras: 
 
- na capa, não consta indicação do Ministério da Educação como órgão vinculador da UFSC e 
local onde o relatório foi elaborado; 
 
- a capa apresenta menção desnecessária a normativos; 
 
- folha de rosto não explicita subordinação hierárquica ao Ministério da Educação; 



 
- não consta no Relatório de Gestão lista de siglas e abreviações; 
 
- a “lista de tabelas, quadros, gráficos e figuras” (páginas 5 a 8) foi apresentada incompleta, 
com indicação apenas de “quadros”; 
 
- conforme observado no corpo do Relatório de Gestão, o "Quadro 34", na página74, trata de 
"figura", e os Quadros 116, 118, 120, 121 e 126, localizados nas páginas 203, 204, 205, 206 e 
210, respectivamente, tratam de gráficos; 
 
- os seguintes "quadros" foram identificados no Relatório de Gestão com títulos repetidos, sem 
especificação de diferenciação de informações entre eles: Quadros 42 e 43; 47, 48 e 49; 54 e 
65; 55 e 66; 57 e 67; 58 e 68; 59 e 69; 61 e 70; 62 e 71; 78 e 79; 
 
- os mapas, tabelas, figuras e gráficos localizados no corpo do Relatório de Gestão, na Seção 
"anexos e apêndices", não foram identificados por meio de lista específica dos "elementos pré-
textuais", conforme relação a seguir identificada: 
 
i) Mapas 1, 2 e 3, localizados nas páginas 562, 573 e 578, respectivamente. 
ii) Tabelas 1, 2 e 3, localizadas nas páginas 563, 568 e 579, respectivamente. 
iii) Figuras 1, 2 e 3, localizadas nas páginas 564, 572 e 574, respectivamente. 
iv) Gráficos 1 a 14, localizados nas páginas 565, 566, 568, 569, 570, 572, 575 e 576; 
 
- os gráficos 1 (página 565), 2 (página 566) e 8 (página 570), apesar de identificados pelos 
respectivos títulos, não foram localizados no Relatório de Gestão; 
 
- os quadros 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 e 167, informados na "lista dos quadros" (página 
8 do Relatório de Gestão) com localização nas páginas 619, 624, 635, 638, 644, 648, 682 e 695, 
respectivamente, não constam no corpo do Relatório de Gestão disponibilizado pela UPC, cuja 
paginação encerra-se na página 604; 
 
- apesar de informada no "sumário", não consta no Relatório de Gestão a página 510, indicativa 
da Seção "Outras Informações Relevantes"; 
 
- o sumário limitou-se em apresentar apenas as seções, não identificando o segundo nível de 
detalhamento de seções/itens de conteúdo, em desacordo com indicação do Sistema e-Contas; 
 
- a peça Relatório de Gestão apresentada pela UPC possui 604 páginas, não constando em seu 
corpo a "declaração de integridade" e "informações suplementares", conforme sugere tal 
informação no “sumário”. 
 
b.2 Apresentação 
 
- a Seção privilegiou a apresentação sintética da UFSC, com breve histórico, identificando ainda 
suas unidades administrativas e centros, não constando em seu texto a forma como está 
estruturado o Relatório de Gestão e informações sobre as principais dificuldades encontradas 
pela UPC para a realização dos objetivos no exercício de referência do relatório.  Ressalve-se 
que no corpo do Relatório de Gestão e nas peças suplementares estão identificadas diversas 
análises críticas indicativas de dificuldades encontradas na gestão no exercício 2015. 
 
b.3 Visão geral da Unidade 
 



- no item “finalidade e competências” foram transcritas as atribuições e finalidade normativa, 
constante no Estatuto da UFSC, contrariando orientação apresentada no Sistema e-Contas de 
que o conteúdo não deve ser uma mera transcrição de norma; 
 
- o item “ambiente de atuação” identifica suscintamente a área de atuação da UFSC e cita a 
comunidade envolvida diretamente com a UPC, ou seja, estudantes, professores e servidores.  
Não contextualiza o ambiente em que está envolvido ou análise de cenários e expectativas 
quanto à suas realizações, como se depreende nas orientações do e-Contas; 
 
- quanto aos macroprocessos finalísticos requeridos pelo Sistema e-Contas, estes foram 
apresentados optativamente em forma de texto, nas páginas 67 a 69, não sendo utilizado o 
modelo de quadro sugerido pelo TCU.  Ao final do item, foi apresentado o Quadro 31, 
"Integração entre os macroprocessos", ilustrando a interação existente entre eles. 
 
Quanto à abrangência do conteúdo apresentado para identificar os macroprocessos finalísticos, 
observou-se sua completude em relação aos aspectos mínimos indicados no quadro 
exemplificativo do TCU, no caso do macroprocesso ensino. 
 
Quanto aos dois outros macroprocessos, de pesquisa e extensão, não foi possível identificar no 
texto do relatório sua descrição e, sobretudo, a diferenciação existente entre eles, pois foram 
introduzidos concomitantemente no Relatório de Gestão, conforme página 68.  Ademais, o 
texto elaborado especificamente para cada um desses dois macroprocessos limitou-se em 
descrever as ações a eles pertinentes anotadas no Regimento Interno. 
 
b.4 Planejamento organizacional e desempenhos financeiro e operacional 
 
- especificamente quanto ao item “planejamento organizacional” (páginas 74 a 82), não se 
identificou a relação de objetivos da UPC e atuação específica para o exercício 2015, bem como 
riscos e situações que influenciassem no atingimento dos eventuais objetivos delineados.  Não 
se identificou ainda o esclarecimento necessário a respeito da contextualização das estratégias 
da UPC de modo a identificar no período (exercício 2015) aspectos relacionados às decisões de 
gestão e limitações internas que influenciassem o processo decisório na execução de suas 
atividades, como previsto no Sistema e-Contas.  Saliente-se, entretanto, a identificação 
pormenorizada da gestão da UPC, incluindo seu grau de implementação, especificamente 
quanto às ações relacionadas ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI e ao Plano 
de Gestão de Logística Sustentável – PLS.  Os itens 2.1.2.1 (páginas 79 a 81) e 2.2 (página 82), 
identificam a operacionalização do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI no âmbito 
da UFSC, ocorrendo esta por meio de projetos desenvolvidos pelas Unidades Administrativas 
e Unidades Universitárias.  Esses projetos, conforme informa a UPC, visam atingir 26 objetivos 
consignados no PDI, e estão identificados no quadro 35 do Relatório de Gestão (pág. 75 e 76); 
 
- apesar de identificar 26 objetivos consignados no PDI, não houve elucidação das metas 
específicas estabelecidas para o exercício 2015, mas apenas a quantificação de metas por 
objetivos, conforme quadro 35 (pág. 75, 76), considerando cada uma das cinco dimensões: 
ensino, pesquisa, extensão, cultura, arte e esporte, e gestão; 
 
- os quadros 37 e 38 indicam a existência de 684 projetos em andamento no exercício 2015, 
sendo 29 sob responsabilidade das Unidades Administrativas e 655 das Unidades 
Universitárias; 
 
- além da indicação quantitativa das unidades responsáveis designadas para sua realização, não 
há maiores esclarecimentos a respeito de seu grau de implementação, não atingindo assim este 



item objetivo descrito no Sistema e-Contas de “informar sobre o estágio de implementação do 
planejamento estratégico”; 
 
- apesar de explicitar os conceitos de planejamento utilizados pela UFSC, nos planos 
estratégicos e de curto prazo, e sua vinculação ao PDI, não se identificou a explicitação da sua 
relação com os preceitos normativos da UPC; 
 
- quanto ao item “desempenho orçamentário”, no subitem que aborda os objetivos estabelecidos 
no PPA de responsabilidade da unidade e resultados alcançados (páginas 83 e 84), a UPC indica 
a ocorrência de dois Programas Temáticos de responsabilidade do Ministério da Educação, 
relacionados no Plano Plurianual da União PPA 2012-2015 (anexo I), mas que cujos resultados 
decorrem da atuação da UFSC no estímulo e valorização do ensino, ciência e tecnologia: o 
Programa 2032 “Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e 
Extensão” e o Programa 2030 “Educação Básica, estando os demais programas relacionados a 
atividades meio da instituição”; 
 
- em relação ao Programa 2030, não foram identificadas informações a respeito da avaliação de 
sua execução pela UFSC para o ano de 2015; 
 
- quanto à execução do Programa 2032, foram abordados três aspectos que, de acordo com as 
informações apresentadas, pautaram a atuação da UFSC: 1) o aumento da oferta de vagas no 
vestibular, com consequente aumento do número de matriculados; 2) a interiorização do ensino 
superior, com aumento do número de matrículas nessas regiões; 3) o aumento de matrícula de 
alunos historicamente excluídos; 
 
- notou-se, entretanto, carência de informações no Relatório sobre a evolução histórica desses 
três eixos (oferta de vagas, interiorização do ensino e inclusão de grupos excluídos) dentro do 
período compreendido no PPA (2012-2015), sendo apresentada apenas informação da evolução 
do número absoluto de matrículas por meio da comparação estatística entre o exercício 2015 e 
o exercício 2009, ou seja, período anterior ao do presente PPA; 
 
- no subitem que trata de restos a pagar de exercícios anteriores, não houve análise crítica nos 
termos indicados no Sistema e-Contas, restringindo-se o texto apresentado pela UPC em 
informar sobre o cancelamento de R$11.189.487,10 de restos a pagar de exercícios anteriores, 
conforme Quadro 74, página 116 do Relatório de Gestão; 
 
- quanto ao subitem “Execução descentralizada com transferência de recursos”, a UFSC 
informou não ter realizado no exercício 2015 transferência de recursos para execução 
descentralizada, ressaltando, entretanto, que "assume o papel de convenente ou executora, 
recebendo os recursos para utilizá-los especificamente nas despesas dos projetos, os quais 
podem ser repassados às Fundações para apoiarem as atividades inerentes a eles." 
 
Não houve, portanto, informação sobre montantes repassados às fundações no Relatório de 
Gestão, por não considerar tais operações como descentralização de execução com 
transferência de recursos. 
 
Note-se, entretanto, que, de acordo com orientações constantes no Sistema e-Contas, apesar 
deste item tratar de descentralizações de execução com transferência de recursos, "poderá 
também ser relatado sobre parcerias diretamente ligadas ao seu negócio, mas que não envolva 
transferência de recursos,", caso a descentralização de recursos seja relevante no contexto da 
UPC. 
 



Ressalte-se, entretanto, que, apesar de não optar por sua indicação no corpo do Relatório de 
Gestão, peça suplementar ao processo de contas apresentado pela UFSC identifica informações 
sobre os projetos desenvolvidos pelas fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958/1994; 
 
- no subitem que trata de suprimento de fundos, não houve análise crítica nos termos indicados 
no e-Contas; 
 
- em relação ao item que trata do “desempenho operacional” (página 123), a UPC não 
apresentou conteúdo, indicando sua existência em itens específicos sobre Planejamento 
Estratégico e Indicadores. 
 
b.5 Governança 
 
Em relação ao item que trata da “atuação da unidade de auditoria interna”, não foram 
identificados todos os elementos requeridos na abordagem proposta no Sistema e-Contas. 
 
Em resumo, neste item, após indicação do ato de criação da unidade de auditoria interna e 
indicação da forma de escolha do titular da área, foi apresentada a relação de trabalhos 
executados e encerrados no exercício, além de informações a respeito da execução Plano Anual 
de Atividades de Auditoria Interna PAINT. 
 
Note-se que tal conteúdo de informação apresenta-se aquém das disposições exigidas pela Corte 
de Contas, conforme relação abaixo, transcrita do Sistema e-Contas, e não identificada 
integralmente no Relatório de Gestão: 
 
“1) indicação do estatuto ou normas que regulam a atuação da auditoria interna. Se o estatuto 
ou normas estiverem disponíveis na Internet, basta indicar o caminho para acesso. Se não 
estiverem disponíveis, as normas ou estatuto devem ser inseridas no anexo do relatório de 
gestão; 
 
2) demonstração dos elementos que caracterizam a independência e objetividade da unidade 
de auditoria interna, tomando-se por base a INTOSAI GOV 9140 (Independência da auditoria 
interno no setor público), que é uma das diretrizes da Organização Internacional das Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), os §§ 3º, 4º e 5º do art. 15 do Decreto 3.591/2000 ou 
outras normas específicas que regulam a atuação da unidade de auditoria no âmbito da UPC; 
 
3) estratégia de atuação em relação à unidade central e às unidades ou subunidades 
descentralizadas, quando houver; 
 
4) demonstração de como a área de auditoria interna está estruturada, de como é feita a 
escolha do titular, qual o posicionamento da unidade de auditoria na estrutura da unidade 
prestadora da conta (UPC); 
 
5) 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; 
 
6) descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao conselho de administração e 
ao comitê de auditoria, quando houver, sobre riscos considerados elevados decorrentes da não 
implementação das recomendações da auditoria interna pela alta gerência; 
 



7) eventuais adequações na estrutura organizacional da unidade de auditoria, inclusive 
reposicionamento na estrutura da entidade, demonstrando os ganhos operacionais deles 
decorrentes.” 
 
Não há no item específico que trata das atividades de correição e de apuração de ilícitos 
administrativos indicação sobre a sistemática de apuração dos atos ilícitos cometidos no 
exercício, bem como sobre a condução dos PAD's, em acordo com orientações do Sistema e-
Contas. 
 
Saliente-se que, durante os trabalhos de auditoria, realizados entre os meses de abril e maio, 
ocorreu a implantação da Corregedoria da UFSC, que, uma vez estruturada e em 
funcionamento, deverá convergir atribuições correcionais, incluindo responsabilidades 
relacionadas à gestão do Sistema CGU-PAD no âmbito da Unidade. 
 
Quanto ao item que trata da gestão de riscos e controles internos, não foi indicada a sistemática 
utilizada pela unidade na gestão de risco, abordando os controles internos efetivamente 
instituídos e as atividades e procedimentos de apuração de conformidade dos atos. 
 
b.6 Relacionamento com a sociedade 
 
Nesta seção, em item específico que demonstra a aferição do grau de satisfação dos cidadãos-
usuários, a UPC informa sobre a existência de mecanismos de pesquisa de opinião, cujos 
processos avaliativos ocorrem em acordo com o Plano de Avaliação Institucional - PAI. 
 
Além de indicar a existência de mecanismos de avaliação, o item apresenta, na página 145, 
levantamento quantitativo sobre as atividades de ouvidoria no exercício, cujas demandas 
provindas da comunidade universitária foram encaminhadas aos respectivos setores para 
manifestação. 
 
Não houve no item demonstração e análise dos resultados identificados nos processos 
avaliativos, nem registro de pesquisas de opinião realizadas, mostrando-se assim o tópico 
inadequado à completude de informações exigidas pelo Sistema e-Contas. 
 
Foram identificados no item que trata dos mecanismos de transparência das informações 
relevantes sobre a atuação da unidade dois endereços eletrônicos, indicativos do caminho de 
acesso no portal da unidade, um para acesso à carta de serviços ao cidadão, outro relacionado 
aos procedimentos de pedido de informação, em acordo com a LAI. 
 
Não há, entretanto, indicação de link para visualização de outros documentos considerados úteis 
e relevantes à sociedade e que contribuam para a transparência da gestão da UPC, no 
entendimento do Tribunal, a exemplo dos relatórios de gestão da UFSC, relatórios de auditoria 
e acórdãos TCU. 
 
b.7 Desempenho financeiro e informações contábeis 
 
No item que trata do desempenho financeiro no exercício, a UPC informou sobre a inexistência 
de autonomia sobre seus fluxos financeiros, em razão da sua vinculação ao MEC, e sobre a 
ocorrência de dificuldades financeiras ao longo do exercício, decorrente da liberação mensal de 
recursos próximo à metade das despesas liquidadas. 
 
Não houve maior detalhamento sobre o sincronismo entre ingressos e dispêndios financeiros e 
resultados obtidos pela UPC na condução da sua gestão financeira. 



 
b.8 Áreas especiais da gestão 
 
Não foi identificada no item que trata da gestão de pessoas (páginas 201 a 225) a completude 
das informações requeridas pelo Sistema e-Contas, especialmente quanto a: 
 
1) avaliação da suficiência de pessoal para o cumprimento da missão institucional, haja vista 
que a UPC privilegiou apenas uma abordagem histórica da evolução da relação entre número 
de docentes, discentes e alunos; 
 
2) distribuição da força de trabalho por macroprocesso finalístico e unidades descentralizadas; 
 
3) informação sobre realização de avaliação sobre a distribuição de pessoal na unidade, em 
especial para execução da atividade-fim; 
 
4) providências adotadas para identificar irregularidades relacionadas ao pessoal (a exemplo de 
acumulação remunerada irregular) e eventuais providências adotadas. 
 
No item sobre a gestão do patrimônio e infraestrutura, em subitem específico que trata da cessão 
de espaços físicos e imóveis a órgãos públicos e órgãos e entidades públicas ou privadas, as 
informações apresentadas não contemplam informações sobre a política de cessão de espaços 
físicos para terceiros, bem como sobre a existência de normas e regulamentos relacionados ao 
tema. 
 
Quanto aos tópicos indicados no Sistema e-Contas como necessários para compor esse subitem 
do Relatório de Gestão, foi elaborado o quadro 147 (páginas 241 a 243).  Contudo, não foi 
identificado no referido quadro o rateio dos gastos decorrentes de cessão parcial no exercício 
2015, tendo sido informado ao final do quadro que são realizados cálculos estimados da despesa 
para rateio. 
 
Não foi indicada no item que apresenta as medidas administrativas para apuração de 
responsabilidade por dano ao Erário a estrutura existente para apuração e minimização de 
ocorrência de ilícitos administrativos. 
 
Apesar da extensão dos pontos identificados como inconsistentes ou omissos em relação ao 
conteúdo estabelecido pelo TCU para apresentação do Relatório de Gestão, não se identificou 
gravidade suficiente nas situações apresentadas que ensejasse conclusões equivocadas sobre os 
atos de gestão praticados no exercício 2015, restando, entretanto, a manifesta possibilidade de 
melhoria na apresentação dos relatórios de gestão, em aderência a forma, conteúdo, e finalidade 
a que se propõe o processo de prestação de contas. 
  
##/Fato## 

1.1.1.3 INFORMAÇÃO 
 
Processos disciplinares instaurados no exercício 2015 devidamente cadastrados no 
Sistema CGU-PAD, mas com significativa ocorrência de registros intempestivos. 
 
Fato 
 
Ao confrontar a lista de processos do relatório emitido por meio do sistema CGU-PAD com a 
relação de processos administrativos instaurados na UFSC no exercício 2015, informada pela 
unidade auditada em resposta à Solicitação de Auditoria 201601508/02, de 11 de abril de 2016, 



constatou-se que havia uma quantidade significativa de processos registrados fora do prazo de 
cadastro determinado pela Portaria CGU nº 1.043/2007. 
 
A constatação quanto ao atraso na inclusão de processos no sistema CGU-PAD decorre da 
verificação da ocorrência de registro de processos no sistema em prazo superior a 30 dias da 
data da instauração dos respectivos processos, contrariando o que determina o art. 1º, § 3º da 
Portaria CGU nº 1.043/2007, abaixo transcrito: 
 
"(...)Art. 1º As informações relativas a processos disciplinares instaurados no âmbito dos 
órgãos e entidades que compõem o Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, criado 
por meio do Decreto nº 5.480, de 30 de junho de 2005, deverão ser gerenciadas por meio do 
Sistema de Gestão de Processos Disciplinares - CGU-PAD. 
(...) 
§ 3º As informações deverão ser registradas no CGU-PAD no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, a contar da ocorrência do fato ou ato de que tratam (...)" 
 
Da relação de processos encaminhados pela UFSC, contendo 69 ocorrências no exercício 2015, 
sendo 46 instaurações de Processos Administrativos Disciplinares e 25 ocorrências de 
sindicância, 23 não observaram o prazo máximo de 30 dias previsto na legislação, 
representando um terço do total. 
 
Ressaltamos que não houve por parte da equipe da CGU realização de procedimento para 
validação dos registros e das informações apresentadas por meio da relação disponibilizada pela 
UFSC, de modo a garantir a consistência dessas informações e sua completude. 
 
Os seguintes processos abaixo relacionados indicaram ocorrência de registro no sistema CGU-
PAD em desconformidade com o prazo previsto no normativo: 
 
Quadro: Processos disciplinares com registro intempestivo no CGU-PAD 

Processo Instauração Registro no CGUPAD 
23080.002172/2015-65 26/01/2015 09/06/2015 
23080.044809/2013-29 18/06/2015 12/08/2015 
23080.040601/2012-50 15/06/2015 26/08/2015 
23080.043826/2013-49 20/07/2015 27/08/2015 
23080.030000/2014-09 28/04/2015 27/08/2015 
23080.038939/2015-94 13/07/2015 24/09/2015 
23080.042455/2013-88 14/05/2015 15/10/2015 
23080.043841/2013-97 18/06/2015 21/10/2015 
23080.042469/2013-00 18/06/2015 17/11/2015 
23080.028705/2012-96 20/07/2015 19/11/2015 
23080.043313/2013-38 17/09/2015 27/11/2015 
23080.043234/2013-27 21/09/2015 28/12/2015 
23080.043228/2013-70 10/09/2015 28/12/2015 
23080.043808/2013-67 21/09/2015 07/01/2016 
23080.045058/2014-49 22/06/2015 12/01/2016 
23080.005781/2014-95 20/07/2015 12/01/2016 
23080.072869/2015-01 08/12/2015 13/01/2016 
23080.044800/2013-18 21/09/2015 15/01/2016 
23080.000169/2013-45 08/06/2015 18/01/2016 
23080.027103/2014-83 30/09/2015 27/01/2016 
23080.069385/2013-13 06/07/2015 12/04/2016 
23080.030126/2012-11  13/03/2015 12/04/2016 
23080.075137/2014-84 20/07/2015 12/04/2016 

Fonte: extração de relatório CGU-PAD e Ofício 459/2016/GR, de 29 de abril de 2016 
 



Destaque-se que a divulgação sobre a ocorrência de inclusão da totalidade dos procedimentos 
disciplinares no sistema CGU-PAD, em conformidade com a Portaria CGU nº 1.043/2007, está 
manifestada na página 140 do Relatório de Gestão da UPC.  Não há, entretanto, indicação sobre 
sua sistemática de registro, de modo a garantir o cumprimento normativo de 30 dias para sua 
efetivação. 
 
Note-se que o Relatório de Gestão destaca, no item específico que trata da área de correição, o 
processo de criação da Corregedoria no âmbito da UFSC, unidade administrativa esta que ficará 
a cargo do controle e gerenciamento dos processos disciplinares no sistema CGU-PAD, em 
acordo com a Resolução Normativa nº 42/CUn/2014. 
 
Conforme indicado no item 7.2 do Relatório de Gestão, página 490, o Núcleo de Assuntos 
Disciplinares e Patrimoniais da Procuradoria Federal junto à UFSC (NADIP/PF-UFSC) foi 
indicado como responsável pela gestão do Sistema CGU-PAD, até a efetiva implementação da 
Corregedoria.  Não identifica, portanto, designação formal de responsável pelo controle e 
gerenciamento dos processos disciplinares no Sistema CGU-PAD. 
 
Salienta-se que a necessidade de nomeação de servidor responsável pelo 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, já é objeto de 
recomendação da CGU, conforme Relatório 201407315, constatação 15, e de acompanhamento 
por meio do Plano de Providências Permanente - PPP. 
 
Diante do acima exposto, solicitamos por meio da S.A. 201601508/08, de 27 de abril de 2016, 
a apresentação da justificativa do gestor quanto a não observância do prazo normativo para o 
registro no CGU-PAD dos processos disciplinares instaurados pela UFSC no exercício 2015. 
 
Também foram solicitadas informações sobre a sistemática adotada, no âmbito da UPC, para o 
gerenciamento dos processos disciplinares instaurados, relacionando os setores/pessoal 
envolvidos, haja vista que tal informação, prevista no Sistema e-Contas como de apresentação 
obrigatória para fins de prestação de contas, não foi identificada no item específico do Relatório 
de Gestão que trata das atividades de correição e de apuração de ilícitos administrativos da 
Unidade. 
 
As indagações realizadas pela equipe de auditoria foram oportunamente respondidas, por meio 
do Ofício nº 511/2016/GR, de 10 de maio de 2016, conforme se observa no trecho abaixo 
transcrito: 
 
“(...) 
 
O registro no CGUPAD atualmente é feito por servidores do Núcleo de Assuntos Disciplinares 
e Patrimoniais da Procuradoria Federal junto à UFSC. Como se observa nas anotações abaixo 
do item seguinte, as sucessivas tramitações entre GR/UFSC (autoridade instauradora e 
julgadora) e NADIP (Núcleo da Procuradoria Federal junto à UFSC, responsável por inserir 
e alimentar dados no CGUPAD) acaba por gerar atrasos e demora na inserção desses dados. 
Desse modo, certamente desejável que a inserção dos dados no CGUPAD seja no mesmo setor 
da origem dos atos, evitando-se que alimentação do sistema se dê apenas após as (inúmeras) 
tramitações internas. Registre-se que referido problema, tanto de gestão destes dados quanto 
da própria alimentação adequada do sistema tende a passar por uma considerável melhora, 
vez que a efetiva inauguração da Corregedoria será em 04.05.2016, passando a Corregedoria 
a ser o setor responsável por todo o processo de inserção de dados no sistema, de modo a 
atender à normativa que orienta a utilização do sistema CGUPAD. 



 
(...) O principal motivo da demora para a inserção do processo no CGU é que o setor que 
instaura e produz os atos (GR/reitoria) não é o mesmo que alimenta e utiliza o sistema 
(NADIP/PFUFSC). Além disso, a falta de pessoal se mostra como impeditivo para o 
cumprimento dos referidos prazos. Repita-se, tais inconvenientes tendem a ser superados com 
a implementação da Corregedoria da UFSC, que deverá entrar em funcionamento ainda na 
primeira quinzena de maio de 2016 (a inauguração está programada para 04.05.2016), e 
certamente terá como uma de suas mais importantes prioridades o dimensionamento dos 
processos e sua adequada inserção no sistema CGUPAD. 
(...)” 
 
Junto à manifestação, a UPC relacionou cada um dos processos disciplinares acima 
identificados, justificando o atraso nos registros.  Verificou-se, nas razões apresentadas que, de 
fato, há uma sucessiva tramitação processual interna, até sua remessa ao Núcleo de Assuntos 
Disciplinares e Patrimoniais da Procuradoria Federal junto à UFSC, responsável pelos registros 
no CGU-PAD, conforme indica os registros das movimentações processuais. 
 
A recém-implantada Corregedoria, inaugurada efetivamente no início do mês de maio, 
acarretará na mudança da estrutura procedimental descrita pelo gestor na resposta à solicitação 
de auditoria, e possibilitará, conforme manifestado no documento apresentado à CGU, uma 
melhor adequação ao provimento das demandas por atividades correcionais, inclusive quanto à 
gestão do Sistema CGU-PAD na UFSC. 
 
Compete registrar que não foi objeto de análise nesta auditoria de contas a avaliação sobre o 
estoque de processos pendentes de registro do Sistema CGU-PAD, decorrentes de instauração 
de procedimento disciplinar em exercícios pretéritos, ficando o acompanhamento de tal 
ocorrência contemplada por meio do Plano de Providências Permanente, que monitora o 
cumprimento do art. 4º da Portaria nº 1.043, de 24 de julho de 2007, da Controladoria-Geral da 
União – CGU, em atendimento à recomendação constante no Relatório de Auditoria 
201407315. 
 
Contudo, deve-se registrar que as avaliações feitas pela equipe de auditoria não sinalizam para 
o cumprimento dessa recomendação de registro dos processos antigos, em andamento ou 
encerrados, até o final do exercício 2016, como informa o gestor no âmbito dos trabalhos de 
PPP. 
 
Tal preocupação prospera pelo próprio entendimento emitido pela Unidade, haja vista que, de 
acordo com manifestações apresentadas pelo gestor indicadas na página 491 do Relatório de 
Gestão, a estrutura atual para o desempenho das atividades de correição se mostram 
insuficientes para dar prosseguimento às novas demandas de trabalho, em concomitância com 
a atualização desses passivos originários de exercícios anteriores. 
 
Condiciona-se, assim, o cumprimento à recomendação, no prazo consignado, a estruturação e 
a definitiva implementação da área de correição, esta pré-requisito para dar o devido 
encaminhamento, ao registro dos processos já instaurados, no Sistema CGU-PAD. 
 
Dessa forma, apesar dos esforços realizados pela UPC para estruturar as atividades relacionadas 
à correição, conforme informado no processo de prestação de contas, não foram identificadas 
evidências que sinalizassem objetivamente ao atingimento do objetivo de registro integral dos 
procedimentos disciplinares pendentes de cadastramento no CGU-PAD até o final deste 
exercício. 
  
##/Fato## 



1.2 CONTROLES EXTERNOS                             

1.2.1 ATUAÇÃO DO TCU/SECEX NO EXERCÍCIO              

1.2.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Determinação emanada pelo Tribunal de Contas da União, para monitoramento da 
Controladoria Geral da União, pendente de atendimento. 
 
Fato 
 
A partir dos parâmetros de pesquisa "determinar à Controladoria-Geral da União" e 
"Universidade Federal de Santa Catarina", utilizados no sítio do TCU, não foi identificado 
acórdão com determinação específica de acompanhamento pela CGU para os exercícios 2012, 
2013 e 2014, que delimitaram o escopo de avaliação no processo de contas.  Quanto ao exercício 
2015, a partir da utilização desses mesmos parâmetros de pesquisa, identificou-se o Acórdão 
TCU nº 952/2015 – Plenário. 
 
Esse acórdão determina o arquivamento do Processo TC-015.966/2013-5, afastando a 
"responsabilidade dos gestores envolvidos pelo não cumprimento integral das determinações 
exaradas pelo Plenário deste Tribunal (Acórdãos 2.589/2012, item 9.4, e 2.365/2013, item 9.1)", 
ao tempo em que determina à CGU no exame das próximas contas anuais da UFSC, que informe 
sobre as providências adotadas em cumprimento às determinações mencionadas na alínea “a”. 
 
O Acórdão 2.365/2013 trata da fixação de prazo para cumprimento da determinação contida no 
Acórdão 2.589/2012, ou seja, que a UFSC "apresente ao Tribunal de Contas da União, os 
inventários atualizados dos bens móveis e imóveis".  Trata-se àquele de uma reiteração deste, 
com fixação de prazo, pelo seu não cumprimento. 
 
Assim, o item 9.1 do Acórdão 2365/2013 estabeleceu como data limite para seu cumprimento, 
de atualização dos inventários dos bens móveis e imóveis, o dia 31/05/2014, prazo este que 
também não foi respeitado, em especial quanto ao inventário de bens imóveis, conforme se 
depreende da informação contida no tópico C3 do item 9.1 do Relatório de Gestão, páginas 309 
e 310, que tratam especificamente das Determinações do TCU que permanecem pendentes de 
cumprimento. 
 
As justificativas do gestor para o inadimplemento permeiam aspectos que envolvem, entre 
outros, o longo período sem ocorrência de atualização contábil e a estrutura de pessoal 
insuficiente frente ao porte da instituição, com greve de servidores e alta rotatividade. 
 
Tal manifestação da UPC, indicada no processo de contas como impeditiva para a completa 
atualização do inventário de bens móveis e imóveis, encontra-se registrada por meio de análise 
crítica dos fatores negativos que prejudicaram a adoção de providências, na página 310 do 
Relatório de Gestão.  Ressalte-se que o monitoramento de sua implementação, especialmente 
quanto ao devido registro do inventário físico anual dos bens móveis constantes do patrimônio 
da UFSC, é objeto de monitoramento pela CGU no âmbito do Plano de Providências 
Permanente. 
  
##/Fato## 

2 GESTÃO OPERACIONAL                            

2.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

2.1.1 RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL             

2.1.1.1 CONSTATAÇÃO 



 
Ausência de utilidade dos indicadores de desempenho instituídos e oportunidades de 
melhorias em seu processo de apuração. 
 
Fato 
 
Em análise aos indicadores de desempenho da gestão trazidos pela UFSC em seu Relatório de 
Gestão, que são os fixados pelo TCU por meio da Decisão nº 408/2002 e modificações 
posteriores, constatou-se o que segue: 
 
a) Os indicadores de desempenho não são utilizados para fins de tomada de decisão gerencial, 
sendo, na realidade, apurados com o objetivo de atender decisão do TCU. 
 
b) Não há atribuição de metas para os indicadores de desempenho. Assim, os mesmos podem 
apenas ser comparados com sua série histórica.       
 
c) O indicador “custo corrente/aluno equivalente” possui o aspecto de comparabilidade ainda 
mais afetado na medida em que não há ajuste de correção monetária em sua apuração, podendo 
gerar, com isso, uma distorção significativa em sua análise. A tabela a seguir ilustra o efeito da 
instabilidade descrita do indicador (variação chega a ser de aproximadamente 300% entre os 
valores extremos apurados no período): 
 
Tabela – Variação significativa do resultado do indicador “custo corrente/aluno equivalente”, 
também influenciada pelo processo inflacionário do período 

Exercício Indicador “custo corrente / aluno equivalente” 
2002 R$ 5.514,82 
2003 R$ 5.474,01 
2004 R$ 7.434,22 
2005 R$ 7.553,26 
2006 R$ 9.967,58 
2007 R$ 9.527,34 
2008 R$ 11.807,73 
2009 R$ 14.276,10 
2010 R$ 16.053,33 
2011 R$ 15.747,55 
2012 R$ 19.050,19 
2013 R$ 20.456,30 
2014 R$ 21.830,26 
2015 R$ 19.656,46 

Fonte: Planilha de apuração dos indicadores de desempenho utilizada pela UFSC. 
 
d) O setor da UFSC responsável pela apuração dos indicadores de desempenho (Departamento 
de Planejamento e Gestão da Informação – DPGI) utiliza como fonte de informação dados 
diretamente apresentados por diversos setores da UFSC (Pró-Reitoria de Graduação, Pró-
Reitoria de Pós-Graduação, Secretaria de Gestão de Pessoas e Hospital Universitário). Contudo, 
o DGPI não requer desses setores que os dados repassados sejam acompanhados de relatórios 
extraídos de sistema (ou fontes similares) que demonstrem efetivamente a origem e também a 
fidedignidade dos dados, prejudicando, com isso, a confiabildade e transparência do processo 
de apuração. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Os gestores não promoveram internamente as adequações necessárias para tornar útil, para fins 
de gestão interna da UFSC, os resultados que os indicadores de desempenho apresentam. 



Também não adotaram adequações no processo de apuração dos indicadores de desempenho 
para torná-lo mais confiável e estável. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 510/2016/GR, de 10 de maio de 2016, os gestores apresentaram a 
seguinte manifestação: 
 
a) “Os indicadores de Gestão são orientados por indicadores fixados por meio da Decisão 
TCU Nº 408/2002 e revisões posteriores, onde obriga todas IFES a apresentar os cálculos 
destes nos relatórios de gestão. Quanto à utilização, a referida norma não entra em detalhes. 
De uma forma geral, a UFSC utiliza os indicadores para conhecer a evolução de seus valores”. 
 
b) “A Norma para cálculos dos indicadores de gestão não apresenta metas. Seria interessante 
sugerir metas para as IFES; entretanto, isto deveria ser feito com uma interlocução entre 
IFES/MEC/TCU. A UFSC analisa apenas a evolução histórica dos indicadores”. 
 
c) “A norma de cálculos dos indicadores de gestão do TCU não solicita atualização monetária. 
A atualização monetária, embora eliminasse a distorção dos valores pela inflação, teria a 
desvantagem de exigir a escolha de um indexador e, provavelmente, haveria escolha de 
diferentes indicadores pelas várias instituições. Talvez seja interessante haver alteração da 
norma, indicando os termos de correção, para haver padrão para todas as IFES”. 
 
d) “Segundo o diretor do DPGI/PROPLAN, a fonte dos dados são os responsáveis pelos 
sistemas. Por exemplo, a Pró-reitoria de Graduação é responsável pelo Sistema de Graduação, 
de onde são extraídos os dados utilizados”.  
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
a) Na UFSC, a apuração dos indicadores de desempenho tem basicamente por objetivo cumprir 
determinação do TCU, já que os mesmos não têm servido de subsídio para os processos de 
tomada de decisão. 
 
b) Os gestores confirmam não haver metas estabelecidas para os indicadores. Seus resultados 
são analisados comparativamente por meio de série temporal. 
 
c) A manifestação corrobora o fato de não haver ajuste de correção monetária para fins de 
apuração e análise do indicador “custo corrente/aluno equivalente”. 
 
d) Em que pese ser de outros setores a responsabilidade pela gestão dos sistemas informatizados 
que possuem os dados para cálculo dos indicadores, cabe ao setor que apura o resultado dos 
mesmos (DPGI) se cercar dos cuidados necessários para garantir a confiabilidade dos resultados 
por ele apresentados. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Promover os ajustes internos necessários para tornar útil à gestão da UFSC 
o processo de apuração dos indicadores de desempenho, estabelecendo, ainda, minimamente, o 
seguinte: metas individualizadas para os indicadores; correção monetária do resultado dos 
indicadores, quando aplicável; a necessidade de se requerer a comprovação de fidedignidade 
dos dados fornecidos como insumo para apuração. 
 
 



2.1.2 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

2.1.2.1 INFORMAÇÃO 
 
Resultados qualitativos e quantitativos da UFSC apresentados no Relatório de Gestão. 
 
Fato 
 
Da análise dos dados referentes à execução física e financeira de programas/ações executados 
pela UFSC, merecem destaque os seguintes aspectos verificados: 
 
a)  A UFSC efetua o registro e acompanhamento da execução de programas/ações por meio do 
Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC) 
e, posteriormente, referidos dados são enviados ao Sistema Integrado de Planejamento e 
Orçamento (SIOP). Foram identificadas as seguintes divergências entre as informações 
constantes do Relatório de Gestão (fonte SIMEC) e os dados do SIOP: 

Ação 20 RK – Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior 
Despesa Relatório de Gestão SIOP 

Empenhada R$ 75.168.576,90 R$ 75.248.610,01 
Liquidada R$ 61.741.551,58 R$ 61.813.789,69 
Paga R$ 61.741.551,58 R$ 57.258.815,13 

Fontes: Relatório de Gestão e SIOP. 
 
Sobre as divergências identificadas, os gestores apresentaram os seguintes esclarecimentos: “A 
diferença de valores nas despesas empenhadas e liquidadas ocorreu devido às fontes dos 
dados. O valor utilizado no Relatório de Gestão, foi extraído do sistema SIAFI e não considera 
o montante recebido/pago relativo aos destaques/descentralizações que ocorreram referentes 
a “despesas de curso e concurso”, já o montante considerado pela fonte SIOP (alimentado 
pelo MPOG) considera esses valores. 
No caso da despesa paga, além da diferença de fontes, a diferença corresponde também a um 
erro de digitação, provavelmente, que repetiu o valor da despesa liquidada. Seguindo a mesma 
fonte de dados usada para a despesa empenhada e a liquidada, a despesa paga deveria ser R$ 
57.186.577,02, segundo o SIAFI”. 
 
b) Expressivo valor de “Restos a Pagar Não Processados” inscritos no exercício 2015 em 
relação à respectiva dotação final. 

Ação Dotação Final 
 
 
 
 

(A) 

Restos a Pagar 
Não Processados 

(inscritos em 
2015) 

 
(B) 

% 
 
 
 

(C) = [(B)/(A)] 
*100 

Apoio à capacitação e formação inicial e 
continuada para a educação básica 
(2030.20RJ.0042) 

R$ 5.711.092,00 R$ 2.998.098,00 52,5% 

Financiamento de Instituições Federais de 
Ensino Superior (2032.20RK.0042) 

R$ 94.782.858,00 R$ 13.427.025,32 14,2% 

Reestruturação e Expansão de Instituições 
Federais de Ensino Superior 
(2032.8282.26246.0042) 

R$ 79.304.135,00 R$ 21.703.316,64 27,4% 

Reestruturação e Expansão de Instituições 
Federais de Ensino Superior 
(2032.8282.26246.4487) 

R$ 5.000.000,00 R$ 3.309.438,41 66,2% 

Fonte: Relatório de Gestão. 
 
Os gestores se manifestaram individualmente por ação em relação ao expressivo valor de restos 
a pagar não processados (inscritos em 2015): 



  
- Ação 2030.20RJ.0042:  “(...) decorre, principalmente, da demora do processo de contratação 
de uma fundação de apoio. As atividades da ação 20RJ possuem a particularidade de serem 
discutidas previamente com o MEC e demandarem mais de um exercício fiscal para serem 
completamente realizadas; como exemplo, cita-se a educação no campo, que se trata de um 
curso de licenciatura de 5 anos para residentes em comunidades rurais. Desta forma, o número 
de projetos previstos é ajustado de acordo com a análise e liberação de recursos pelo MEC. 
Quando um projeto é iniciado (início de uma nova turma), é inserido no SIMEC que houve a 
execução. Em 2015, do total de 26 projetos previstos em 2014, houve liberação de recursos 
pelo MEC apenas para 6 projetos e, ao contrário dos anos anteriores, a liberação ocorreu 
apenas no final de julho. O processo de contratação, por meio de projeto institucional, foi 
finalizado apenas no final do ano e, dos 6 projetos, somente 1 curso de formação continuada 
a nível de especialização - que estava em andamento e iniciou em 2014 - continuou em 2015”. 
 
- Ação 2032.20RK.0042:  “(...) refere-se, principalmente, a despesas relativas a 2015 com 
liquidação em 2016. A maior parte (R$10.660.750,56) refere-se a custeio e, destes, a maioria 
diz respeito a contratos com terceirizados relativos ao meses finais do ano de 2015, cujas 
faturas demoram para serem liquidadas pelo processo de fiscalização e ateste. Além disso, uma 
pequena parte é provenientes de serviços cujos quantitativos planejados não foram 
confirmados, restando parte do serviço para execução em 2016, a partir da demanda. Cabe 
ressaltar que o valor dos restos a pagar desta ação reduziu em relação a 2014, cujo valor foi 
R$15.847.833,55”. 
 
- Ação 2032.8282.26246.0042 -  “(...) refere-se, principalmente, a despesas relativas com 
obras, cujos cronogramas sofreram alteração em função do ritmo de trabalho não ter atingido 
o planejado. O atraso na liberação do financeiro durante todo o ano de 2015, que reduziu a 
capacidade de execução dos fornecedores, foi o principal fator para o aumento do valor dos 
restos a pagar desta ação em relação a 2014, cujo valor foi R$16.573.583,87”. 
 
- Ação 2032.8282.26246.4487 – “(...) refere-se a uma edificação no campus de Curitibanos 
destinada a atender, principalmente, ao curso de medicina veterinária. Da mesma maneira que 
as demais obras, o cronograma sofreu alteração em função do ritmo de trabalho não ter 
atingido o planejado”. 

  
##/Fato## 

3 GESTÃO PATRIMONIAL                            

3.1 BENS IMOBILIÁRIOS                              

3.1.1 UTILIZAÇÃO DE IMOBILIÁRIOS                     

3.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência de cobrança/pagamento de contraprestação e demais despesas previstas em 
contrato de concessão de uso de espaços físicos da UFSC. 
 
Fato 
 
Em decorrência de ação de controle executada ao longo do exercício 2015 sobre a área de gestão 
de bens imóveis (OS 201504913), foram analisados, por meio de amostragem não probabilística 
por julgamento, representativa de 48% do total de processos existentes, 17 contratos de 
concessão de uso de espaços físicos da UFSC (considerados os mais representativos sob o 
aspecto da criticidade). Em 12 dos contratos, foram constatadas situações em que empresas vêm 



ocupando e explorando comercialmente áreas da universidade sem que a UFSC venha cobrando 
contraprestação e demais despesas previstas nos respectivos instrumentos contratuais. 
 
Além da não aplicação de cláusula contratual, cabe o registro de que essa prática inadequada 
afronta dispositivo da Lei nº 6.120/74, que “dispõe sobre a alienação de bens imóveis de 
instituições federais de ensino”, conforme transcrito a seguir: 
 
“Art. 5º - Em nenhuma hipótese será permitida a doação ou cessão gratuita, a qualquer título, 
de bens imóveis das instituições de que trata esta Lei.” 
 
Destacam-se, a seguir, as situações observadas. 
 
a) Contrato 225/2004 (concessionária: Ana Lúcia Jakubiak de Albuquerque – ME - “Grão 
Café”, CNPJ 03.860.464/0001-66) 
 
Tabela – Valores não cobrados no âmbito do Contrato 225/2004 

Competência Despesa (*) Valor 

03 a 12/2014 Contraprestação (uso de 36,87m2 do Centro de Cultura e Eventos) R$ 12.144,10 

01 a 09/2015 Contraprestação (uso de 36,87m2 do Centro de Cultura e Eventos) R$ 10.929,69 

03/2015 Condomínio R$ 240,50 

05/2015 Água, energia elétrica e condomínio R$ 665,19 

Total R$ 23.979,48 
(*) Valor mensal da contraprestação estimado em R$ 1.241,41 pela CCT/DPC/PROAD em novembro de 2014 
(fls. 188 do processo nº 23080.018805/2003-13). 
Fontes: Relatório do Banco do Brasil, extraído em 13 de outubro de 2015; e Controle de pagamento 2015 – 
atualizado (planilha disponibilizada pela Coordenadoria de Contratos Terceirizados (CCT/DPC/PROAD/UFSC), 
em 13 de outubro de 2015). 
 
b) Contrato 344/2004 (concessionária: Color System Laboratório Fotográfico Ltda., CNPJ 
01.542.985/0001-40) 
 
Tabela – Valores não cobrados no âmbito do Contrato 344/2004 

Competência Despesa (*) Valor 

06 a 12/2014 Contraprestação (uso de 53m2 do Centro de Cultura e Eventos) R$ 12.858,86 

01 a 09/2015 Contraprestação (uso de 53m2 do Centro de Cultura e Eventos) R$ 16.532,82 

03/2015 Condomínio R$ 195,48 

06/2015 Água / energia elétrica R$ 157,29 

06/2015 Condomínio R$ 195,48 

Total R$ 29.939,93 
(*) Valor mensal da contraprestação estimado em R$ 1.836,98 pela CCT/DPC/PROAD em agosto de 2015 (fls. 
208 do processo nº 23080.006977/2004-25). 
Fontes: Relatório do Banco do Brasil, extraído em 13 de outubro de 2015; e Controle de pagamento 2015 – 
atualizado (planilha disponibilizada pela Coordenadoria de Contratos Terceirizados (CCT/DPC/PROAD/UFSC), 
em 13 de outubro de 2015).  
 
c) Contrato 403/2004 (concessionária: SL Sucos Ltda ME, CNPJ 03.161.970/0001-67) 
 
Tabela – Valores não cobrados no âmbito do Contrato 403/2004 



Competência Despesa (*) Valor 

09 a 12/2014 Contraprestação (uso de 47,19m2 do Centro de Cultura e Eventos) Não informado 

01 a 09/2015 Contraprestação (uso de 47,19m2 do Centro de Cultura e Eventos) Não informado 

03/2015 Condomínio R$ 321,06 

05/2015 Água / energia elétrica R$ 566,87 

05/2015 Condomínio R$ 321,06 

Total R$ 1.208,99 
(*) Não identificado no processo nº 23080.006976/2004-81 valor estimado pela CCT/DPC/PROAD. 
Fontes: Relatório do Banco do Brasil, extraído em 13 de outubro de 2015; e Controle de pagamento 2015 – 
atualizado (planilha disponibilizada pela Coordenadoria de Contratos Terceirizados (CCT/DPC/PROAD/UFSC), 
em 13 de outubro de 2015). 
 
d) Contrato 153/2008 (concessionária: Araújo, Scaini, Sperry & Zapelini Odontólogos 
Associados Ltda. - “Gabinete Odontológico”, CNPJ 08.787.147/0001-85): não se identificou 
cobrança/pagamento de despesas com água e energia elétrica referente ao espaço da UFSC 
ocupado em decorrência do referido contrato (desde o início da vigência contratual).  
 
e) Contrato 243/2003 (concessionária: Banco Santander Meridional SA, CNPJ 
90.400.888/0001-42) 
 
Tabela – Valores não cobrados no âmbito do Contrato 243/2003 

Competência Despesa Valor 

03/2015 Condomínio R$ 513,79 

06/2015 Água / energia elétrica R$ 641,13 

06/2015 Condomínio R$ 513,79 

Total R$ 1.668,71 
Fontes: Relatório do Banco do Brasil, extraído em 13 de outubro de 2015; e Controle de pagamento 2015 – 
atualizado (planilha disponibilizada pela Coordenadoria de Contratos Terceirizados (CCT/DPC/PROAD/UFSC), 
em 13 de outubro de 2015). 
 
f) Contrato 011/2010 (concessionária: Dante Ramildo da Silva – EPP - “Restaurante 
ASSUFSC”, CNPJ 04.155.010/0001-57) 
 
Tabela – Valores não cobrados no âmbito do Contrato 011/2010 

Competência Despesa Valor (*) 

03 a 09/2015 Contraprestação (uso de 299,15m2) R$ 58.588,81 

03 a 09/2015 Água / energia elétrica R$ 6.684,16 

Total R$ 65.272,97 
(*) Aplicada correção do valor do aluguel pelo IGPM (período de março de 2014 a fevereiro de 2015), haja vista 
o contrato vencido prever correção pelo citado índice em bases anuais. Valor unitário mensal da contraprestação: 
R$ 8.369,83; Valor unitário mensal de água / energia elétrica: R$ 954,88. 
Fontes: Relatório do Banco do Brasil, extraído em 13 de outubro de 2015; Controle de pagamento 2015 – 
atualizado (planilha disponibilizada pela Coordenadoria de Contratos Terceirizados (CCT/DPC/PROAD/UFSC), 
em 13 de outubro de 2015); e Consulta no SIAFI, em 20 de outubro de 2015. 
 
g) Contrato 062/2011 (concessionária: Thiago André Setubal Lanchonete ME -  Lanchonete 
CCS”, CNPJ 12.539.390/0001-51) 
 
Tabela – Valores não cobrados no âmbito do Contrato 062/2011 



Competência Despesa Valor (*) 

05 a 09/2015 Contraprestação (uso de 55m2) R$ 85,273,80 

05 a 09/2015 Água / energia elétrica R$ 3.756,40 

Total R$ 89.030,20 
(*) Aplicada correção do valor do aluguel pelo IGPM (período de maio de 2014 a abril de 2015), haja vista o 
contrato vencido prever correção pelo citado índice em bases anuais. Valor unitário mensal da contraprestação: 
R$ 17.054,76. Valor unitário mensal de água / energia elétrica: R$ 751,28. 
Fontes: Relatório do Banco do Brasil, extraído em 13 de outubro de 2015; Controle de pagamento 2015 – 
atualizado (planilha disponibilizada pela Coordenadoria de Contratos Terceirizados (CCT/DPC/PROAD/UFSC), 
em 13 de outubro de 2015); e Consulta no SIAFI, em 20 de outubro de 2015. 
 
h) Contrato 012/2010 (concessionária: Carlos Orlando Zuppo – ME - “Restaurante do Centro 
de Eventos”, CNPJ 06.295.761/0001-02) 
 
Tabela – Valores não cobrados no âmbito do Contrato 012/2010 

Competência Despesa Valor (*) 

01 a 09/2015 Contraprestação (uso de 103,03m2) R$ 51.703,78 

01 a 09/2015 Água R$ 264,51 

01 a 09/2015 Energia elétrica Não informado 

01 a 09/2015 Condomínio R$ 6.298,11 

Total R$ 58.266,40 
(*) Aplicada correção do valor do aluguel pelo IGPM (período de março de 2014 a fevereiro de 2015), haja vista 
o contrato vencido prever correção pelo citado índice em bases anuais. Valor unitário mensal da contraprestação: 
R$ 3.335,63 (01, 02 e 07/2015) e R$ 6.928,08 (demais competências informadas). Valor unitário mensal de água: 
R$ 29,39. Valor unitário mensal de condomínio: R$ 699,79. 
Fontes: Relatório do Banco do Brasil, extraído em 13 de outubro de 2015; Controle de pagamento 2015 – 
atualizado (planilha disponibilizada pela Coordenadoria de Contratos Terceirizados (CCT/DPC/PROAD/UFSC), 
em 13 de outubro de 2015); e Consulta no SIAFI, em 20 de outubro de 2015. 
 
i) Contrato 172/2013 (concessionária: Ramon Rangel Silveira -ME - “Serviços de reprografia 
no CFH”, CNPJ 12.119.274/0001-83) 
 
Tabela – Valores não cobrados no âmbito do Contrato 172/2013 

Competência Despesa Valor (*) 

07 a 09/2015 Contraprestação (uso de 17,70m2) R$ 6.142,93 

07 a 09/2015 Água/ energia elétrica R$ 580,32 

Total R$ 6.723,25 
(*) Valor unitário mensal da contraprestação: R$ 1.228,59 (07/2015) e R$ 2.457,17 (demais competências 
informadas); Valor unitário mensal de água / energia elétrica: R$ 193,44. 
Fontes: Relatório do Banco do Brasil, extraído em 13 de outubro de 2015; Controle de pagamento 2015 – 
atualizado (planilha disponibilizada pela Coordenadoria de Contratos Terceirizados (CCT/DPC/PROAD/UFSC), 
em 13 de outubro de 2015); e Consulta no SIAFI, em 20 de outubro de 2015. 
 
j) Contrato 177/2013 (concessionária: Ajplot Informática Ltda., CNPJ 09.529.872/0001-16) 
 
Tabela – Valores não cobrados no âmbito do Contrato 177/2013 

Competência Despesa Valor (*) 

03 a 09/2015 Contraprestação (uso de 25,87m2) R$ 20.598,50 

03 a 09/2015 Água / energia elétrica R$ 1.194,20 

Total R$ 21.792,70 



(*) Valor unitário mensal da contraprestação: R$ 1.584,50 (07/2015) e R$ 3.169,00 (demais competências 
informadas); Valor unitário mensal de água / energia elétrica: R$ 170,60. 
Fontes: Relatório do Banco do Brasil, extraído em 13 de outubro de 2015; Controle de pagamento 2015 – 
atualizado (planilha disponibilizada pela Coordenadoria de Contratos Terceirizados (CCT/DPC/PROAD/UFSC), 
em 13 de outubro de 2015); e Consulta no SIAFI, em 20 de outubro de 2015. 
 
k) Contrato 86/96 (concessionária: Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/1011-30)  
 
Tabela – Valores não cobrados no âmbito do Contrato 86/96 

Competência Despesa Valor (*) 

08/2015 Contraprestação (uso de 1.146,04m2) 
 

R$ 13.290,24 

09/2015 R$ 13.290,24 

Total R$ 26.580,48 
(*) Aplicada correção do valor do aluguel pelo IGPM (período de julho de 2014 a junho de 2015), haja vista o 
contrato vencido prever correção pelo citado índice em bases anuais. 
Fontes: Relatório do Banco do Brasil, extraído em 13 de outubro de 2015; Controle de pagamento 2015 – 
atualizado (planilha disponibilizada pela Coordenadoria de Contratos Terceirizados (CCT/DPC/PROAD/UFSC), 
em 13 de outubro de 2015); e Consulta no SIAFI, em 20 de outubro de 2015. 
 
l) Contrato 391/2012 (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, CNPJ 34.028.316/0028-
23)  
 
Tabela – Valores não cobrados no âmbito do Contrato 391/2012 

Competência Despesa Valor (*) 

08 a 12/2013 Contraprestação (uso de 151,31m2) R$ 12.010,96 

08 a 12/2013 Água / energia elétrica R$ 3.230,00 

01 a 12/2014 Contraprestação (uso de 151,31m2) R$ 29.582,48 

01 a 12/2014 Água / energia elétrica R$ 7.752,00 

01 a 09/2015 Contraprestação (uso de 151,31m2) R$ 23.138,64 

01 a 09/2015 Água / energia elétrica R$ 5.814,00 

Total R$ 81.528,08 
(*) Aplicada correção do valor do aluguel pelo IGPM no período, haja vista o contrato vencido prever correção 
pelo citado índice em bases anuais. Valor unitário mensal da contraprestação: R$ 2.322,16 (08/2013), R$ 2.422,20 
(entre 09/2013 e 08/2014), R$ 2.551,22 (entre 09/2014 e 08/2015) e R$ 2.728,88 (09/2015); Valor unitário mensal 
de água / energia elétrica: R$ 646,00. 
Fontes: Relatório do Banco do Brasil, extraído em 13 de outubro de 2015; Controle de pagamento 2015 – 
atualizado (planilha disponibilizada pela Coordenadoria de Contratos Terceirizados (CCT/DPC/PROAD/UFSC), 
em 13 de outubro de 2015); e Consulta no SIAFI, em 20 de outubro de 2015. 
 
Verifica-se, a partir das tabelas precedentes, a existência de um prejuízo de pelo menos R$ 
405.991,19 em razão da ausência de cobrança/pagamento de contraprestação e demais despesas 
previstas em contrato de concessão de uso de espaços físicos da UFSC. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Omissão dos gestores ao não providenciar a cobrança de contraprestação e demais despesas 
previstas em contrato de concessão de uso de espaço físico da UFSC. Note-se que, segundo o 
Regimento Interno da PROAD, cabe à CCT/DPC/PROAD “preparar processos de licitação das 
concessões”; “gerenciar os contratos de concessão de uso”; e “controlar pagamentos das 
concessões”. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 



 
Durante a realização de ação de controle executada ainda ao longo do exercício 2015 (OS 
201504913), os gestores apresentaram a manifestação a seguir (Ofício nº 969/2015/GR, de 11 
de dezembro de 2015): 
 
“Quanto às recomendações feitas pela Controladoria-Geral da União, relatório nº 201504913, 
cabe esclarecer que muitas das recomendações já foram atendidas. Aguardaremos o relatório 
final para analisarmos e estipularmos, dentro do plano de providências, para apresentarmos 
as evidências das correções já efetivadas, bem como os procedimentos tomados para 
regularização das demais recomendações feitas”. 
 
Posteriormente, em decorrência do presente trabalho de auditoria, os gestores informaram as 
providências adotadas em atendimento às recomendações fomuladas (Ofício nº 461/2016/GR, 
de 29 de abril de 2016): 
 
Providências em relação à Recomendação 1: “Iniciamos a cobrança das contraprestações, que 
foram somadas às despesas de água, luz e condomínio, referentes aos Contratos 225/2004, 
344/2004, 403/2004, 153/2008, 11/2010, 062/2011, 012/2010, 172/2013, 177/2013, 086/1996 
e 391/2012. O Contrato 243/2003 não prevê cobrança de contraprestação mensal, apenas das 
despesas com água, luz e condomínio, que está sendo efetuada. Foi comprovado o pagamento 
de três parcelas no valor total de R$ 1.521.442,12, conforme previsto na Cláusula Quarta do 
Contrato 243/2003”. 
 
Providências em relação à Recomendação 2: “Procederemos à abertura dos respectivos 
processos sindicantes ou processos administrativos disciplinares visando à apuração das 
responsabilidades sobre as irregularidades constatadas”. 
 
Providências em relação à Recomendação 3: “Há dois servidores vinculados ao Serviço de 
Instrução de Processos de Concessão, da Coordenadoria de Contratos Terceirizados, que 
realizam o controle diário revisando os pagamentos realizados e notificando credores com 
pagamentos atrasados”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Não obstante os gestores informarem que tomaram ou estão tomando as medidas necessárias 
ao cumprimento das recomendações, não foram ainda apresentados quaisquer documentos 
capazes de comprovar o efetivo atendimento das mesmas. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Promover a imediata cobrança da contraprestação financeira e demais 
despesas previstas (condomínio, água, energia elétrica, etc) em decorrência da ocupação de 
espaços físicos da UFSC (Contratos nº 225/2004, 344/2004, 403/2004, 153/2008, 243/2003, 
011/2010, 062/2011, 012/2010, 172/2013, 177/2013, 086/1996, 391/2012). 
 
Recomendação 2: Apurar as responsabilidades pela ausência de cobrança de contraprestação 
financeira e demais despesas previstas (condomínio, água, energia elétrica, etc) em decorrência 
da ocupação de espaços físicos da UFSC (Contratos nº 225/2004, 344/2004, 403/2004, 
153/2008, 243/2003, 011/2010, 062/2011, 012/2010, 172/2013, 177/2013, 086/1996, 
391/2012). 
 
Recomendação 3: Revisar os demais contratos de concessão de uso de espaços físicos em vigor 
não abrangidos nos exames do presente trabalho de auditoria, promovendo, quando cabível, a 



imediata cobrança da contraprestação financeira e demais despesas previstas (condomínio, 
água, energia elétrica etc.). 
 
 
3.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 
Utilização de espaço físico da UFSC sem respaldo contratual. 
 
Fato 
 
Foram constatados, ainda, em decorrência da análise da amostra informada no item precedente, 
diversos instrumentos já vencidos sem que a Administração tenha tomado quaisquer 
providências (ou medidas efetivas) para regularizar o uso das respectivas áreas, conforme 
detalhamento a seguir: 
 
Quadro – Contratos vencidos analisados 

Contrato Concessionária Área 
ocupada 

Data vencimento 
contrato 

153/2008 Araújo, Scaini, Sperry & Zapelini Odontólogos 
Associados Ltda. - “Gabinete Odontológico”, CNPJ 
08.787.147/0001-85 

65,89m2 11/08/2013 

011/2010 Dante Ramildo da Silva – EPP - “Restaurante 
ASSUFSC”, CNPJ 04.155.010/0001-57 

299,15m2 22/02/2015 

062/2011 Thiago André Setubal Lanchonete ME - “Lanchonete 
CCS”, CNPJ 12.539.390/0001-51 

55m2 02/05/2015 

012/2010 Carlos Orlando Zuppo – ME - “Restaurante do Centro 
de Eventos”, CNPJ 06.295.761/0001-02 

103,03m2 28/02/2015 

086/1996 Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/1011-30 1.146,04m2 01/07/2013 
391/2012 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, CNPJ 

34.028.316/0028-23 
151,31m2 13/08/2013 

Fonte: Elaborado por meio de análise processual realizada pela CGU. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Omissão dos gestores ao não promover, mediante licitação, a concessão do uso de espaço físico 
da UFSC, em observância às normas legais vigentes e aos valores de mercado. Note-se que, 
segundo o Regimento Interno da PROAD, cabe à CCT/DPC/PROAD “preparar processos de 
licitação das concessões”; “gerenciar os contratos de concessão de uso”; e “controlar 
pagamentos das concessões”. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Durante a realização de ação de controle executada ainda ao longo do exercício 2015 (OS 
201504913), os gestores apresentaram a manifestação a seguir (Ofício nº 969/2015/GR, de 11 
de dezembro de 2015): 
 
“Quanto às recomendações feitas pela Controladoria-Geral da União, relatório nº 201504913, 
cabe esclarecer que muitas das recomendações já foram atendidas. Aguardaremos o relatório 
final para analisarmos e estipularmos, dentro do plano de providências, para apresentarmos 
as evidências das correções já efetivadas, bem como os procedimentos tomados para 
regularização das demais recomendações feitas”. 
 



Posteriormente, em decorrência do presente trabalho de auditoria, os gestores informaram as 
providências adotadas em atendimento às recomendações fomuladas (Ofício nº 461/2016/GR, 
de 29 de abril de 2016): 
 
Providências em relação à Recomendação 1: “Atual situação dos espaços: 
a) Gabinete Odontológico: Foi instaurado o Processo digital nº 23080.003714/2016-06 para 
nova licitação. 
b) Restaurante AASSUFSC: Após resultado da licitação do Processo digital nº 
23080.062080/2014-53, foi firmado o Contrato nº  22/2016. 
c) Lanchonete do CCS: Foi instaurado o Processo digital nº 23080.065188/2015-89, que 
encontra-se em fase de licitação. 
d) Restaurante do Centro de Cultura e Eventos: Foi instaurado o Processo digital nº 
23080.037435/2015-57, que encontra-se em fase de licitação. 
e) Caixa Econômica Federal: Foi instaurado o Processo digital nº 23080.003115/2016-84, que 
está sob análise da Pró-Reitoria de Administração. 
f) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: Foi instaurado o Processo digital nº 
23080.00842/2015-17 e o novo contrato encaminhado para assinatura”. 
 
Providências em relação à Recomendação 2: “Procederemos à abertura dos respectivos 
processos sindicantes ou processos administrativos disciplinares visando à apuração das 
responsabilidades sobre as irregularidades constatadas”. 
 
Providências em relação à Recomendação 3: “Os dois servidores vinculados ao Serviço de 
Instrução de Processos de Concessão também realizam o controle das vigências dos contratos 
diariamente e providenciam os trâmites necessários para manter as concessões regulares”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
As providências informadas pelos gestores ainda estão em curso; portanto, ainda não houve 
implementação definitiva das recomendações. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Por meio da realização do devido processo licitatório, promover imediata 
regularização do uso dos espaços atualmente ocupados pelas seguintes empresas/entidades: 
Araújo, Scaini, Sperry & Zapelini Odontólogos Associados Ltda. - Gabinete Odontológico; 
Dante Ramildo da Silva EPP - Restaurante ASSUFSC; Thiago André Setubal Lanchonete ME 
- Lanchonete CCS; Carlos Orlando Zuppo ME - Restaurante do Centro de Eventos; Caixa 
Econômica Federal; e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 
 
Recomendação 2: Apurar responsabilidade pela utilização de espaço físico da UFSC sem 
respaldo contratual em relação aos seguintes casos: Araújo, Scaini, Sperry & Zapelini 
Odontólogos Associados Ltda. - Gabinete Odontológico (Contrato nº 153/2008); Dante 
Ramildo da Silva EPP - Restaurante ASSUFSC (Contrato nº 011/2010); Thiago André Setubal 
Lanchonete ME - Lanchonete CCS (Contrato nº 062/2011); Carlos Orlando Zuppo ME - 
Restaurante do Centro de Eventos (Contrato nº 12/2010); Caixa Econômica Federal (Contrato 
nº 086/1996); e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Contrato nº 391/2012). 
 
Recomendação 3: Revisar os demais contratos de concessão relativos aos espaços físicos da 
UFSC atualmente ocupados, adotando, quando cabível, as providências necessárias para 
regularizar o uso das áreas cujos respectivos instrumentos contratuais também se encontrem 
expirados. 
 



 
3.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 
Execução de contratos de concessão de uso cuja cobrança de taxa de condomínio e/ou de 
ressarcimento de despesas com água e energia elétrica se dá com base em valores 
defasados. 
 
Fato 
 
Constatou-se, pela análise amostral já informada, que os contratos de concessão de uso de 
espaços físicos da UFSC, a seguir indicados, vêm sendo executados ao longo do tempo sem 
que a Administração providencie regularmente ajustes/correções nos valores cobrados das 
concessionárias a título de taxa de condomínio (custeio de despesas da área comum) e/ou de 
ressarcimento de despesas com água e energia elétrica. Ou seja, a cobrança das despesas dessa 
natureza tem se dado com base em valores defasados. 
 
Quadro – Contratos com valores defasados 

Contrato Concessionária Situação identificada 

225/2004 Ana Lúcia Jakubiak de Albuquerque – ME “Grão 
Café” 

Taxa de condomínio 
estabelecida tendo como base 
custos de 2005 (Ofício nº 
173/DeAE/PRAE/2005, de 
24/11/2005); portanto, de 10 
anos atrás. 

344/2004 Color System Laboratório Fotográfico Ltda. 

Taxa de condomínio 
estabelecida tendo como base 
custos de 2005 (Ofício nº 
211/DeAE/PRAE/2005, de 
24/11/2005); portanto, de 10 
anos atrás. 

403/2004 SL Sucos Ltda ME 

Taxa de condomínio 
estabelecida tendo como base 
custos de 2005 (Ofício nº 
216/DeAE/PRAE/2005, de 
25/11/2005); portanto, de 10 
anos atrás. 

243/2003 Banco Santander Meridional SA 

Taxa de condomínio 
estabelecida tendo como base 
custos de 2005 (Ofício nº 
132/DeAE/PRAE/2005, de 
25/11/2005); portanto, de 10 
anos atrás. 

062/2011 Thiago André Setubal Lanchonete ME - “Lanchonete 
CCS” 

Cobrança de despesas com 
energia elétrica e água 
estabelecidas tendo como base 
estimativa realizada em 
01/06/2011; portanto, de 4 anos 
atrás. 

Fonte: Elaborado por meio de análise processual realizada pela CGU. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Omissão dos gestores ao não providenciar regularmente ajustes/correções nos valores cobrados 
das concessionárias a título de taxa de condomínio (custeio de despesas da área comum) e/ou 
de ressarcimento de despesas com água e energia elétrica. Note-se que, segundo o Regimento 
Interno da PROAD, cabe à CCT/DPC/PROAD “preparar processos de licitação das 



concessões”; “gerenciar os contratos de concessão de uso”; e “controlar pagamentos das 
concessões”. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Durante a realização de ação de controle executada ainda ao longo do exercício 2015 (OS 
201504913), os gestores apresentaram a manifestação a seguir (Ofício nº 969/2015/GR, de 11 
de dezembro de 2015): 
 
“Quanto às recomendações feitas pela Controladoria-Geral da União, relatório nº 201504913, 
cabe esclarecer que muitas das recomendações já foram atendidas. Aguardaremos o relatório 
final para analisarmos e estipularmos, dentro do plano de providências, para apresentarmos 
as evidências das correções já efetivadas, bem como os procedimentos tomados para 
regularização das demais recomendações feitas”. 
 
Posteriormente, em decorrência do presente trabalho de auditoria, os gestores informaram as 
providências adotadas em atendimento às recomendações formuladas (Ofício nº 461/2016/GR, 
de 29 de abril de 2016): 
 
Providências em relação à Recomendação 1: “Os Contratos com valores considerados 
estimativos de água, luz e condomínio considerados defasados foram encaminhados à 
Prefeitura Universitária da UFSC para realização de cálculo atualizado, que na medida em 
que são efetuados, comunicamos às Concessionárias e encaminhamos os novos boletos. Os 
valores estimativos de condomínio e água do Centro de Cultura e Eventos, considerados como 
os mais defasados, serão revisados pela Prefeitura Universitária na Solicitação Digital nº 
21001/2016 e implantados pelo SIPC após retornarem a Solicitação”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
As providências informadas pelos gestores ainda estão em curso; portanto, ainda não houve 
implementação definitiva da recomendação. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Providenciar, pelo menos anualmente, ajustes/correções nos valores 
cobrados das concessionárias a título de taxa de condomínio (custeio de despesas da área 
comum) e/ou de ressarcimento de despesas com água e energia elétrica, de modo a manter 
compatibilidade entre os valores cobrados (ressarcimento) com os custos efetivamente 
assumidos pela UFSC com despesas dessa natureza. 
 
 
3.1.1.4 CONSTATAÇÃO 
 
Falta de pagamento de contraprestação e demais despesas previstas em contrato de 
concessão de uso de espaços físicos da UFSC. 
 
Fato 
 
Em levantamento restrito ao exercício 2015 (período: janeiro a setembro de 2015), constatou-
se, com base na amostragem já informada, a existência de contratos de concessão de uso de 
espaços físicos da UFSC para os quais foram verificadas cobranças não quitadas pelas 
concessionárias, sejam valores referentes à contraprestação pelo uso do espaço, sejam quantias 



correspondentes às demais despesas previstas em contrato (condomínio, água, energia elétrica, 
etc.). 
 
Além da não aplicação de cláusula contratual, cabe o registro de que essa prática inadequada 
também afronta dispositivo da Lei nº 6.120/74, que “dispõe sobre a alienação de bens imóveis 
de instituições federais de ensino”, conforme transcrito a seguir: 
 
“Art. 5º - Em nenhuma hipótese será permitida a doação ou cessão gratuita, a qualquer título, 
de bens imóveis das instituições de que trata esta Lei.” 
 
a) Contrato 225/2004 (concessionária: Ana Lúcia Jakubiak de Albuquerque – ME “Grão Café”) 
 
Tabela – Cobranças não quitadas no âmbito do Contrato 225/2004 

Competência Despesa Valor 

01/2015 Água / energia elétrica / condomínio R$ 344,51 

06/2015 Água / energia elétrica / condomínio R$ 814,47 

09/2015 Água / energia elétrica / condomínio R$ 855,07 

Total R$ 2.014,05 
Fontes: Relatório do Banco do Brasil, extraído em 13 de outubro de 2015; e Controle de pagamento 2015 – 
atualizado (planilha disponibilizada pela Coordenadoria de Contratos Terceirizados (CCT/DPC/PROAD/UFSC), 
em 13 de outubro de 2015). 
 
b) Contrato 344/2004 (concessionária: Color System Laboratório Fotográfico Ltda.) 
 
Tabela – Cobranças não quitadas no âmbito do Contrato 344/2004 

Competência Despesa Valor 

01/2015 Água / energia elétrica / condomínio R$ 247,00 

02/2015 Água / energia elétrica / condomínio R$ 254,13 

04/2015 Água / energia elétrica / condomínio R$ 496,80 

05/2015 Água / energia elétrica / condomínio R$ 322,77 

07/2015 Água / energia elétrica / condomínio R$ 319,39 

08/2015 Água / energia elétrica / condomínio R$ 335,14 

09/2015 Água / energia elétrica / condomínio R$ 383,92 

Total R$ 2.359,15 
Fontes: Relatório do Banco do Brasil, extraído em 13 de outubro de 2015; e Controle de pagamento 2015 – 
atualizado (planilha disponibilizada pela Coordenadoria de Contratos Terceirizados (CCT/DPC/PROAD/UFSC), 
em 13 de outubro de 2015). 
 
c) Contrato 42/2014 (concessionária: Janaina de Souza Fraga - ME) 
 
Tabela – Cobranças não quitadas no âmbito do Contrato 42/2014 

Competência Despesa Valor (*) 

01, 02 e 07 a 
09/2015 

Contraprestação (uso de 111,67m2) R$ 61.385,94 

01, 02 e 07 a 
09/2015 

Água / energia elétrica R$ 3.653,50 

Total R$ 65.039,44  
(*) Valor unitário da contraprestação: R$ 12.000,00 (01 e 02/2015) e R$ 12.461,98 (demais competências 
informadas); Valor unitário de água / energia elétrica: R$ 730,70. 



Fontes: Relatório do Banco do Brasil, extraído em 13 de outubro de 2015; Controle de pagamento 2015 – 
atualizado (planilha disponibilizada pela Coordenadoria de Contratos Terceirizados (CCT/DPC/PROAD/UFSC), 
em 13 de outubro de 2015); e Consulta no SIAFI, em 20/10/2015. 
 
d) Contrato 156/2014 (concessionária: Copy Star Cópias Ltda.) 
 
Tabela – Cobranças não quitadas no âmbito do Contrato 156/2014 

Competência Despesa Valor (*) 

08 e 09/2015 Contraprestação (uso de 14m2) R$ 9.702,00 

08 e 09/2015 Água / energia elétrica R$ 345,54 

Total R$ 10.047,54  
(*) Valor unitário da contraprestação: R$ 4.851,00. Valor unitário de água / energia elétrica: R$ 172,77. 
Fontes: Relatório do Banco do Brasil, extraído em 13 de outubro de 2015; Controle de pagamento 2015 – 
atualizado (planilha disponibilizada pela Coordenadoria de Contratos Terceirizados (CCT/DPC/PROAD/UFSC), 
em 13 de outubro de 2015); e Consulta no SIAFI, em 20/10/2015. 
 
Verifica-se, a partir das tabelas precedentes, a existência de um prejuízo de pelo menos R$ 
79.460,18 em razão da falta de pagamento de contraprestação e demais despesas previstas em 
contrato de concessão de uso de espaços físicos da UFSC. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Incipiente controle sobre as obrigações de concessionárias estabelecidas em contrato. Note-se 
que, segundo o Regimento Interno da PROAD, cabe à CCT/DPC/PROAD “preparar processos 
de licitação das concessões”; “gerenciar os contratos de concessão de uso”; e “controlar 
pagamentos das concessões”. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Durante a realização de ação de controle executada ainda ao longo do exercício 2015 (OS 
201504913), os gestores apresentaram a manifestação a seguir (Ofício nº 969/2015/GR, de 11 
de dezembro de 2015): 
 
“Quanto às recomendações feitas pela Controladoria-Geral da União, relatório nº 201504913, 
cabe esclarecer que muitas das recomendações já foram atendidas. Aguardaremos o relatório 
final para analisarmos e estipularmos, dentro do plano de providências, para apresentarmos 
as evidências das correções já efetivadas, bem como os procedimentos tomados para 
regularização das demais recomendações feitas”. 
 
Posteriormente, em decorrência do presente trabalho de auditoria, os gestores informaram as 
providências adotadas em atendimento às recomendações fomuladas (Ofício nº 461/2016/GR, 
de 29 de abril de 2016): 
 
Providências em relação à Recomendação 1: “Realizamos a cobrança das contraprestações, 
água, luz e condomínio, que estavam em aberto, referentes aos Contratos 225/2004, 344/2004, 
042/2014 e 156/2014, com multa e juros contratualmente estabelecidos. Porém, ainda há 
parcelas em aberto e as respectivas Concessionárias devidamente notificadas sobre o risco de 
rescisão contratual”. 
 
Providências em relação à Recomendação 2: “Atualmente é realizado controle diário dos 
pagamentos efetuados, através da consulta da quitação de boletos de cobrança em software do 
Banco do Brasil, e os valores pagos são cadastrados em planilhas financeiras do Microsoft 



Excel. As empresas com débitos em aberto são comunicadas após o vencimento dos boletos de 
cobrança para imediata quitação, considerando que é cobrado juros e multa pelo atraso de 
pagamentos. São anexados nos processos periodicamente os relatórios também gerados no 
software do Banco do Brasil dos pagamentos efetuados, sendo inclusive indispensável para a 
prorrogação dos contratos o relatório apontando que não há débitos em aberto dos contratos 
em questão”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Não obstante os gestores informarem que tomaram ou estão tomando as medidas necessárias 
ao cumprimento das recomendações, não foram ainda apresentados quaisquer documentos 
capazes de comprovar o efetivo atendimento das mesmas. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Promover imediata cobrança administrativa de contraprestações e demais 
despesas não pagas pelas concessionárias em decorrência da ocupação de espaços físicos da 
UFSC (Contratos nº 225/2004, 344/2004, 42/2014 e 156/2014), aplicando-se os encargos com 
multa e juros contratualmente estabelecidos e, nos casos necessários, ajuizando a respectiva 
ação de cobrança. 
 
Recomendação 2: Aprimorar controle administrativo com o objetivo de verificar, acompanhar 
e demonstrar a regularidade dos pagamentos mensais pactuados nos contratos de concessão 
onerosa de espaço físico da UFSC, fazendo constar dos respectivos processos os comprovantes 
de recolhimento mensal dos valores previstos contratualmente. 
 
 
3.1.1.5 CONSTATAÇÃO 
 
Prejuízo financeiro relevante pela não aplicação adequada de índice de reajuste anual 
previsto em cláusula contratual. 
 
Fato 
 
Trata-se do Contrato 75/1997, firmado com a Fundação de Estudos e Pesquisas 
Socioeconômicos - FEPESE, para o qual não houve aplicação adequada do índice de reajuste 
anual previsto na alínea “b” da Cláusula Terceira do mencionado contrato, transcrita a seguir. 
 
“Como contrapartida pela concessão ora formalizada, além da edificação a ser construída e 
suas benfeitorias, que passarão a fazer parte do patrimônio da UFSC vencido o prazo fixado 
na Cláusula Segunda, sem que disso decorra qualquer direito à indenização para a aqui 
concessionária, caberá, ainda, à FEPESE: 
[...] 
após o término das obras, a título de contraprestação, em decorrência da Concessão de Uso, 
a importância de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) por mês, valor a ser reajustado 
anualmente, de acordo com a variação acumulada do IGPM, passando a dar-se a incidência 
do reajuste em períodos menores assim que o admitirem os dispositivos legais e regulamentares 
aplicáveis”. 
 
De acordo com os dados do processo de que trata referida contratação (23080.027523/96-81), 
a UFSC vem cobrando contraprestações de aluguel em valores substancialmente inferiores ao 
que fora pactuado, conforme detalhado a seguir: 
 



Tabela – Diferença entre os valores contratados e os efetivamente cobrados no âmbito do 
Contrato 75/1997. 

Período contratual Valor mensal 
utilizado pela 

UFSC 

Valor mensal com 
reajuste pelo IGP-M  
(conforme contrato) 

Diferença 
mensal 

Diferença 
anual 

20/04/1998 – 19/04/1999 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

20/04/1999 – 19/04/2000 R$ 1.618,78 R$ 1.630,27 R$ 11,49 R$ 137,88 

20/04/2000 – 19/04/2001 R$ 1.842,21 R$ 1.858,55 R$ 16,34 R$ 196,08 

20/04/2001 – 19/04/2002 R$ 1.942,47 R$ 2.057,24 R$ 114,77 R$ 1.377,24 

20/04/2002 – 19/04/2003 R$ 1.942,47 R$ 2.262,95 R$ 320,48 R$ 3.845,76 

20/04/2003 – 19/04/2004 R$ 1.942,47 R$ 3.025,47 R$ 1.083,00 R$ 12.996,00 

20/04/2004 – 19/04/2005 R$ 1.942,47 R$ 3.217,32 R$ 1.274,85 R$ 15.298,20 

20/04/2005 – 19/04/2006 R$ 2.151,24 R$ 3.606,23 R$ 1.454,99 R$ 17.459,88 

20/04/2006 – 19/04/2007 R$ 2.158,87 R$ 3.603,81 R$ 1.444,94 R$ 17.339,28 

20/04/2007 – 19/04/2008 R$ 2.251,20 R$ 3.759,44 R$ 1.508,24 R$ 18.098,88 

20/04/2008 – 19/04/2009 R$ 2.455,90 R$ 4.129,58 R$ 1.673,68 R$ 20.084,16 

20/04/2009 – 19/04/2010 R$ 2.588,08 R$ 4.381,87 R$ 1.793,79 R$ 21.525,48 

20/04/2010 – 19/04/2011 R$ 2.662,92 R$ 4.501,82 R$ 1.838,90 R$ 22.066,80 

20/04/2011 – 19/04/2012 R$ 2.945,07 R$ 5.017,15 R$ 2.072,08 R$ 24.864,96 

20/04/2012 – 19/04/2013 R$ 3.052,66 R$ 5.223,85 R$ 2.171,19 R$ 26.054,28 

20/04/2013 – 19/04/2014 R$ 3.317,53 R$ 5.652,80 R$ 2.335,27 R$ 28.023,24 

20/04/2014 – 19/04/2015 R$ 3.582,39 R$ 6.113,26 R$ 2.530,87 R$ 30.370,44 

20/04/2015 – 19/09/2015 R$ 3.709,36 R$ 6.379,30 R$ 2.669,94 R$ 13.349,70 

Diferença total apurada (sem multa/juros e correção) R$ 273.088,26 
Fonte: Elaborado pela CGU com base em dados dos processos analisados. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Omissão dos gestores ao não reajustar o valor da contrapartida da FEPESE entre os exercícios 
de 2001 e 2005 e a partir daí reajustando os valores anualmente, porém sobre quantias que já 
não mais correspondiam ao pactuado em contrato. Note-se que, segundo o Regimento Interno 
da PROAD, cabe à Coordenadoria de Contratos Terceirizados “preparar processos de licitação 
das concessões”; “gerenciar os contratos de concessão de uso”; e “controlar pagamentos das 
concessões”. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Durante a realização de ação de controle executada ainda ao longo do exercício 2015 (OS 
201504913), os gestores apresentaram a manifestação a seguir (Ofício nº 969/2015/GR, de 11 
de dezembro de 2015): 
 
“Quanto às recomendações feitas pela Controladoria-Geral da União, relatório nº 201504913, 
cabe esclarecer que muitas das recomendações já foram atendidas. Aguardaremos o relatório 
final para analisarmos e estipularmos, dentro do plano de providências, para apresentarmos 
as evidências das correções já efetivadas, bem como os procedimentos tomados para 
regularização das demais recomendações feitas”. 
 



Posteriormente, em decorrência do presente trabalho de auditoria, os gestores informaram as 
providências adotadas em atendimento às recomendações fomuladas (Ofício nº 461/2016/GR, 
de 29 de abril de 2016): 
 
Providências em relação às Recomendações 1 e 2: “Encaminharemos nesta data o Processo 
23080.027523/96-81 à Pró-Reitoria de Administração para aprovação da cobrança de R$ 
273.088,26 e do reajuste do valor mensal das contraprestações considerando os valores 
apontados no Relatório 201504913 da CGU”. 
 
Providências em relação à Recomendação 3: “Procederemos à abertura dos respectivos 
processos sindicantes ou processos administrativos disciplinares visando à apuração das 
responsabilidades sobre as irregularidades constatadas”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
As providências informadas pelos gestores ainda estão em curso; portanto, ainda não houve 
implementação definitiva das recomendações. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Promover cobrança imediata do valor correspondente à diferença decorrente 
da não aplicação adequada de índice de reajuste anual previsto em contrato sobre o valor da 
contraprestação pelo uso do espaço físico da UFSC, apurada, inicialmente, na importância de 
R$ 273.088,26. 
 
Recomendação 2: Corrigir, observados os termos estabelecidos no Contrato 75/1997, o valor 
atual da contraprestação pela concessão de uso de espaço físico da UFSC. 
 
Recomendação 3: Apurar a responsabilidade pela não aplicação adequada de índice de reajuste 
anual previsto no Contrato 75/1997, que resultou no pagamento a menor de R$ 273.088,26 pelo 
uso de espaço físico da UFSC. 
 
 
3.1.1.6 CONSTATAÇÃO 
 
Concessão indevida de descontos na contraprestação de concessão de uso de espaço 
físico da UFSC, eis que as razões apresentadas pela concessionária não possuem amparo 
contratual. 
 
Fato 
 
Trata-se da execução do Contrato 156/2014, firmado com a empresa Copy Star Cópias Ltda., 
CNPJ 00.774.050/0001-26, cujo objeto é a concessão de área física da UFSC de 14,00 m², 
localizada no prédio do Centro Socioeconômico/CSE/hall, para exploração de serviços de 
reprografia. 
 
Constatou-se a concessão indevida de descontos na contraprestação pactuada, eis que as razões 
apresentadas pela concessionária não possuem amparo contratual, conforme quadro a seguir: 
 
Quadro – Descontos concedidos e justificativas no âmbito do Contrato 156/2014. 



Síntese do pleito 
(concessionária) 

Despacho da PROAD 

Desconto de 50% do aluguel de 12/2014 
Desconto de 100% do aluguel de 01/2015 
Desconto de 100% do aluguel de 02/2015 
Razões: período de férias 

Tendo em vista o recesso acadêmico; considerando o 
encerramento das aulas no CSE; considerando a omissão no 
contrato quanto à solicitação feita; considerando que as aulas 
só retornarão em março de 2015. Diante do exposto autorizo 
a isenção de pagamento de 15 (quinze) dias do mês de 
dezembro e isenção completa dos meses de janeiro e 
fevereiro/2015. 

Desconto de 50% do aluguel de 07/2015 
Razões: período de férias, greve dos 
TAEs e dificuldades econômicas. 

Conforme faculta o Parágrafo 4º, da Cláusula Sexta, do 
Contrato nº 156/2014, tendo em vista as férias do mês de 
julho (recesso escolar e greve dos TAEs), quando há uma 
significativa queda no atendimento e na prestação dos 
serviços em atendimento à comunidade universitária, 
mediante ao exposto autorizo o desconto de 50% (cinquenta 
por cento), na mensalidade do mês de julho. 

 Fonte: Elaborado pela CGU com base em dados dos processos analisados. 
 
Observe-se que a paralisação das atividades acadêmicas no período objeto do desconto 
(dezembro, janeiro, fevereiro e julho) é de amplo conhecimento (constando, inclusive, do 
calendário acadêmico da UFSC); portanto, tal dado deve ter sido considerado quando da 
apresentação das propostas dos licitantes participantes do certame em tela. Conceder descontos 
dessa natureza, que culminou na redução de R$ 14.553,00 (3 x R$ 4.851,00), além de irregular, 
compromete a licitação realizada por dar tratamento diferenciado ao vencedor frente aos demais 
participantes, uma vez que não havia previsão no edital nesse sentido. 
 
Note-se que, pudesse ser considerada adequada a concessão de desconto pelo simples fato da 
existência de férias acadêmicas, o mesmo tratamento deveria ser estendido a todos os contratos 
de concessão de uso de espaço da UFSC, o que certamente não é o caso. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
O Pró-Reitor de Administração concedeu vantagens não previstas em contrato. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Durante a realização de ação de controle executada ainda ao longo do exercício 2015 (OS 
201504913), os gestores apresentaram a manifestação a seguir (Ofício nº 969/2015/GR, de 11 
de dezembro de 2015): 
 
“Quanto às recomendações feitas pela Controladoria-Geral da União, relatório nº 201504913, 
cabe esclarecer que muitas das recomendações já foram atendidas. Aguardaremos o relatório 
final para analisarmos e estipularmos, dentro do plano de providências, para apresentarmos 
as evidências das correções já efetivadas, bem como os procedimentos tomados para 
regularização das demais recomendações feitas”. 
 
Posteriormente, em decorrência do presente trabalho de auditoria, os gestores informaram as 
providências adotadas em atendimento às recomendações fomuladas (Ofício nº 461/2016/GR, 
de 29 de abril de 2016): 
 
Providências em relação à Recomendação 1: “O Processo 23080.003153/2014-75 foi 
encaminhado pelo SIPC/CCT à Pró-Reitoria de Administração para autorizar a cobrança de 
R$14.553,00”. 



 
Providências em relação à Recomendação 2: “Procederemos à abertura dos respectivos 
processos sindicantes ou processos administrativos disciplinares visando à apuração das 
responsabilidades sobre as irregularidades constatadas”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
As providências informadas pelos gestores ainda estão em curso; portanto, ainda não houve 
implementação definitiva das recomendações. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Promover a cobrança imediata do valor de desconto indevidamente 
concedido, na importância de R$ 14.553,00, pela falta de previsão contratual nesse sentido 
(Contrato 156/2014). 
 
Recomendação 2: Apurar a responsabilidade pela concessão de desconto indevido, na 
importância de R$ 14.553,00, haja vista a inexistência de previsão contratual nesse sentido 
(Contrato 156/2014). 
 
 
3.1.1.7 CONSTATAÇÃO 
 
Cobrança acumulada de aluguel com base em valores corrigidos a menor. 
 
Fato 
 
Trata-se da concessão de uso de espaço da UFSC à Caixa Econômica Federal, CNPJ 
00.360.305/1011-30, para a qual foi efetuada cobrança acumulada, após o encerramento da 
vigência do Contrato 86/96, de valores de aluguel entre julho/2013 e julho/2015 (período sem 
amparo contratual), porém com base em valores corrigidos a menor, conforme detalhado a 
seguir: 
 
Tabela – Valores cobrados a menor da CAIXA.  

Período Valor mensal cobrado  
(corrigido a menor) 

(*) Valor mensal calculado sem a 
incidência de multa/juros, apenas 

com o índice de correção 
ajustado em contrato           

(desde o início do contrato)  

Julho/2013 – Junho/2014 R$ 11.278,00 R$ 11.847,22 

Julho/2014 – Junho/2015 R$ 11.907,64 R$ 12.587,49 

Após Julho/2015 R$ 12.070,13 R$ 13.290,24 

Total (período) R$ 290.297,81 R$ 306.506,79  

Diferença cobrada a menor R$ 16.208,98 
(*) Aplicada correção do valor do aluguel pelo IGPM, haja vista o contrato vencido prever correção pelo citado 
índice em bases anuais. 
Fonte: Dados constantes do processo 23080.007568/97-47, que estabeleceu o valor inicial da contraprestação 
mensal em R$ 3.000,00 (julho/1996). 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Acompanhamento inadequado da execução do contrato de concessão de uso, permitindo a 
ocorrência de pagamentos com a aplicação de índice de reajuste aquém do pactuado (desde o 



início do contrato). Note-se que, segundo o Regimento Interno da PROAD, cabe à 
CCT/DPC/PROAD “preparar processos de licitação das concessões”; “gerenciar os contratos 
de concessão de uso”; e “controlar pagamentos das concessões”. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Durante a realização de ação de controle executada ainda ao longo do exercício 2015 (OS 
201504913), os gestores apresentaram a manifestação a seguir (Ofício nº 969/2015/GR, de 11 
de dezembro de 2015): 
 
“Quanto às recomendações feitas pela Controladoria-Geral da União, relatório nº 201504913, 
cabe esclarecer que muitas das recomendações já foram atendidas. Aguardaremos o relatório 
final para analisarmos e estipularmos, dentro do plano de providências, para apresentarmos 
as evidências das correções já efetivadas, bem como os procedimentos tomados para 
regularização das demais recomendações feitas”. 
 
Posteriormente, em decorrência do presente trabalho de auditoria, os gestores informaram as 
providências adotadas em atendimento às recomendações formuladas (Ofício nº 461/2016/GR, 
de 29 de abril de 2016): 
 
Providências em relação à Recomendação 1: “O Processo 23080.007568/97-47 foi 
encaminhado pelo CCT à Pró-Reitoria de Administração para autorização da cobrança de 
R$16.208,98”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
As providências informadas pelos gestores ainda estão em curso; portanto, ainda não houve 
implementação definitiva da recomendação. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Promover cobrança imediata do valor correspondente à diferença decorrente 
da não aplicação adequada de índice de reajuste anual previsto em contrato sobre o valor da 
contraprestação pelo uso do espaço físico da UFSC, apurada, inicialmente, na importância de 
R$ 16.208,96. 
 
 
3.1.1.8 CONSTATAÇÃO 
 
Falhas relacionadas à formalização e execução do contrato de concessão de uso 
(Contrato 042/2012) mantido com a Associação Atlética dos Servidores da UFSC 
(AASUFSC). 
 
Fato 
 
Relativamente à formalização e execução do contrato de concessão de uso (Contrato 042/2012) 
mantido com a Associação Atlética dos Servidores da UFSC (AASUFSC), CNPJ 
79.006.045/0001-23, foram identificadas as seguintes falhas: 
 
a) Ausência de comprovação de que a AASUFSC tenha efetuado, em conformidade com o 
Decreto nº 99.509/90, o pagamento integral do débito relativo ao período entre julho de 2011 e 
março de 2012 (interregno em que já não vigorava mais o Contrato 269/2001 e ainda não havia 



sido firmado o Contrato 42/2012), cujo total do débito foi estimado, em março de 2012 na 
importância de R$ 17.109,68. 
 
b) Ausência de comprovação, para todo o período de vigência do Contrato 42/2012, do 
pagamento das despesas de consumo de água e energia elétrica referente não só à área específica 
objeto da concessão (410,16 m2), mas também das áreas consideradas de uso comum (campo 
de futebol, cancha de bocha, salão de recreação, estacionamento, dentre outras). 
 
c) Ausência de demonstração de que a UFSC tenha efetivo controle sobre o pagamento das 
contraprestações previstas no Contrato 42/2012. Há, inclusive, divergências de entendimento 
entre UFSC e AASUFSC acerca dos valores pagos no período de vigência do contrato, que, em 
última instância, forçou a Administração a requerer formalmente (Ofício 070/PRAD/2015, de 
13 de outubro de 2015) da ASSUFSC comprovantes de pagamentos de contraprestações do 
período da vigência contratual (pedido este, até o término dos trabalhos de campo, não atendido 
pela AASUFSC). 
 
d) Inexistência de qualquer registro de fiscalização quanto à eventual exploração comercial do 
campo de futebol, da cancha de bocha, do salão de recreação e do estacionamento (áreas de uso 
comum previstas no Contrato 42/2012). 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Não realização de procedimentos de controle relacionados à execução física e financeira do 
Contrato 42/2012. Note-se que, segundo o Regimento Interno da PROAD, cabe à 
Coordenadoria de Contratos Terceirizados “preparar processos de licitação das concessões”; 
“gerenciar os contratos de concessão de uso”; e “controlar pagamentos das concessões”. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Durante a realização de ação de controle executada ainda ao longo do exercício 2015 (OS 
201504913), os gestores apresentaram a manifestação a seguir (Ofício nº 969/2015/GR, de 11 
de dezembro de 2015): 
 
“Quanto às recomendações feitas pela Controladoria-Geral da União, relatório nº 201504913, 
cabe esclarecer que muitas das recomendações já foram atendidas. Aguardaremos o relatório 
final para analisarmos e estipularmos, dentro do plano de providências, para apresentarmos 
as evidências das correções já efetivadas, bem como os procedimentos tomados para 
regularização das demais recomendações feitas”. 
 
Posteriormente, em decorrência do presente trabalho de auditoria, os gestores informaram as 
providências adotadas em atendimento às recomendações formuladas (Ofício nº 461/2016/GR, 
de 29 de abril de 2016): 
 
Providências em relação às Recomendações 1, 2, 3 e 4: “Por problemas técnicos ocorridos com 
os controles de registros dos pagamentos efetuados pelas concessionárias, junto a UFSC e 
Banco do Brasil, no presente caso, foi expedido em 13 de outubro de 2015 o ofício nº 
070/PROAD/2015, anexo, solicitando a apresentação dos comprovantes de pagamento, mas 
até a presente data não nos foi dado o retorno pela direção da ASSUFSC. Pelas reiteradas 
infringências da ASSUFSC, no descumprimento contratual, encaminhamos à Procuradoria 
Federal, junto a UFSC, em 25 de fevereiro deste exercício o Processo nº 23080.023030/2011-
16, para que sejam tomadas as providências necessárias quanto a retomada do imóvel, hoje 
ocupado pela ASSUFSC”. 



 
Providências em relação à Recomendação 5: “O Departamento de Projetos e Contratos (DPC), 
vem atuando tempestivamente nas fiscalizações e controles relacionados ao cumprimento dos 
contratos e respectivos pagamentos”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Não obstante os gestores informarem que tomaram ou estão tomando as medidas necessárias 
ao cumprimento das recomendações, não restou demonstrado o efetivo atendimento das 
mesmas. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Efetuar levantamento criterioso (conciliação) sobre os valores pagos pela 
AASUFSC a fim de atestar a ocorrência ou não do pagamento integral do débito relativo ao 
período entre julho de 2011 e março de 2012 (interregno em que já não vigorava mais o Contrato 
269/2001 e ainda não havia sido firmado o Contrato 42/2012), cujo total do débito foi estimado 
em março de 2012 na importância de R$ 17.109,68. Em caso de não ter sido promovido pela 
AASUFSC referido pagamento, realizar a devida cobrança administrativa e/ou judicial. 
 
Recomendação 2: Efetuar levantamento criterioso (conciliação) sobre os valores pagos pela 
AASUFSC a título de ressarcimento de despesas de consumo de água e energia elétrica 
referente não só à área específica objeto da concessão (410,16 m²), mas também das áreas 
consideradas de uso comum (campo de futebol, cancha de bocha, salão de recreação, 
estacionamento, dentre outras). Em caso de existirem pagamentos não quitados dessa natureza, 
realizar a devida cobrança administrativa e/ou judicial. 
 
Recomendação 3: Efetuar levantamento criterioso (conciliação) sobre os valores pagos pela 
AASUFSC a título de contraprestação pela concessão de uso de espaço físico (Contrato 
42/2012). Em caso de existirem pagamentos não quitados dessa natureza, realizar a devida 
cobrança administrativa e/ou judicial. 
 
Recomendação 4: Promover imediata apuração sobre os critérios efetivamente utilizados pela 
AASUFSC para o uso das áreas de uso comum previstas no Contrato 42/2012 (campo de 
futebol, da cancha de bocha, do salão de recreação e do estacionamento). Em caso de uso 
inadequado e/ou eventual exploração comercial de tais áreas, interromper, por parte da 
AASUFSC, a utilização das áreas de uso comum, nos termos do parágrafo 4º, da Cláusula 
Segunda do Contrato 42/2012. 
 
Recomendação 5: Estabelecer procedimentos de controle específicos para que seja fiscalizada 
a execução física e financeira dos Contratos de Concessão de Uso. 
 
 
3.1.1.9 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência de providências concretas para a regularização de situações impróprias do uso 
de espaço físico da UFSC, apontadas pela Auditoria Interna da UFSC em 2013. 
 
Fato 
 
A ocupação por terceiros de espaços da UFSC foi objeto de auditoria de dois trabalhos 
desenvolvidos pela AUDIN/UFSC, quais sejam: Relatórios AUDIN nº 02/2013 e nº 04/2013. 
 



Em função da relevância e criticidade de alguns pontos apurados em referidos trabalhos, que 
abrangem, dentre outros, a ausência de formalização contratual na ocupação dos espaços, a falta 
da comprovação da adequação da contraprestação financeira ao valor de mercado e a ausência 
de cobrança de qualquer contraprestação financeira, solicitou-se à UFSC, por meio do item 2 
da SA nº 201504913/001, “informações atualizadas quanto a ocupações reconhecidamente 
irregulares de espaços da UFSC (ausência de formalização processual e/ou sem a necessária 
contrapartida financeira), indicando, individualmente, as medidas em curso para regularizá-
las.” 
 
A resposta ao referido pedido não foi precisa (Memorando nº 289/2015/GR, de 25 de setembro 
de 2015). A mesma limitou-se a mencionar que o que fora levantado pelo Relatório AUDIN nº 
02/2013 será objeto de processo sindicante para, inicialmente, detectar a autoria e materialidade 
de cada caso individualmente. Segundo ainda a resposta fornecida, esta teria sido a sugestão da 
então Coordenadoria de Processos Administrativos Disciplinares (por meio do Despacho nº 
381/2014/CPAD/PF-UFSC, de 16 de junho de 2014), atual Núcleo de Assuntos Disciplinares 
e Patrimoniais. 
 
Em que pese a manifestação dos gestores não responder concreta e completamente o 
questionamento efetuado pela CGU, analisaram-se os termos do mencionado despacho, lavrado 
há mais de um ano (em resposta a um pedido de orientação formulado pelo Chefe de Gabinete 
da Reitoria), no qual, de fato, foram feitas sugestões ao Gabinete da Reitoria, em caráter de 
urgência, que seguem transcritas parcialmente adiante: 
 
“Sugiro abertura individualizada (sindicância) para cada irregularidade apontada no 
Relatório de Auditoria n. 0022013, considerando o curto prazo estabelecido pela lei n. 
8.112/90 para conclusão dos trabalhos por parte das Comissões. 
 
Quanto ao questionamento acerca da necessidade de adoção de providências para pôr fim às 
irregularidades, sugiro inicialmente a detecção de autoria e materialidade em cada caso, por 
meio de processo sindicante, cuja conclusão, necessariamente, deverá indicar autoria, 
materialidade e providências a serem tomadas.” 
 
A posição de momento é a de que ainda não houve a adoção de medidas corretivas efetivas para 
situações sensíveis apuradas nos Relatórios AUDIN nº 02/2013 e 04/2013, tais como as 
indicadas no quadro a seguir: 
 
Quadro – Síntese das situações apuradas nos Relatórios AUDIN nº 02/2013 e 04/2013. 

Relatório 
AUDIN 

Instituição Síntese situação apurada (amostra) 

2/2013 Fundação CERTI Concessão de espaço físico a título oneroso sem comprovação de 
adequação do valor acordado com o mercado.  

2/2013 CEI Flor do Campus Falta de instrumento de contrato e pagamento de 
contraprestações. 

2/2013 SINTUFSC Falta de instrumento de contrato e pagamento de 
contraprestações. 

2/2013 Grupo Escoteiro Desterro Falta de instrumento de contrato e pagamento de 
contraprestações. 

2/2013 Livros e Livros no CFH 

Concessão de uso de espaço físico a título oneroso sem contrato 
(mediante ajuste verbal), por prazo indeterminado, sem 
comprovação de adequação do valor acordado com o valor de 
mercado. Violação aos princípios da licitação, da isonomia e da 
impessoalidade.  



2/2013 APUFSC Falta de instrumento de contrato e pagamento de 
contraprestações. 

2/2013 Araújo, S S & Zapelini 
Odontológos Ltda. 

Ausência de comprovação da adequação ao mercado dos valores 
pagos à UFSC a título de remuneração por concessão onerosa de 
uso de espaço físico.  

2/2013 Feiras e ambulantes Ausência de regulação interna. Ausência de formalização legal 
na ocupação do espaço físico. 

2/2013 Lavadores de carros 

“Projeto” organizado sem as formalidades legais. Utilização de 
ponteiras de água custeadas pela UFSC e coletes com o brasão 
da instituição. Ausência de normativo interno que estabeleça a 
taxa de uso adequada.  

4/2013 Instituto Arco Íris 
Não comprovação de existência de formalização contratual para 
ocupação do espaço, assim como de pagamento de 
contraprestação. 

4/2013 SINTRACINE 
Não comprovação de existência de formalização contratual para 
ocupação do espaço, assim como de pagamento de 
contraprestação. 

Fonte: Relatórios AUDIN nº 02/2013 e 04/2013. 
 
Questionados sobre o tema (SA nº 201504913/006, de 09 de outubro de 2015), os gestores 
apresentaram esclarecimentos por meio do Memorando nº 327/2015/GR, de 21 de outubro de 
2015: 
 
“Informamos que, conforme sugestão da antiga Coordenadoria de Processos Administrativos 
Disciplinares, atual Núcleo de Assuntos Disciplinares e Patrimoniais, por meio do Despacho 
nº 381/2014/CPAD/PF-UFSC, cuja cópia segue em anexo, foi instaurada, em 23 de julho de 
2014, comissão de sindicância para apurar os fatos relatados no Processo nº 
23080.035329/2014-38, que trata do Relatório de Auditoria nº 02/2013, da Auditoria Interna 
desta Universidade, e fatos conexos. 
 
Após sucessivas reconduções, tentativas de contato e envio de ofícios aos integrantes da 
comissão, conforme documentação anexa, o Núcleo de Assuntos Disciplinares e Patrimoniais 
da Procuradoria Federal junto à UFSC encaminhou o processo ao Gabinete da Reitoria em 7 
de outubro de 2015, devido ao fim do prazo legal para a conclusão dos trabalhos e da inércia 
por parte da comissão, para as providências cabíveis. Ressaltamos, desde já, que será aberto 
processo disciplinar para apurar a não execução do trabalho por parte da comissão nomeada 
para tal fim. 
 
Diante do exposto, informamos que procederemos à abertura de processos sindicantes 
individualizados para apuração das irregularidades nas ocupações de espaços físicos da 
UFSC apontadas no Relatório de Auditoria nº 02/2013, para, inicialmente, a detecção de 
autoria e materialidade de cada caso individualmente. 
 
Em relação ao processo que trata da regularização do CEI Flor do Campus, informamos que 
o processo foi encaminhado, em 9 de outubro de 2015, à Pró-Reitoria de Administração para 
realização de procedimento licitatório com vistas à regularização da ocupação do espaço 
físico atualmente utilizado por aquele centro, em conformidade com o disposto na legislação, 
em especial nas determinações da Lei nº 6120/74 e da Lei nº 8.666/93.” 
 
A manifestação dos gestores ratifica o posicionamento do Controle Interno no sentido de não 
ter havido, por parte da Instituição, a adoção de providências efetivas para regularizar a 
utilização indevida de espaços da UFSC, mesmo após a AUDIN ter dado conhecimento formal 
aos gestores de diversas situações irregulares envolvendo o tema. 



 
Passados 15 meses da sugestão de abertura de processo de sindicância para detecção de autoria 
e materialidade de cada situação individualmente (sugestão esta formulada por coordenadoria 
pertencente à estrutura da Procuradoria Federal junto à UFSC), ainda não se obteve êxito na 
conclusão de tal processo apuratório. Muito pelo contrário, além da instauração formal da 
comissão de sindicância de apuração e das sucessivas reconduções da comissão, não se tem 
conhecimento de qualquer outro ato administrativo envolvendo o caso. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Omissão dos gestores ao não solucionar situações irregulares que são de seu conhecimento pelo 
menos desde 2013, exercício de emissão dos Relatórios AUDIN nº 02/2013 e 04/2013. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Durante a realização de ação de controle executada ainda ao longo do exercício 2015 (OS 
201504913), os gestores apresentaram a manifestação a seguir (Ofício nº 969/2015/GR, de 11 
de dezembro de 2015): 
 
“Quanto às recomendações feitas pela Controladoria-Geral da União, relatório nº 201504913, 
cabe esclarecer que muitas das recomendações já foram atendidas. Aguardaremos o relatório 
final para analisarmos e estipularmos, dentro do plano de providências, para apresentarmos 
as evidências das correções já efetivadas, bem como os procedimentos tomados para 
regularização das demais recomendações feitas”. 
 
Posteriormente, em decorrência do presente trabalho de auditoria, os gestores informaram as 
providências adotadas em atendimento às recomendações formuladas (Ofício nº 461/2016/GR, 
de 29 de abril de 2016): 
 
Providências em relação à Recomendação 1: “Foi instaurado processo disciplinar nº 
23080.063847/2015-42 para apurar a inércia dos membros da comissão de sindicância 
instaurada pela Portaria nº 1280/2014/GR, o qual se encontra atualmente em fase de 
julgamento pela autoridade julgadora”. 
Providências em relação à Recomendação 2: “Fundação CERTI: Regularizada pelo Processo 
23080.022009/84-14, através do Contrato 351/1999.  Livros e Livros no CFH: Foi 
regularizado o Contrato 21/2016 através do Processo licitatório 23080.064956/2015-87. 
Araújo, SS & Zapelini Odontólogos Ltda.: Foi instaurado o Processo 23080.003714/2016-06 
que está em trâmite para nova licitação. CEI Flor do Campus, SINTUFSC, Grupo Escoteiros 
Desterro, APUFSC, Feiras e Ambulantes, Lavadores de carros, Instituto Arco Íris e 
SINTRACINE: Não sei informar”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Não obstante os gestores informarem que tomaram ou estão tomando as medidas necessárias 
ao cumprimento das recomendações, não restou evidenciado/demonstrado o atendimento 
integral das mesmas. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Apurar responsabilidade pela inércia dos membros da comissão de 
sindicância instaurada por meio da Portaria nº 1280/2014/GR, de 23/07/2014. 
 



Recomendação 2: Regularizar os casos de utilização indevida de espaço físico da UFSC 
apontados nos Relatórios AUDIN nº 02/2013 e 04/2013, em especial em relação à área ocupada 
pelos seguintes grupos/entidades: Fundação CERTI; CEI Flor do Campus; SINTUFSC; Grupo 
Escoteiro Desterro; Livros e Livros no CFH; APUFSC; Araújo, S S & Zapelini Odontológos 
Ltda.; Feiras e ambulantes; Lavadores de carros; Instituto Arco Íris; e SINTRACINE. 
 
 
3.2 INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO                 

3.2.1 REGISTROS OFICIAIS E FINANCEIROS               

3.2.1.1 CONSTATAÇÃO 
 
Inventário de bens imóveis permanece inacabado. 
 
Fato 
 
Não obstante a exigência legal em se formalizar um processo de inventário anual de bens 
imóveis, constatou-se que a UFSC, até o momento, não finalizou a formalização de referida 
peça. 
 
O que fora apresentado pela UFSC aos órgãos de controle não corresponde a um inventário de 
bens imóveis propriamente dito. Como bem colocado em recente trabalho conduzido pela 
AUDIN que tratou do tema (Relatório nº 04/2014), “as informações prestadas mais se 
assemelham a um relatório gerencial do que a um inventário patrimonial de bens imóveis”. 
 
A AUDIN chegou a esta conclusão após observar que a informação é uma relação de unidades 
da instituição, contendo, basicamente, os seguintes campos: código dos prédios, respectivas 
áreas, se possui licença de construção ou de corpo de bombeiros, e se possui “habite-se”. Não 
foram identificadas, por exemplo, informações que devem fazer parte de qualquer documento 
que se pretenda parecer com um inventário de bens imóveis, quais sejam: valor dos imóveis e 
situação/estado dos imóveis.  
 
A obrigatoriedade da existência de inventário de bens imóveis (Lei nº 4.320/64) já foi reforçada 
em diversas oportunidades e por vários órgãos internos e externos à UFSC. Além da AUDIN, 
a CGU e o TCU cobram recorrentemente uma solução para essa situação (Acórdãos TCU nº 
2.589/2012 e nº 2.365/2013 – Plenário). 
 
Questionados mais uma vez sobre o assunto (SA nº 201504913/003, de 05 de outubro de 2015), 
os gestores se manifestaram nos seguintes termos: 
 
“Com a criação da Coordenadoria de Regularização Fundiária e Predial e os trabalhos 
desenvolvidos pela mesma, atualização do levantamento do espaço físico; regularização 
fundiária; regularização predial e pesquisas documentais, a CRFP coleta uma quantidade 
expressiva de dados sobre os imóveis da UFSC. Neste sentido se compararmos as informações 
fornecidas em 2014 com as que estarão disponíveis no final de 2015, poderemos constatar uma 
evolução para a construção do inventário de bens imóveis desta Universidade. 
As interações entre a CRFP e o DCF, nas atualizações dos valores das avaliações no 
SPIUNET, também contribuem para construção de um processo de inventário anual de bens 
imóveis. 
Outro fato importante foi a chegada de um profissional com Capacitação na área de Avalições 
Imobiliárias, em final de julho, possibilitando iniciar a estruturação de um banco de dados, 
com valores e características de imóveis semelhantes aos nossos, para utilização nos processos 



das futuras avaliações que devem ser pautadas por normas regulamentadoras e nas normativas 
da SPU.” 
 
Pelos argumentos trazidos pelos gestores, verifica-se que não há discordância que o que fora 
apresentado até o momento não representa um inventário de bens imóveis. Os gestores lançam, 
para o exercício 2015, o compromisso de evoluir em relação ao que fora até então apresentado; 
sem, contudo, posicionar-se quanto a finalizar o inventário de bens imóveis da instituição. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Apesar de se tratar de tema complexo, a CRFP/PROPLAN não adotou medidas pontuais que 
pudessem solucionar situações específicas anteriormente constatadas, o que teria contribuído 
para atenuar o quadro crítico historicamente existente na UFSC relacionado à gestão dos bens 
imóveis. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Durante a realização de ação de controle executada ainda ao longo do exercício 2015 (OS 
201504913), os gestores apresentaram a manifestação a seguir (Ofício nº 969/2015/GR, de 11 
de dezembro de 2015): 
 
“A atualização do espaço físico, a regularização fundiária, regularização predial e os 
consequentes registros, dado o quadro crítico historicamente encontrado na UFSC, demandam 
entre outras ações, uma pesquisa documental e reconciliação de fatos e documentos muito 
antigos e nem sempre de fácil acesso. 
 
Esse trabalho está sendo desenvolvido pela Coordenadoria de Regularização Fundiária e 
Predial há aproximadamente um ano. 
 
Tão logo os imóveis estejam devidamente cadastrados, atingiremos um quadro onde será 
possível proceder a avaliações e inventários anuais.” 
 
Posteriormente, em decorrência do presente trabalho de auditoria, os gestores informaram as 
providências adotadas em atendimento à recomendação formulada (Ofício nº 461/2016/GR, de 
29 de abril de 2016): 
 
Providências em relação à Recomendação 1: “A Coordenadoria de Regularização Fundiária e 
Predial – CRFP continua a elaboração, na forma digital, no formato PDF, do Inventário de 
Bens Imóveis – 2015 da Universidade Federal de Santa Catarina, que apresenta informações 
que contemplam os terrenos e suas edificações. 
 
Para cada terreno são apresentados mapas indicando as cidades onde a UFSC está presente; 
mapas localizando os terrenos no município; imagem do município com destaque do bairro 
onde o terreno está localizado; imagem do terreno; foto da principal vista do terreno; texto de 
apresentação do terreno. O endereço; latitude e longitude centrais; RIP imóvel e utilização; 
área; indicação da documentação de referência (escritura, termo de cessão etc), também são 
informados. Para cada edificação são apresentadas planta do terreno com destaque para 
edificação apresentada; vista aérea da porção do terreno que contém a edificação; fotografia 
da edificação; descrição da edificação destacando as características construtivas e de uso. 
Também são informados: endereço; latitude e longitude; área da edificação; número de 
pavimentos; data de conclusão, e código da edificação, como exemplificado na figura anexa. 
 



O valor dos terrenos e das edificações também é informado no inventário. 
 
Devido à importância desta informação, foi detectada a necessidade de estruturar um banco 
de dados, com valores e características de imóveis semelhantes aos nossos, para a utilização 
nos processos das futuras avaliações que devem ser pautadas por normas regulamentadoras e 
nas normativas da SPU. A chegada na Coordenadoria de Regularização Fundiária e Predial 
de um profissional com capacitação na área de Avalições Imobiliárias; a aproximação do 
professor de avaliações do Departamento de Engenharia Civil e o apoio da Secretaria do 
Patrimônio da União viabilizam a estruturação do referido banco. 
 
Desta forma, no Inventário de Bens Imóveis – 2015, os valores informados para os terrenos 
são os obtidos na última atualização das avaliações, efetuada com base no IPCA-E. Para os 
imóveis locados de terceiros a informação utilizada é o valor venal e valores de locação. 
Informações obtidas junto ao Patrimônio do Estado de Santa Catarina e a Secretaria do 
Patrimônio da União também foram utilizadas. Os valores informados para as edificações 
foram os valores de reedição. 
 
Segundo definido conjuntamente entre a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a 
Controladoria Geral da União – CGU, na reunião do dia 14 de dezembro de 2015 (Objeto: 
Relatório de Avaliação dos Resultados da Gestão; Relatório: 201504911) a CRFP tem cento e 
oitenta dias para formalizar o referido Plano de Ação, a contar da data de entrega 
(11/04/2016) do Relatório Final da CGU”. 
 
Por fim, quando da manifestação ao Relatório Preliminar, os gestores encaminharam 
documento intitulado “Inventário de Bens Imóveis 2016 – Relatório de Andamento”, datado de 
20 de julho de 2016, no qual constam as metodologias e etapas necessárias para a produção e 
conclusão do inventário. Segundo referido documento, a data final para publicação do 
inventário 2016 é abril/2017. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A manifestação dos gestores demonstra avanços significativos na realização do processo de 
inventário de bens imóveis. Não obstante os avanços, os gestores ainda não realizaram 
inventário de bens imóveis da UFSC. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Ultimar as ações necessárias para término e publicação do processo de 
inventário de bens imóveis da UFSC. 
 
 
3.2.1.2 CONSTATAÇÃO 
 
Incompatibilidade entre os registros relacionados a bens móveis constantes do Sistema 
Integrado de Patrimônio e os registros contábeis do SIAFI. 
 
Fato 
 
Em decorrência de ação de controle executada ao longo do exercício 2015 sobre a área de gestão 
de bens móveis (OS 201504911), e considerando o trabalho realizado pela Auditoria Interna da 
UFSC (Relatório n.º 004/2014), verificou-se haver relato de inconsistências quanto às 
informações relacionadas a bens móveis constantes do SIP quando comparadas às do SIAFI, 



bem como no que se refere aos valores de depreciação e de amortização. Transcrevemos, a 
seguir, trechos do mencionado relatório, pertinentes ao assunto: 
 
“3.2[...]O Sistema Integrado de Administração Financeiro do Governo Federal – SIAFI 
utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e 
patrimonial deve refletir a situação da instituição em tempo real. Entretanto, o saldo dos bens 
móveis e imóveis, do Balanço Patrimonial de 2013 e o saldo do Inventário Patrimonial da 
Instituição são divergentes, conforme se observa a seguir: 
 

Balanço Patrimonial 
(SIAFI) 

Sistema de Gestão 
Patrimonial 

(SIP) 
Diferença 

R$ 1.018.262.989,70 R$ 220.500.354,87 R$ 797.762.634,83 
Fonte: Papéis de trabalho. 
 
Em análise ao Relatório de Gestão do exercício de 2013, item 11 – Informações Contábeis – 
observa-se da declaração do contador os pontos que influenciam na divergência de saldo 
apontada acima: 
 
11.2. Declaração do contador responsável por unidade jurisdicionada que tenha executado 
sua contabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – 
SIAFI. 

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços 
Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações 
Patrimoniais), regidos pela Lei n.º 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução 
CFC n.º 1.133/2008, relativos ao exercício de 2013, refletem adequadamente a 
situação orçamentária; financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que 
apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a: 
a) Saldos contábeis do Almoxarifado e dos bens móveis não conferem c/ o RMA e 
o RMB, respectivamente; 
b) Falta de atualização monetária, de Depreciação, de Amortização, e de Exaustão 
dos Ativos Permanentes; [...] 

 
3.3.1 - AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS - NBC T 16.10 
O Conselho Federal de Contabilidade elaborou a Resolução nº 1.137/08, que aprova a NBC T 
16.10. Esta norma trata da avaliação e mensuração de ativos e passivos em entidades do setor 
público e seu conteúdo passou a vigorar de forma obrigatória nos órgãos públicos para os 
fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010. 
 
Apesar da Lei 4.320/1964 (§ 3º, art. 106) prever que a reavaliação dos bens móveis e imóveis 
é facultativa, em virtude da convergência às normas internacionais de contabilidade, as 
reavaliações passaram a ser obrigatórias, devendo ser efetuadas anualmente ou a cada quatro 
anos, conforme prevê o item 36 da NBC T 16.10. A frequência com que as reavaliações são 
realizadas depende se há variação significativa em relação aos valores anteriormente 
registrados.[...] 
 
A fim de confirmar o atendimento à NBC T 16.10, foram selecionados dois bens adquiridos 
anteriormente a 2010 [...]. Na apreciação, foi constatado que nenhum dos itens sofreu o 
procedimento da reavaliação. A evidenciação é verificada na figura abaixo: 
 



Conta Título* Cód. 
Bem* 

Incorpor
ação* 

Valor 
Aquisição 

(R$)* 

Valor 
Atual 
(R$)* 

(02/2015) 

Prazo 
Máx. Reavaliação 

1.4.2.1.2.52.00 
Veículos 
de tração 
mecânica 

348958 2008 43.180,00 43.180,00 2011 Não 

1.4.2.1.2.52.00 
Veículos 
de tração 
mecânica 

354031 2009 33.500,00 33.500,00 2011 Não 

*Fonte: Papéis de trabalho. 
 
Ao ser questionado a respeito de como são efetuadas as reavaliações e reduções ao valor 
recuperável para o ano de 2014, visto a obrigatoriedade do cumprimento da NBC T 16.10, o 
DCF informou que a atribuição deste procedimento cabe ao DGP. 
 
Em análise ao Relatório de Gestão referente ao ano de 2013, pode-se observar que quanto aos 
itens que tratam sobre a forma de avaliação e mensuração do ativo imobilizado, a instituição 
informou que tem procedido em consonância com as diretrizes expostas pela norma. 
 
Por outro lado, o mesmo relatório evidencia que a reavaliação e redução ao valor recuperável 
dos bens móveis, não é atendida integralmente. A justificativa apresentada é que seria 
impossível efetuar reavaliação periódica, visto o quadro restrito de servidores lotados no DGP, 
especialmente se considerar a necessidade de qualificação técnica específica para mensuração 
de determinados grupos do ativo imobilizado. Quanto às reavaliações que são efetuadas, foi 
explicado pelo DGP que: 
 

Nesta senda, são efetuadas reavaliações pontuais de bens (conforme critérios de 
avaliação especificados em parágrafo anterior) como, por exemplo, em fase 
anterior à alienação de bens móveis, nos casos de procedimento administrativo do 
qual resulte necessidade de reposição de bem por dolo ou culpa do responsável, 
dentre outras situações de ordem similar. 

 
Analisando as informações coletadas para a elaboração deste trabalho de auditoria, observou-
se a inexistência de uma determinação expressa para a aplicação dos procedimentos de 
reavaliação, inclusive com relação à definição das atribuições do DCF e do DGP. 
 
3.3.2 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DOS ATIVOS - NBC T 16.9 
O Conselho Federal de Contabilidade elaborou a Resolução nº 1.136/08 que aprova a NBC T 
16.9 a qual estabelece critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação, 
amortização e exaustão. Seu conteúdo passou a vigorar de forma obrigatória nos órgãos 
públicos para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010. 
 
Para o registro devem ser observados os seguintes aspectos: (a) obrigatoriedade do seu 
reconhecimento; (b) valor da parcela que deve ser reconhecida no resultado como decréscimo 
patrimonial e no balanço patrimonial, representada em conta redutora do respectivo ativo; (c) 
circunstâncias que podem influenciar seu registro. 
 
No sentido de verificar como a UFSC está se adequando à norma, foram questionados o DCF 
e o DGP e analisadas as informações constantes no Relatório de Gestão de 2013. 
 
Segundo o DCF, os lançamentos da depreciação devem ser feitos com base em relatório de 
depreciação a ser encaminhado mensalmente pelo DGP, no entanto essa rotina não está sendo 
cumprida. O departamento relata que o último relatório de depreciação encaminhado pelo 



DGP, em 04 de julho de 2013, não foi contabilizado devido a problemas como a falta de 
segregação das UGs (UFSC e HU). 
 
Já de acordo com as informações prestadas pelo DGP, os procedimentos de depreciação são 
realizados através de cálculos pré-programados no sistema SIP, o qual realiza os cálculos 
automaticamente, com base em dados informados no cadastro dos bens (taxa de depreciação 
e valor residual). O sistema vem depreciando os bens considerando também os incorporados 
antes de 2010. O DGP relatou ainda que vem trabalhando na atualização dos dados no sistema, 
sendo que a principal ação trata do recálculo da depreciação, desconsiderando-se os bens 
incorporados anteriormente ao exercício de 2010.[...] 
 
Em paralelo, foi analisado o Balanço Patrimonial do Exercício de 2014 no SIAFI, sendo 
verificado que o saldo da Conta do Ativo (1.4.2.9.0.00.00) – Depreciações, Amortizações e 
Exaustões – permanece o mesmo desde 2011. No entanto, em consulta aos Relatórios de 
Depreciação Sintético do SIP observou-se que houve movimentação em todos os anos a partir 
de 2010, com exceção do ano de 2012. Consequentemente, o saldo do SIP difere do saldo do 
SIAFI em 31/12/2014: 
 

Data Saldo SIP Saldo SIAFI 

31/12/2009 0,00 0,00 

31/12/2010 607.684,96 0,00 

31/12/2011 2.446.835,47 5.411.853,42 

31/12/2012 2.446.835,47 5.411.853,42 

31/12/2013 13.955.767,74 5.411.853,42 

31/12/2014 27.611.970,64 5.411.853,42 

Fonte: SIP e SIAFI. 
 
De forma a obter maiores subsídios para análise desta auditoria foram selecionados no SIP, 
de acordo com a materialidade e a criticidade das contas contábeis, alguns materiais 
permanentes para proceder aos testes de verificação da depreciação. A amostra abrangeu 30 
bens, no montante de R$ 1.462.240,53, compreendidos nos grupos de contas que seguem: 
 

Grupo Descrição 

052.08  Apar. Equip. Utens. Médico Odont. Lab. Hosp. 

052.35 Equipamentos de Processamento de Dados  

052.42 Mobiliário em geral  

052.48 Veículos diversos  

052.52  Veículos de tração mecânica  

077.35 Equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação 

077.44 Obra de Arte e Peças para Exposição 

077.92 Licença de Software 

077.93 Aquisição de Software 
Fonte: SIP 
 
Para proceder aos testes de verificação, a depreciação foi calculada com base nos prazos de 
vida útil e nas taxas constantes no anexo da Instrução Normativa SRF nº 162/1998, alterada 
pela Instrução Normativa SRF nº 130/1999. A data base considerada na realização dos testes 
foi 28/02/2015. 



 
Uma das primeiras divergências observadas se refere ao saldo dos bens após a aplicação da 
depreciação. O saldo do valor atual que os bens deveriam apresentar após serem depreciados 
é de R$ 711.551,24, entretanto no SIP o saldo é representado pelo valor de R$ 1.228.945,98, 
ou seja, evidencia-se uma superavaliação nos ativos representada pelo valor de R$ 517.394,75. 
Esta informação pode ser verificada na tabela abaixo: 
 

Valor Patrimonial da 
Amostra 

Valor Depreciação 
Fiscal 

Valor Depreciação 
SIP 

Diferença 
(Superavaliação) 

R$ 1.462.240,53 R$ 711.551,24 R$ 1.228.945,98 R$ 517.394,75 
Fonte: Papéis de Trabalho. 
 
Foram observadas também situações em que as taxas cadastradas no SIP divergem da regra 
fiscal, o que demonstra fragilidade do controle e falta de confiabilidade das informações, além 
de haver o risco de evidenciação incorreta na publicação dos relatórios da Instituição. Tal 
situação foi observada para 57% dos bens avaliados, que representa 17 dos 30 itens. As 
situações foram verificadas nos bens de código de patrimônio: 510985, 500901, 451993, 
456172, 487389, 490211, 494306, 348958, 354031, 380548, 398198, 490293, 492125, 470464, 
436486, 496254, 469861. 
 
Ainda em relação aos 17 bens, observa-se que além de haver taxas diferentes cadastradas para 
estes bens, existem ainda outras particularidades encontradas, tais como: 
- Depreciação lançada para Obra de Artes. De acordo com os normativos, não será admitido 
quota de depreciação a bens que normalmente aumentam de valor com o tempo; 
- Falta de Amortização para bens intangíveis como licença e aquisição de software. 
 
Já os 13 bens remanescentes apresentaram em seu cadastro as taxas de depreciação em 
conformidade com a regra fiscal. Contudo, apenas seis destes demonstraram o correto cálculo 
da depreciação e os outros (códigos de patrimônio: 190984, 463225, 482497, 435494, 456133, 
442585, 481669) apresentaram divergência quanto ao cálculo. 
 
Conforme já citado neste relatório, o DCF encaminhou ao DGP, em 28/04/2014, o Processo 
n° 23080.019185/2014-92 contendo orientações para o encaminhamento do Relatório de 
Movimentação de Bens Móveis (RMB) e do Relatório de Depreciação, amortização e exaustão, 
necessários para a conciliação dos saldos no SIAFI1. 
 
Assim, consolidando as informações prestadas e os testes realizados, comprovou-se que a 
rotina de depreciação, amortização e exaustão dos bens móveis da Instituição não vem sendo 
realizada corretamente.” 
 
O relatório contemplava, ainda, neste mesmo item, problemas relacionados à gestão de bens 
imóveis, que não se encontra no escopo do presente trabalho. Com relação a este item, foram 
elaboradas onze recomendações, dez delas diretamente relacionadas ao inventário de bens 
móveis, abaixo informadas, inclusive quanto à atualização de sua implementação. 
 
Quadro – Recomendações exaradas nos itens 3.2 e 3.3 do Relatório de Auditoria n.º 004/2014. 

Recomendação Atendimento 
Item 3.2 

Recomendação (001): 
Solucionar a divergência 
de saldo entre o Sistema de 

Em 09/10/2015, o DGP relatou, por e-mail, em resposta ao item 6 da Solicitação 
de Auditoria n° 201504911/001 da CGU: As rotinas de conciliação patrimonial 
e contábil vêm sendo debatidas entre DGP e DCF, inclusive com trabalho sendo 

                                                 
1 Memorando n° 12/2014/DIR/DCF/PROPLAN - Fls. 118-120 do processo de auditoria. 



Recomendação Atendimento 
Gestão Patrimonial e o 
Ativo Imobilizado a fim de 
que as Demonstrações 
Contábeis possam refletir a 
situação patrimonial da 
UFSC. 

realizado na atualização da Portaria Normativa n. 007/GR/2007, que observará 
a divisão de responsabilidades. Tratativas diretas com o DCF apontaram 
inconsistências nos dados dos relatórios que devem ser fornecidos pelo DGP ao 
DCF, além de informações da base de dados que devem constar nos relatórios. 
Desse modo, as ações relacionadas a esta recomendação de auditoria poderão 
ser iniciadas efetivamente para a solução do problema quando forem resolvidos 
os erros de relatórios, principalmente o de depreciação.  
Análise AUDIN: Recomendação PENDENTE. O gestor informou que 
providências estão sendo adotadas, portanto há necessidade de monitoramento. 
Conclusão CGU: Conforme será abordado adiante, é nítida a inadequação das 
informações constantes do SIP. Dado o grande volume de bens cadastrados, será 
demorada a tarefa de equacionamento do problema. 

Recomendação (002): 
Cumprir rotina de 
encaminhar mensalmente o 
Relatório de 
Movimentação de Bens 
Móveis (RMB) e o 
Relatório de Depreciação, 
amortização e exaustão 
para registro contábil, em 
conformidade com os 
manuais do SIAFI. 

Item 3.2 
Recomendação (001): 
Definir os procedimentos 
necessários à 
implementação da NBC T 
16.10, inclusive com 
relação às competências 
dos setores responsáveis, 
haja vista que o prazo 
máximo para atendimento 
do cronograma da 
macrofunção 02.03.30 
encontra-se expirado. 

Em 15/10/2015, a PROPLAN relatou, por e-mail, em resposta ao item 6 da 
Solicitação de Auditoria n.° 201504911/001 da CGU: Com relação aos bens 
imóveis, informamos que foi criada a partir de 2014 a  Coordenadoria de 
Regularização Fundiária e Predial, que já vem realizando trabalhos para  
regularizar os bens imóveis pertencentes a UFSC. Quanto aos bens móveis, para 
que ocorram os lançamentos contábeis e as suas conciliações é necessário que 
sejam enviados ao DCF  os relatórios mensalmente. Além de colocamos um 
servidor junto ao DGP para auxiliar na definição dos procedimentos, foi criada 
pela Portaria 1491/2015/GR uma Comissão, composta por um professor de 
Ciências Contábeis, um servidor do DCF, o diretor do DGP e uma representante 
da AUDIN, para definir os procedimentos necessários para a implementação da 
depreciação de bens móveis e demais adequações nos procedimentos internos 
para atendimento às novas normas. Também foi criada uma "força tarefa" 
composta por um TAE da SeTIC, um do DCF e um do DGP para solucionar os 
problemas do sistema SIP, mesmo tendo que encerrar o contrato com a 
SOFTPLAN. 
Avaliação AUDIN: Recomendação PENDENTE. O gestor informou que 
providências estão sendo adotadas, portanto há necessidade de monitoramento. 
Conclusão CGU: Conforme será abordado adiante e já relatado nas 
recomendações precedentes, é nítida a inadequação das informações constantes 
do SIP. Dado o grande volume de bens cadastrados, será demorada a tarefa de 
equacionamento do problema. 

Recomendação (002): 
Efetuar a reavaliação para 
todos os bens que foram 
adquiridos até a data limite 
imposta pela norma legal, 
em vez de realizá-la apenas 
nas duas situações citadas 
no Relatório de Gestão 
2013 (fase anterior da 
alienação de bens móveis e 
quando há processo 
administrativo que resulte 
reposição de bem). 

Em 09/10/2015, o DGP relatou, por e-mail, em resposta ao item 6 da Solicitação 
de Auditoria n° 201504911/001 da CGU: A reavaliação dos bens vem sendo 
debatida entre DGP e PROPLAN, analisando-se possíveis formas que 
viabilizem a realização do trabalho de reavaliação dos bens, considerada a 
quantidade expressiva de itens que compõem o acervo patrimonial da UFSC. 
Avaliação AUDIN: Recomendação PENDENTE. O gestor informou que 
providências estão sendo adotadas, portanto há necessidade de monitoramento. 
Conclusão CGU: De fato, há grande volume de registros, situação esta que 
dificulta o equacionamento do problema. 

Recomendação (003): 
Capacitar os servidores dos 
setores competentes no 
intuito de atender as 
normas de contabilidade 
aplicadas ao setor público 
(NBC T 16.10 e NBC T 
16.9). 

Em 15/10/2015, a PROPLAN relatou, por e-mail, em resposta ao item 6 da 
Solicitação de Auditoria n° 201504911/001 da CGU: Os servidores estão 
capacitados para atender as novas normas e têm participado de eventos. O que 
precisa ser feito é a reavaliação dos bens adquiridos antes de 2010 (DGP e 
CRFP), a adequação do Sistema (SIP) para o cálculo correto da depreciação e a 
definição dos procedimentos internos que a Comissão (port 1491/2015/GR) já 
mencionada está elaborando. Avaliação AUDIN: Recomendação ATENDIDA 
COM RESSALVA, haja vista que o gestor informa que a equipe está 



Recomendação Atendimento 
devidamente capacitada. Porém deve ser monitorada com relação ao 
atendimento das normas. 
Conclusão CGU: Pelo exposto, a recomendação foi atendida. 

Recomendação (004): 
Ajustar as taxas registradas 
no SIP para o cálculo da 
depreciação, justificando 
os casos de utilização de 
taxas de depreciação 
diferentes das taxas fiscais 
exigidas pela legislação 
(bens de código 
patrimonial: 510985, 
500901, 451993, 456172, 
487389, 490211, 494306, 
348958, 354031, 380548, 
398198, 490293, 492125, 
470464, 436486, 496254, 
469861). 

Em 09/10/2015, o DGP relatou, por e-mail, em resposta ao item 6 da Solicitação 
de Auditoria n° 201504911/001 da CGU: A realização de alteração das taxas de 
depreciação ou amortização no sistema SIP - esta última não implantada no 
sistema sob essa nomenclatura, utilizando-se, como alternativa, o mesmo 
parâmetro da depreciação -, não é permitida aos usuários. Trata-se de assunto 
que envolve, necessariamente, programadores. A necessidade de atualizar as 
taxas de depreciação e valor residual já foi informada à SeTIC, bem como os 
dados necessários à atualização informados. É necessária a atualização via base 
de dados, para regularizar todas as inconsistências desse tipo. Em análise 
superficial dos casos, não há necessidade de utilização de outra taxa de 
depreciação que não a oficial (depreciação acelerada, por exemplo). 
Avaliação AUDIN: Recomendação PENDENTE. O gestor informou que 
providências estão sendo adotadas, portanto há necessidade de monitoramento. 
Conclusão CGU: Há várias pendências relacionadas às inconsistências do SIP. 
Por este motivo, dado o grande volume de informações, entende-se que o tempo 
de resolução será extenso. 

Recomendação (005): 
Calcular e registrar a 
amortização para os bens 
de código de patrimônio: 
500901, 436486, 496254 e 
ajustar a depreciação sobre 
o bem de código 
patrimonial: 469861. 
Recomendação (006): 
Identificar os motivos 
pelos quais a depreciação 
calculada pela equipe de 
auditoria diverge da 
depreciação registrada no 
SIP, apesar das taxas do 
sistema ser iguais às taxas 
exigidas pela legislação 
(bens com código de 
patrimônio: 190984, 
463225, 482497, 435494, 
456133, 442585, 481669), 
providenciando os ajustes 
no sistema. 

Em 09/10/2015 o DGP relatou, por e-mail, em resposta ao item 6 da Solicitação 
de Auditoria n° 201504911/001 da CGU: Em breve análise dos casos, não 
concluímos sobre o resultado, pois o usuário [DGP]  não possui "acesso" aos 
parâmetros de cálculo das depreciações - acessível aos programadores. Quanto 
à atualização de taxas de registros já efetuados no SIP, reitera-se o constante das 
respostas aos itens 004 e 005, ambos da constatação 3.3. 
Avaliação AUDIN: Recomendação PENDENTE. O gestor informou que 
providências estão sendo adotadas, portanto há necessidade de monitoramento. 
Conclusão CGU: Há várias pendências relacionadas às inconsistências do SIP. 
A recomendação deve ser repassada à SeTIC. 

Recomendação (007): 
Realizar verificação das 
taxas e cálculos da 
depreciação, amortização e 
exaustão para o universo de 
bens patrimoniais, 
procedendo as correções 
necessárias. 

Em 09/10/2015, o DGP relatou, por e-mail, em resposta ao item 6 da Solicitação 
de Auditoria n° 201504911/001 da CGU: A realização de alteração das taxas de 
depreciação ou amortização  e de exaustão no sistema SIP - estas últimas não 
implantadas no sistema sob essa nomenclatura, utilizando-se, como alternativa, 
o mesmo parâmetro da depreciação -, não é permitida aos usuários. Trata-se de 
assunto que envolve, necessariamente, programadores. A necessidade de 
atualizar as taxas de depreciação e valor residual já foi informada à SeTIC, bem 
como os dados necessários à atualização informados. É necessária a atualização 
via base de dados, para regularizar todas as inconsistências dessa espécie, 
conforme comunicações diretas e reuniões. A verificação já foi efetuada, 
estando pendente a efetiva implantação das correções necessárias na base de 
dados. 
Avaliação AUDIN: Recomendação PENDENTE. O gestor informou que 
providências estão sendo adotadas, portanto há necessidade de monitoramento. 
Conclusão CGU: Como já analisado anteriormente, há várias pendências 
relacionadas às inconsistências do SIP. Por este motivo, dado o grande volume 
de informações, entende-se que o tempo de resolução será extenso. 

Recomendação (008): 
Cumprir rotina de 
encaminhar mensalmente o 

Em 09/10/2015, o DGP relatou, por e-mail, em resposta ao item 6 da Solicitação 
de Auditoria n° 201504911/001 da CGU: As rotinas de conciliação patrimonial 
e contábil vêm sendo debatidas entre DGP e DCF, inclusive com trabalho sendo 



Recomendação Atendimento 
Relatório de 
Movimentação de Bens 
Móveis (RMB) e o 
Relatório de Depreciação, 
Amortização e Exaustão 
para registro contábil, em 
conformidade com os 
manuais do SIAFI. 

realizado na atualização da Portaria Normativa n. 007/GR/2007, que observará 
a divisão de responsabilidades. Tratativas diretas com o DCF apontaram 
inconsistências nos dados dos relatórios que devem ser fornecidos pelo DGP ao 
DCF, além de informações da base de dados que devem constar nos relatórios. 
Desse modo, as ações relacionadas a esta recomendação de auditoria poderão 
ser iniciadas efetivamente para a solução do problema quando forem resolvidos 
os erros de relatórios, principalmente o de depreciação, conforme justificativas 
já apontadas. 
Avaliação AUDIN: Recomendação PENDENTE. O gestor informou que 
providências estão sendo adotadas, portanto há necessidade de monitoramento. 
Conclusão CGU: Conforme será abordado adiante e já relatado nas 
recomendações precedentes, é nítida a inadequação das informações constantes 
do SIP. Dado o grande volume de bens cadastrados, será demorada a tarefa de 
equacionamento do problema. 

Fonte: Relatório de Auditoria n.º 004/2014 e arquivo anexo a e-mail enviado em 15 de outubro de 2015. 
 
Considerando as conclusões acima, observa-se que 10% das dez recomendações acima 
relacionadas foram cumpridas e 90% permanecem pendentes. 
 
De modo a materializarmos as falhas relacionadas aos registros contábeis no exercício de 2015, 
solicitamos a disponibilização do Relatório de Movimentação de Bens Móveis - RMB e do 
Relatório de Depreciação, Amortização e Exaustão referentes ao mês de setembro de 2015.  
Conforme se observa do quadro abaixo, não há qualquer correspondência entre as informações 
do SIAFI e aquelas constantes do SIP. 



Quadro – Comparação das informações de bens móveis SIAFI x SPI em Setembro de 2015 – Detalhamento nos casos em que o saldo atual no SIP 
mostrava-se superior a R$ 100 milhões. 

Bens Móveis SIAFI Bens Móveis - SPI 

Conta Descrição Saldo 
Anterior R$ Débitos R$ Créditos R$ Saldo Final R$ Conta Descrição Saldo Anterior 

R$ 
Incorpora-

ção R$ 
Baixa 

R$ Saldo Atual R$ 

1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS 201.263.542,6
5 14.711.961,58 4.246.802,39 211.728.701,84   TOTAL 38.927.201.073,41 1.271.109,52 424,17 38.947.803.474,64 

1.2.3.1.1.01.01 
APARELHOS DE 
MEDICAO E 
ORIENTACAO 

8.432.137,32 335.073,82 0 8.767.211,14 44905204 aparelhos de 
medição 2.328.126.851,40 19.474,46 0 2.328.145.525,70 

1.2.3.1.1.01.02 

APARELHOS E 
EQUIPAMENTOS 
DE 
COMUNICACAO 

2.329.886,94 415,66 476,99 2.329.825,61 44905206 
aparelhos e 
equipamentos de 
comunicação 

101.090.836,61 0 43,91 101.090.424,76 

1.2.3.1.1.01.03 

EQUIPAM/UTEN
SILIOS 
MEDICOS,ODON
TO,LAB E HOSP  

26.027.513,00 2.413.250,77 0 28.440.763,77 44905208 
Apar. Equip. 
Utens. Médico, 
Odont, Lab, Hosp. 

4.773.215.788,46 266.111,26 0 4.773.481.454,96 

1.2.3.1.1.01.07 
MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 
ENERGETICOS  

1.614.900,17 484.613,55 405,83 2.099.107,89 44905230 máquinas e equip. 
energéticos 236.883.829,90 1.834,00 99 236.884.927,58 

1.2.3.1.1.01.08 
MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 
GRAFICOS 

3.128.955,60 27.199,98 560 3.155.595,58 44905232 
máquinas e 
equipamentos 
gráficos 

24.987.670.594,41 22.913,00 1,21 24.987.695.306,20 

1.2.3.1.1.01.09 

MAQUINAS, 
FERRAMENTAS 
E UTENSILIOS 
DE OFICINA 

829.950,99 487,5 0 830.438,49 44905238 
máq., ferramentas 
e utensílios de 
oficin 

253.565.689,12 30.452,57 0 253.596.141,69 

1.2.3.1.1.01.25    

MAQUINAS, 
UTENSILIOS E 
EQUIPAMENTOS  
DIVERSOS 

3.126.845,53 123.258,82 624,9 3.249.479,45 44905234 Maq.Equip.e 
Utensilios Dvs. 1.942.717.189,90 44.938,00 0 1.942.762.127,91 

1.2.3.1.1.03.01 
APARELHOS E 
UTENSILIOS 
DOMESTICOS  

10.316.376,06 162.161,72 88,64 10.478.449,14 44905212 
aparelhos e 
utensílios 
domésticos 

1.134.336.466,00 17.302,00 0,00 1.153.701.004,00 

1.2.3.1.1.03.02 
MAQUINAS E 
UTENSILIOS DE 
ESCRITORIO 

208.897,69 0 100,08 208.797,61 44905236 
máq., instal. e 
utensílios de 
escritório 

128.138.621,40 330,00 0,00 128.138.951,40 

1.2.3.1.1.03.03 MOBILIARIO EM 
GERAL 27.490.782,85 1.026.529,92 6.835,13 28.510.477,64 44905242 mobiliário em 

geral 1.524.981.768,00 170.104,92 245,05 1.525.185.945,00 



Bens Móveis SIAFI Bens Móveis - SPI 

Conta Descrição Saldo 
Anterior R$ Débitos R$ Créditos R$ Saldo Final R$ Conta Descrição Saldo Anterior 

R$ 
Incorpora-

ção R$ 
Baixa 

R$ Saldo Atual R$ 

1.2.3.1.1.04.05 
EQUIPAMENTOS 
PARA AUDIO, 
VIDEO E FOTO  

16.085.829,07 293.088,36 2.536,55 16.376.380,88 44905233 equip. p/ áudio, 
vídeo e foto 977.466.388,90 9.725,00 0,00 977.493.669,90 

1.2.3.1.1.99.10 
MATERIAL DE 
USO 
DURADOURO 

2.996.161,79 0 0 2.996.161,79 44905287 
MATERIAL DE 
USO 
DURADOURO 

240.618.814,70 0,00 0,00 240.618.814,70 

Diversos*   110.162.551,0
7 10.646.381,48 4.237.582,27 116.571.350,28 Diversos 

**   298.388.233,85 687.924,31 35,00 299.009.180,34 

Fonte: SIAFI 2015 – Transação Balancete – UG 153163 – Gestão 15237 – Setembro de 2015 e Relatório de Movimentação de Bens anexo ao Memorando n.º 050/2015/DGP/PROAD, 
de 8 de outubro de 2015. 

* 1.2.3.1.1.01.04 Aparelho e Equipamento p/Esportes e Diversões, 1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro, 1.2.3.1.1.01.06 Máquinas e Equipamentos 
Industriais, 1.2.3.1.1.01.12 Equipamentos, Peças e Acessórios p/Automóveis, 1.2.3.1.1.01.13 Equipamentos, Peças e Acessórios Marítimos, 1.2.3.1.1.01.18 Equipamentos de Manobras 
e Patrulhamento, 1.2.3.1.1.01.20 Máquinas e Utensílios Agropecuário/Rodoviário, 1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos, 1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de 
Processamento de Dados, 1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos, 1.2.3.1.1.04.03 Discotecas e Filmotecas, 1.2.3.1.1.04.04 Instrumentos Musicais e Artísticos, 
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição, 1.2.3.1.1.05.00 Veículos, 1.2.3.1.1.05.01 Veículos Em Geral, 1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica, 1.2.3.1.1.05.06 
Embarcações, 1.2.3.1.1.07.00 Bens Móveis em Andamento, 1.2.3.1.1.07.02 Importações em Andamento, 1.2.3.1.1.07.03 Adiantamentos para Inversões em Bens Móveis, 
1.2.3.1.1.10.00 Semoventes e Equipamentos de Montaria, 1.2.3.1.1.99.00 Demais Bens Móveis, 1.2.3.1.1.99.08 Bens Móveis a Classificar, 1.2.3.1.1.99.09 Peças não Incorporáveis a 
Imóveis. 

** 44905210 Aparelhos e Equip. p/ Esportes e Diversões, 44905224 Equip. de Proteção, Segurança e Socorro, 44905228 Máq. e Equipamentos de Mat. Industrial, 44905257 Acessórios 
para Veículos, 44905260 Equipamentos, Peças e Acessórios Marítimos, 44905222 Equipamentos de Manobra e Patrulhamento, 44905240  Máquinas e Equip. Agríc. e Rodoviários, 
44905239 Equipamentos Utensil. Hidráulico Elétrico, 44905235 Equipamentos de Processamento de Dados, 44905218  Coleções e Material Bibliográfico, 44905226 
Instrumentos Musicais e Artísticos, 44905244 Obras de Arte e Peças para Museu, 44905248 Veículos Diversos, 44905252  Veículos de Tração Mecânica, 44905220 Embarcações, 
44905246 Semoventes e Equipamentos de Montaria, 44905299 Outros Materiais Permanentes, 44905251 Peças não Incorporáveis à Imóveis, 44905216 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias.   

Quanto à depreciação, observa-se a seguinte situação: 

Quadro – Depreciação no SIAFI e no SIP em Setembro de 2015. 

Sistema Descrição Saldo Anterior 
R$ Créditos R$ Débitos R$ Saldo Final 

R$ 
SIAFI Conta 1.2.3.8.1.01.00   DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS 5.411.853,42 5.496.061,06 5.496.061,06 5.411.853,42 
SIP Depreciação total 57.559.473,06 1.753.045,52   59.312.518,58 

Fonte: SIAFI 2015 – Transação Balancete – UG 153163 – Gestão 15237 – Setembro de 2015 e Relatório Depreciação, Amortização e Exaustão anexo ao Memorando n.º 
050/2015/DGP/PROAD, de 8 de outubro de 2015. 
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Observa-se, portanto, que as falhas observadas pela Auditoria Interna ainda permanecem 
e que os relatórios gerados pelo SIP apresentam informações não condizentes com a 
realidade. Considera-se nítida a inconsistência dos dados constantes do SIP, posto que 
não parece razoável que a UFSC possua, por exemplo, R$ 25 bilhões em máquinas e 
equipamentos gráficos, conforme registrado no Mapa de Inventário Sintético de setembro 
de 2015, encaminhado em anexo ao Memorando n.º 050/2015/DGP/PROAD, de 8 de 
outubro de 2015 (o valor unitário seria de R$ 7,0 milhões considerando a quantidade de 
3.560 bens informada no documento). 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Grande volume de registros inconsistentes constante do SIP e não realização da 
implementação completa do SIP pela SOFTPLAN, descumprindo o Contrato n.º 
423/2009. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Durante a realização de ação de controle executada ainda ao longo do exercício 2015 (OS 
201504911), os gestores apresentaram a manifestação a seguir (Ofício nº 969/2015/GR, 
de 11 de dezembro de 2015): 
 
“Com objetivo de equalizar o entendimento das diversas equipes envolvidas na gestão do 
patrimônio e de TI  sobre os requisitos especificados no edital que culminou com a 
contratação do SIP, uma nova prova de conceito foi realizada. Chamamos a iniciativa 
de prova de conceito, pois o objetivo era repassar cada um dos itens, identificar se o 
mesmo era atendido  pelo software e também possíveis melhorias. 
Esta prova de conceitos realizada em 16/01/2014 chegou-se a conclusão que os 34 itens 
do edital foram atendidos, com exceção aos cinco últimos (30,31,32,33,34). 
Estes itens foram atendidos com a apresentação de ferramenta para desenvolvimento de 
Consulta dinâmica na primeira quinzena de fevereiro/2014. 
O que restou a ser desenvolvido, no relatório (em anexo) foram sugestões de melhorias 
e alterações pontuais. 
Obs: Com o encerramento definitivo do contrato com a Sofptlan ocorrido em 20/07/2015 
a SeTIC passou a executar todos os serviço até então prestados pela empresa.  Segundo 
o processo de desenvolvimento de software estabelecido pela SeTIC e publicado em 
http://setic.ufsc.br/files/2015/10/P01-SETIC-PROPLAN-Processo-de-desenvolvimento-
de-NOVO-software.pdf as unidades devem formalizar solicitações de alterações e 
melhorias de software através de Documentos de Oficialização de Demanda (DoD) 
disponível em  http://setic.ufsc.br/desenvolvimento/ 
Para a elaboração de um plano de trabalho a SeTIC irá reforçar junto a DGP a 
necessidade formalizar as demandas de alteração de software ou regras através de DoD. 
Atualmente existem dois DoD referentes ao SIP sendo que um já foi atendido. Em anexo 
seguem os dois como exemplo. 
As disparidades contábeis apontadas no relatório estão sendo analisadas e equacionadas 
em trabalho conjunto do DGP/PROAD, DCF/PROPLAN e o suporte tecnológico da 
SeTIC/PROPLAN.” 
 
Já no que concerne à Pró-Reitoria de Administração, foi informado: 
 
“Quanto às recomendações feitas pela Controladoria-Geral da União, relatório nº 
201504911, observa-se que os posicionamentos do DGP relativos ao patrimônio da 
UFSC, foram feitos durante os trabalhos de auditoria. As resoluções e aprimoramentos 
dependem de considerável tempo, pois dentre outras coisas envolvem pessoal suficiente 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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e resoluções no SIP.  Aguardaremos o relatório final para analisarmos e estipularmos, 
dentro do plano de providências, um período para que possamos avançar mais na 
regularização do inventário/UFSC.” 
 
Posteriormente, em decorrência do presente trabalho de auditoria, os gestores informaram 
as providências adotadas em atendimento às recomendações fomuladas (Ofício nº 
461/2016/GR, de 29 de abril de 2016): “informamos que vários avanços foram 
alcançados a partir das ações conjuntas realizadas pelo DCF/PROPLAN, DGO/PROAD 
e SeTIC/PROPLAN. O anexo A descreve as ações realizadas e planejadas e os avanços 
conquistados, vários deles após a última resposta nossa à CGU em 2015”. 
 
Providências em relação à Recomendação 1: “Plano de Ação 
• Maio/2016: Análise dos problemas do SIP. 
◦ Responsáveis: DGP, SETIC, DCF. 
• Junho a Julho/2016: Elaboração de propostas para a solução dos problemas 
levantados. 
◦ Responsáveis: DGP, SETIC, DCF. 
• Agosto/2016: Elaboração de cronograma de implementação das ações visando a 
solução dos problemas levantados, definindo os seus respectivos responsáveis. 
◦ Responsáveis: DGP, SETIC, DCF. 
• Setembro/2016: Apresentação do cronograma às Pró-Reitorias de Administração e de 
Planejamento para aprovação e demais encaminhamentos. 
◦ Responsáveis: DGP, SETIC, PROAD, PROPLAN. 
• Setembro/2016 a Agosto/2017: Período para implementação das ações de correção 
do SIP conforme cronograma aprovado. 
◦ Responsáveis: DGP, SETIC, Agentes Patrimoniais. 
• Fevereiro/2017: Análise dos resultados parciais da implementação. 
◦ Responsáveis: DGP; SETIC; DCF. 
• Agosto/2017: Prazo final para a solução dos problemas levantados”. 
 
Providências em relação à Recomendação 2: “Plano de Ação 
• Maio/2016: Efetuar o levantamento das disparidades contábeis 
◦ Responsáveis: DGP, SETIC, DCF. 
• Junho a Julho/2016: Definir as soluções necessárias para o equacionamento do 
problema, em consonância às ações de correção das pendências do SIP (ver Plano de 
Ação da Constatação n. 1.1.1.6 – Recomendação 1). 
◦ Responsáveis: DGP, SETIC, DCF. 
• Agosto/2016: Elaboração de cronograma de implementação das ações visando a 
solução dos problemas levantados, definindo os seus respectivos responsáveis. 
◦ Responsáveis: DGP, SETIC, DCF. 
• Setembro/2016: Apresentação do cronograma às Pró-Reitorias de Administração e de 
Planejamento para aprovação e demais encaminhamentos. 
◦ Responsáveis: DGP, SETIC, DCF, PROAD, PROPLAN. 
• Setembro/2016 a Agosto/2017: Período para implementação das ações conforme 
cronograma aprovado. 
◦ Responsáveis: DGP, SETIC, Agentes Patrimoniais. 
• Fevereiro/2017: Análise dos resultados parciais da implementação. 
◦ Responsáveis: DGP; SETIC; DCF. 
• Agosto/2017: Prazo final para a solução dos problemas levantados”. 
 
Providências em relação à Recomendação 3: “O DGP apresentará o andamento dos 
planos de ação nos próximos relatórios de gestão.” 
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Providências em relação à Recomendação 4: Os gestores se manifestam sobre as 
recomendações do Relatório AUDIN nº 04/2014. Verifica-se que permanecem 
pendências no atendimento de recomendações. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em relação à situação das funcionalidades do SIP, conforme abordado no item 1.1.3.1 
deste relatório, verificaram-se as informações registradas em Relatório encaminhado pelo 
DGP/PROAD aos órgãos de controle, em 07 de março de 2014, anexo 8 ao Relatório de 
Inventário 2014, para atendimento aos Acórdãos TCU n.º 2.589/2012 e n.º 2.365/2013, o 
qual retratava o resultado da reunião mencionada na reposta apresentada, ocorrida em 
janeiro de 2014. Conforme o documento, além das funcionalidades não desenvolvidas 
mencionadas na manifestação, uma das 34 funcionalidades previstas em edital não foi 
atendida, e assim permanece até o presente momento. 
 
Em relação às providências relacionadas às disparidades contábeis, verifica-se que o 
gestor reconhece a existência da falha e se mostra disposto a resolvê-la. 
 
Quanto aos novos esclarecimentos, verifica-se que as providências estão em curso; 
portanto, ainda não houve implementação definitiva das recomendações. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Elaborar um Plano de Ação para o equacionamento das pendências do 
SIP estabelecendo responsáveis, prazos e metas a serem cumpridos. 
 
Recomendação 2: Elaborar um Plano de Ação, definindo metas, prazos e responsáveis, 
voltado à solução das disparidades contábeis, em consonância com o Plano de Ação para 
o equacionamento das pendências do SIP. 
 
Recomendação 3: Apresentar, nos Relatórios de Gestão futuros, o andamento dos Planos 
de Ação relacionados às recomendações 1 e 2, até que estejam cumpridos. 
 
Recomendação 4: Atender às recomendações da Auditoria Interna contidas no Relatório 
nº 04/2014 ou manifestar-se e combinar prazos na impossibilidade de solução em curto 
prazo. 
 
 
4 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                    

4.1 MOVIMENTAÇÃO                                   

4.1.1 QUANTITATIVO DE PESSOAL                        

4.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 
Cumprimento parcial do Termo de Conciliação Judicial Geral de 05 de novembro 
de 2007. 
 
Fato 
 
A partir da análise dos exames referentes à substituição dos terceirizados, identificou-se 
que 109 (cento e nove) dos 155 (cento e cinquenta e cinco) terceirizados irregulares não 
foram dispensados. Dessa forma, a Unidade não cumpriu integralmente o estabelecido na 
PI MP/CGU nº 494/2009, para cumprimento do Termo de Conciliação Judicial Geral, de 
05 de novembro de 2007, prorrogado pelo Acórdão TCU nº 2.681/2011-Plenário, para 
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substituição de terceirizados irregulares, nos autos da Ação Civil Pública nº 00810-2006-
017-10-00-7 (17ª Vara da Justiça do Trabalho de Brasília/DF). 
 
Na linha dos citados Ajustes e disposições normativas, o Ministério Público Federal em 
Santa Catarina propôs Ação Civil Pública nº 501269555.2015.4.04.7200/SC, na qual se 
pede a adoção de providências capazes de viabilizar servidores (regidos pela Lei nº 
8.112/90) em quantidade necessária para as atividades fins do Hospital Universitário 
Polydoro Ernani de São Thiago, vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina 
(HU/UFSC), envolvendo a reabertura/abertura de leitos e serviços paralisados, 
compreendidos os necessários para ativação da Unidade de Queimados (97), com 10 
leitos, e dos 7 Leitos de Saúde Mental (64); e, em caráter subsidiário, a adoção de 
providências capazes de viabilizar, ao menos, a contratação que permita substituir os 
empregados terceirizados ilegalmente. Em referida Ação Civil Pública aborda-se a 
questão da contratação indevida de terceirizados via fundação de apoio; reconhecendo-se 
a pendência de solução, “mesmo frente às recomendações/exigências do Tribunal de 
Contas da União (TCU) e do Ministério Público do Trabalho (MPT)”. 
 
Contudo, não foi deferida a medida liminar pleiteada na referida Ação Civil Pública, que 
pedia a contratação imediata de mais servidores estatutários, inclusive em substituição 
aos terceirizados irregulares, em razão, dentre outras, no entendimento do Magistrado 
responsável pelo julgamento, do “fato de a UFSC ainda não ter decidido sobre a 
conveniência e oportunidade na opção pela transferência da gestão do HU mediante 
contratualização com a EBSERH, que os próprios autores parecem apontar como sendo 
o inevitável caminho frente ao regime de reposição equivalente de que trata o Decreto 
7.232/2010, uma vez que parece ser a única diretriz capaz de assegurar o pleno 
funcionamento das unidades hospitalares, quando o STF, de certa forma, avalizou as 
disposições da Lei 12.550/2011 ao negar liminar na ADI 4.895.  Nesse cenário o 
deferimento de medida liminar até poderia comprometer ou dificultar o exercício de tal 
opção pela UFSC ou poderia frustrar legítimas expectativas de terceiros.” 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Demora na deliberação pelo Conselho Universitário acerca da adesão ao contrato com a 
EBSERH ou, então, na adoção de outra providência com vistas a efetuar a substituição 
dos terceirizados irregulares. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201601508/01, a Unidade, por Memorando nº 
032/2016/DG/HU, de 12 de abril de 2016, apenas reportou a situação atual e as 
providências que foram adotadas com vistas a dar atendimento ao Termo de Conciliação 
Judicial Geral, de 05 de novembro de 2007: 
 
“Informamos que foi mantida em atividade no HU (Hospital Universitário) um 
quantitativo de 155 empregados e quando o quantitativo ultrapassou este número é 
porque estavam sendo computados os afastamentos para tratamento de saúde. 
 

Ano Quantidade de empregados 
2006 144 
2007 164 
2008 162 
2009 162 
2010 158 
2011 156 
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2012 133 
2013 151 
2014 150 
2015 82 
2016 109 

 
A diminuição do quantitativo apresentado no ano de 2015 se refere a demissão de 
empregados por dificuldades financeiras da instituição e não porque houve uma política 
de substituição de empregados fundacionais, o que gerou um aumento nos gastos do 
Adicional de Plantão Hospitalar (APH) e dificuldades na manutenção da assistência ao 
paciente. 
 
O contrato de 2016 prevê a manutenção de apenas 100 empregados em atividade no HU. 
No momento estamos com 109 empregados contratados pela FAPEU, sendo que 100 
estão trabalhando e os demais afastados para tratamento de saúde. 
 
Em dezembro de 2015 foi aprovada do CUn a adesão da UFSC à EBSERH e o contrato 
foi assinado em 16 de março de 2016. Já foi realizado pela EBSERH um 
Dimensionamento dos Serviços Assistenciais do HU, visando o Dimensionamento de 
Pessoal com a substituição dos empregados fundacionais, entretanto, ainda não 
recebemos o retorno da EBSERH em relação ao Dimensionamento de Pessoal. 
 
Também anexamos cópia do Plano de Desligamento de Vínculos Precários que foi 
encaminhado à EBSERH, atendendo solicitação da mesma.” 
 
A Unidade finaliza consolidando tais informações no quadro a seguir: 
 

Medidas adotadas para atendimento do termo de Conciliação Judicial Geral de 05/11/2007 
Quantidade inicial de terceirizados irregulares 
informada pelos Ministérios 

155 

Quantidade de terceirizados irregulares em 01/01/2015 150 
Quantidade de terceirizados irregulares em 31/12/2015 82 
Houve planejamento para dimensionamento da força de 
trabalho da unidade? 

Sim. Foi elaborado pelo HU e EBSERH e 
submetido ao MPOG 

Quantidade de servidores admitidos para substituir os 
terceirizados 

0 

Relação dos atos para substituição dos terceirizados Conforme manifestação acima 
Todos os terceirizados irregulares foram dispensados? Não 
Caso a resposta anterior seja “não”, qual a quantidade 
remanescente? 

109 

Qual a justificativa para a quantidade remanescente Não foram liberadas as vagas para 
reposição. 

 
De igual forma, o seu Memorando nº 160/2016/GR, de 13 de abril de 2016, a seguir 
transcrito: 
 
“Em referência à Solicitação de Auditoria em epígrafe, informamos que foi realizada 
uma reunião no Gabinete da Reitoria desta Universidade no dia 8 de dezembro de 2015 
para tratar do funcionamento do Hospital Universitário, com a presença do Procurador 
do Trabalho (...), do Procurador da República (...), da Reitora da UFSC, do Chefe de 
Gabinete da Reitoria, do Diretor do Hospital Universitário e de representante da 
Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU). 
 
Nesta reunião, foram discutidas a situação do quadro de pessoal do Hospital 
Universitário (HU) e a aprovação, por parte do Conselho Universitário, quanto à adesão 
da Universidade à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Foi 
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apresentado, ainda, um planejamento preliminar de concursos da EBSERH para suprir 
o montante de pessoal necessário para o funcionamento de todos os leitos do HU. 
 
Igualmente, debateu-se a necessidade de se manterem os funcionários terceirizados via 
FAPEU até que as contratações pela EBSERH fossem efetivadas, de forma a garantir-se 
a continuidade dos serviços e o equilíbrio prestado pelo HU durante o período de 
transição. 
 
Outro ponto discutido na reunião foi a Ação Civil Pública nº 
501296555.2015.4.04.7200/SC. 
 
Por fim, foi compreendido e aceitos pelos Procuradores presentes que, com a adesão à 
EBSERH, seria possível a substituição completa dos terceirizados via FAPEU sem 
maiores prejuízos à comunidade que depende do funcionamento do Hospital 
Universitário.” 
 
Por fim, a Unidade apresentou o Plano de Desligamento dos Vínculos Precários, já no 
âmbito da execução do recente contrato assinado com a EBSERH, no qual consta a 
programação de demissão dos 109 (cento e nove) terceirizados irregulares no mês de 
janeiro de 2017. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
As manifestações da Unidade reportam a permanência da situação de terceirização 
irregular, ao argumento de dar continuidade aos serviços prestados pelo seu Hospital 
Universitário. Além disso, consta a adoção de providências, especialmente após a 
provocação pelo Ministério Público Federal de Santa Catarina, quando este propôs a Ação 
Civil Pública nº 501269555.2015.4.04.7200/SC. Contudo, não foi apresentada 
justificativa para a demora na adoção de providências para substituição dos 155 (cento e 
cinquenta e cinco) terceirizados irregulares, atualmente reduzidos para 109 (cento e 
nove), situação que perdura desde o ano de 2007. 
 
Em igual sentido, asseverou o Juízo da referida Ação Civil Pública, em sua Decisão sobre 
o pedido de medida cautelar: “Por isso o Juízo precisará conhecer e entender, também, 
quais são os fatores e/ou razões pelas quais a UFSC tanto aguarda para optar pelo 
vínculo com a EBSERH (desde 31/12/2010, quando foi publicada a MP n. 520, da qual 
resultou a Lei n. 12.550), enquanto parece observar passivamente o desmantelamento 
dos seus serviços (de saúde e de educação envolvidos no HU)”. 
 
Dessa forma, tendo em vista a recente assinatura do Contrato de Gestão Especial com a 
EBSERH, em 16/03/2016, bem como o indeferimento de medida cautelar na Ação Civil 
Pública nº 501269555.2015.4.04.7200/SC, resta evidente a continuidade das situações de 
terceirização irregular, sem que tenham sido atendidas as substituições determinadas pelo 
Termo de Conciliação Judicial Geral, de 05 de novembro de 2007. Ressalta-se, contudo, 
a adoção de providências com vistas a regularizar tal situação, inclusive estabelecendo 
programação para substituição de todos terceirizados irregulares, com as cautelas de 
transição que entende necessárias para dar continuidade aos serviços prestados pelo seu 
Hospital Universitário. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Tendo em vista o contrato de gestão especial já firmado com a 
EBSERH, efetuar a substituição dos terceirizados irregulares, conforme estabelecido em 
seu Plano de Desligamento dos Vínculos Precários (até janeiro de 2017). 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


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

80 

 
 
4.1.2 PROVIMENTOS                                    

4.1.2.1 CONSTATAÇÃO 
 
Atos de pessoal sem cadastramento no SISAC. 
 
Fato 
 
Em consulta ao SISAC/TCU (Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e 
Concessões, do Tribunal de Contas da União), não foram identificados os registros dos 
seguintes atos de admissão de pessoal: 
 

Tipo de ato SIAPE Data Cadastro 
no SIAPE 

Regime 
Jurídico 

Data da ocorrência 
(ingresso) 

ADMISSÃO 61***37 07/01/2015 CDT 06/01/2015 
ADMISSÃO 21***30 04/02/2015 CDT 02/02/2015 
ADMISSÃO 16***43 04/02/2015 CDT 02/02/2015 
ADMISSÃO 21***77 05/02/2015 CDT 05/02/2015 
ADMISSÃO 21***97 06/02/2015 CDT 06/02/2015 
ADMISSÃO 33***43 09/02/2015 CDT 09/02/2015 
ADMISSÃO 21***25 09/02/2015 CDT 09/02/2015 
ADMISSÃO 21***16 09/02/2015 CDT 09/02/2015 
ADMISSÃO 21***91 09/02/2015 CDT 09/02/2015 
ADMISSÃO 21***06 04/03/2015 CDT 19/02/2015 
ADMISSÃO 21***19 05/03/2015 CDT 02/03/2015 
ADMISSÃO 21***12 06/03/2015 CDT 02/03/2015 
ADMISSÃO 21***10 05/03/2015 CDT 02/03/2015 
ADMISSÃO 21***74 04/03/2015 CDT 02/03/2015 
ADMISSÃO 21***30 04/03/2015 CDT 02/03/2015 
ADMISSÃO 21***85 05/03/2015 CDT 02/03/2015 
ADMISSÃO 21***68 03/03/2015 CDT 02/03/2015 
ADMISSÃO 21***22 04/03/2015 CDT 02/03/2015 
ADMISSÃO 21***76 04/03/2015 CDT 02/03/2015 
ADMISSÃO 28***26 05/03/2015 CDT 02/03/2015 
ADMISSÃO 27***54 10/04/2015 CDT 02/03/2015 
ADMISSÃO 21***67 05/03/2015 CDT 02/03/2015 
ADMISSÃO 22***68 12/03/2015 CDT 02/03/2015 
ADMISSÃO 17***46 12/03/2015 CDT 02/03/2015 
ADMISSÃO 22***76 12/03/2015 CDT 02/03/2015 
ADMISSÃO 21***83 05/03/2015 CDT 04/03/2015 
ADMISSÃO 28***32 06/03/2015 CDT 04/03/2015 
ADMISSÃO 21***31 05/03/2015 CDT 04/03/2015 
ADMISSÃO 21***13 05/03/2015 CDT 04/03/2015 
ADMISSÃO 22***08 12/03/2015 CDT 05/03/2015 
ADMISSÃO 21***50 06/03/2015 CDT 05/03/2015 
ADMISSÃO 21***67 06/03/2015 CDT 05/03/2015 
ADMISSÃO 21***66 09/03/2015 CDT 05/03/2015 
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ADMISSÃO 21***24 09/03/2015 CDT 05/03/2015 
ADMISSÃO 21***22 09/03/2015 CDT 06/03/2015 
ADMISSÃO 21***79 09/03/2015 CDT 06/03/2015 
ADMISSÃO 26***77 09/03/2015 CDT 06/03/2015 
ADMISSÃO 21***12 10/03/2015 CDT 09/03/2015 
ADMISSÃO 21***22 09/03/2015 CDT 09/03/2015 
ADMISSÃO 21***58 10/03/2015 CDT 09/03/2015 
ADMISSÃO 27***53 10/03/2015 CDT 09/03/2015 
ADMISSÃO 22***70 25/03/2015 CDT 10/03/2015 
ADMISSÃO 22***50 25/03/2015 CDT 10/03/2015 
ADMISSÃO 22***94 13/03/2015 CDT 10/03/2015 
ADMISSÃO 22***62 25/03/2015 CDT 10/03/2015 
ADMISSÃO 22***90 25/03/2015 CDT 11/03/2015 
ADMISSÃO 22***14 08/04/2015 CDT 11/03/2015 
ADMISSÃO 22***18 25/03/2015 CDT 12/03/2015 
ADMISSÃO 22***82 26/03/2015 CDT 12/03/2015 
ADMISSÃO 22***42 13/03/2015 CDT 12/03/2015 
ADMISSÃO 22***83 06/04/2015 CDT 12/03/2015 
ADMISSÃO 22***98 06/04/2015 CDT 12/03/2015 
ADMISSÃO 22***02 27/03/2015 CDT 12/03/2015 
ADMISSÃO 22***30 26/03/2015 CDT 13/03/2015 
ADMISSÃO 22***03 26/03/2015 CDT 13/03/2015 
ADMISSÃO 22***55 07/04/2015 CDT 13/03/2015 
ADMISSÃO 22***49 26/03/2015 CDT 13/03/2015 
ADMISSÃO 26***97 27/03/2015 CDT 13/03/2015 
ADMISSÃO 22***96 30/03/2015 CDT 16/03/2015 
ADMISSÃO 22***09 30/03/2015 CDT 16/03/2015 
ADMISSÃO 22***35 30/03/2015 CDT 17/03/2015 
ADMISSÃO 22***04 25/03/2015 CDT 17/03/2015 
ADMISSÃO 22***67 30/03/2015 CDT 17/03/2015 
ADMISSÃO 22***78 06/04/2015 CDT 17/03/2015 
ADMISSÃO 22***66 06/04/2015 CDT 19/03/2015 
ADMISSÃO 17***03 26/03/2015 CDT 19/03/2015 
ADMISSÃO 22***55 06/04/2015 CDT 20/03/2015 
ADMISSÃO 22***59 06/04/2015 CDT 20/03/2015 
ADMISSÃO 22***74 06/04/2015 CDT 20/03/2015 
ADMISSÃO 22***70 06/04/2015 CDT 23/03/2015 
ADMISSÃO 22***16 06/04/2015 CDT 23/03/2015 
ADMISSÃO 28***29 06/04/2015 CDT 24/03/2015 
ADMISSÃO 22***20 07/04/2015 CDT 24/03/2015 
ADMISSÃO 22***14 06/04/2015 CDT 24/03/2015 
ADMISSÃO 22***68 08/04/2015 CDT 25/03/2015 
ADMISSÃO 27***15 07/04/2015 CDT 25/03/2015 
ADMISSÃO 22***04 08/04/2015 CDT 26/03/2015 
ADMISSÃO 34***96 08/04/2015 CDT 26/03/2015 
ADMISSÃO 35***06 08/04/2015 CDT 26/03/2015 
ADMISSÃO 22***24 08/04/2015 CDT 27/03/2015 
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ADMISSÃO 22***61 08/04/2015 CDT 30/03/2015 
ADMISSÃO 22***19 08/04/2015 CDT 01/04/2015 
ADMISSÃO 22***13 09/04/2015 CDT 01/04/2015 
ADMISSÃO 22***90 09/04/2015 CDT 02/04/2015 
ADMISSÃO 22***50 08/04/2015 CDT 06/04/2015 
ADMISSÃO 22***00 13/04/2015 CDT 06/04/2015 
ADMISSÃO 22***80 13/04/2015 CDT 06/04/2015 
ADMISSÃO 22***25 13/04/2015 CDT 07/04/2015 
ADMISSÃO 22***71 13/04/2015 CDT 07/04/2015 
ADMISSÃO 22***57 13/04/2015 CDT 07/04/2015 
ADMISSÃO 22***59 13/04/2015 CDT 09/04/2015 
ADMISSÃO 22***03 13/04/2015 CDT 09/04/2015 
ADMISSÃO 22***32 13/04/2015 CDT 10/04/2015 
ADMISSÃO 22***60 30/04/2015 CDT 14/04/2015 
ADMISSÃO 22***12 04/05/2015 CDT 15/04/2015 
ADMISSÃO 16***17 04/05/2015 CDT 15/04/2015 
ADMISSÃO 22***75 30/04/2015 CDT 15/04/2015 
ADMISSÃO 22***39 04/05/2015 CDT 15/04/2015 
ADMISSÃO 22***36 04/05/2015 CDT 16/04/2015 
ADMISSÃO 22***84 28/04/2015 CDT 16/04/2015 
ADMISSÃO 22***77 04/05/2015 CDT 16/04/2015 
ADMISSÃO 28***23 04/05/2015 CDT 16/04/2015 
ADMISSÃO 22***09 04/05/2015 CDT 17/04/2015 
ADMISSÃO 22***32 27/04/2015 CDT 17/04/2015 
ADMISSÃO 22***65 28/04/2015 CDT 22/04/2015 
ADMISSÃO 22***04 04/05/2015 CDT 29/04/2015 
ADMISSÃO 22***41 04/05/2015 CDT 30/04/2015 
ADMISSÃO 22***89 05/05/2015 CDT 30/04/2015 
ADMISSÃO 17***75 04/05/2015 CDT 30/04/2015 
ADMISSÃO 04***02 05/05/2015 CDT 04/05/2015 
ADMISSÃO 22***31 05/05/2015 CDT 04/05/2015 
ADMISSÃO 22***36 04/05/2015 CDT 04/05/2015 
ADMISSÃO 22***15 05/05/2015 CDT 05/05/2015 
ADMISSÃO 22***42 05/05/2015 CDT 05/05/2015 
ADMISSÃO 27***89 08/05/2015 CDT 07/05/2015 
ADMISSÃO 22***50 08/05/2015 CDT 07/05/2015 
ADMISSÃO 17***28 08/05/2015 CDT 08/05/2015 
ADMISSÃO 15***61 11/05/2015 CDT 11/05/2015 
ADMISSÃO 22***52 13/05/2015 CDT 12/05/2015 
ADMISSÃO 22***50 14/05/2015 CDT 14/05/2015 
ADMISSÃO 31***03 15/05/2015 CDT 14/05/2015 
ADMISSÃO 22***94 27/05/2015 CDT 18/05/2015 
ADMISSÃO 22***06 25/05/2015 CDT 19/05/2015 
ADMISSÃO 22***18 25/05/2015 CDT 19/05/2015 
ADMISSÃO 22***07 27/05/2015 CDT 21/05/2015 
ADMISSÃO 22***78 09/06/2015 CDT 26/05/2015 
ADMISSÃO 28***17 08/06/2015 CDT 08/06/2015 
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ADMISSÃO 22***68 15/06/2015 CDT 12/06/2015 
ADMISSÃO 22***79 07/07/2015 CDT 22/06/2015 
ADMISSÃO 22***96 07/07/2015 CDT 30/06/2015 
ADMISSÃO 22***44 05/08/2015 CDT 23/07/2015 
ADMISSÃO 22***93 10/08/2015 CDT 06/08/2015 
ADMISSÃO 22***58 10/08/2015 CDT 07/08/2015 
ADMISSÃO 22***39 10/08/2015 CDT 07/08/2015 
ADMISSÃO 22***09 06/10/2015 CDT 01/09/2015 
ADMISSÃO 22***14 06/10/2015 CDT 10/09/2015 
ADMISSÃO 22***83 06/10/2015 CDT 10/09/2015 
ADMISSÃO 22***54 14/09/2015 CDT 10/09/2015 
ADMISSÃO 22***14 06/10/2015 CDT 11/09/2015 
ADMISSÃO 22***31 06/10/2015 CDT 11/09/2015 
ADMISSÃO 22***24 08/10/2015 CDT 15/09/2015 
ADMISSÃO 22***76 07/10/2015 CDT 15/09/2015 
ADMISSÃO 22***24 05/10/2015 CDT 15/09/2015 
ADMISSÃO 22***64 08/10/2015 CDT 15/09/2015 
ADMISSÃO 11***98 06/10/2015 CDT 15/09/2015 
ADMISSÃO 22***08 07/10/2015 CDT 15/09/2015 
ADMISSÃO 22***86 07/10/2015 CDT 16/09/2015 
ADMISSÃO 27***08 07/10/2015 CDT 16/09/2015 
ADMISSÃO 22***02 06/10/2015 CDT 16/09/2015 
ADMISSÃO 27***39 03/12/2015 CDT 16/09/2015 
ADMISSÃO 22***25 06/10/2015 CDT 16/09/2015 
ADMISSÃO 22***28 06/10/2015 CDT 17/09/2015 
ADMISSÃO 22***45 07/10/2015 CDT 17/09/2015 
ADMISSÃO 22***55 07/10/2015 CDT 17/09/2015 
ADMISSÃO 26***35 07/10/2015 CDT 18/09/2015 
ADMISSÃO 18***86 13/10/2015 CDT 18/09/2015 
ADMISSÃO 22***36 06/10/2015 CDT 21/09/2015 
ADMISSÃO 22***22 06/10/2015 CDT 22/09/2015 
ADMISSÃO 22***19 06/10/2015 CDT 24/09/2015 
ADMISSÃO 26***82 07/10/2015 CDT 25/09/2015 
ADMISSÃO 22***48 08/10/2015 CDT 01/10/2015 
ADMISSÃO 22***30 06/10/2015 CDT 01/10/2015 
ADMISSÃO 22***12 07/10/2015 CDT 05/10/2015 
ADMISSÃO 22***91 07/10/2015 CDT 05/10/2015 
ADMISSÃO 12***91 06/10/2015 CDT 05/10/2015 
ADMISSÃO 10***17 03/11/2015 CDT 06/10/2015 
ADMISSÃO 22***23 03/11/2015 CDT 13/10/2015 
ADMISSÃO 22***12 03/11/2015 CDT 03/11/2015 
ADMISSÃO 22***22 06/11/2015 CDT 06/11/2015 
ADMISSÃO 28***20 06/11/2015 CDT 06/11/2015 
ADMISSÃO 22***18 07/12/2015 CDT 07/11/2015 
ADMISSÃO 22***31 09/11/2015 CDT 09/11/2015 
ADMISSÃO 22***60 10/11/2015 CDT 09/11/2015 
ADMISSÃO 27***44 23/11/2015 CDT 12/11/2015 
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ADMISSÃO 26***35 23/11/2015 CDT 12/11/2015 
ADMISSÃO 29***22 23/11/2015 CDT 16/11/2015 
ADMISSÃO 26***20 23/11/2015 CDT 18/11/2015 
ADMISSÃO 15***58 23/11/2015 CDT 23/11/2015 
ADMISSÃO 22***50 23/11/2015 CDT 23/11/2015 
ADMISSÃO 22***48 24/11/2015 CDT 24/11/2015 
ADMISSÃO 22***79 25/11/2015 CDT 25/11/2015 
ADMISSÃO 22***33 26/11/2015 CDT 26/11/2015 
ADMISSÃO 25***07 26/11/2015 CDT 26/11/2015 
ADMISSÃO 22***71 26/11/2015 CDT 26/11/2015 
ADMISSÃO 22***24 26/11/2015 CDT 26/11/2015 
ADMISSÃO 22***44 30/11/2015 CDT 27/11/2015 
ADMISSÃO 22***11 27/11/2015 CDT 27/11/2015 
ADMISSÃO 22***81 01/12/2015 CDT 30/11/2015 
ADMISSÃO 22***82 30/11/2015 CDT 30/11/2015 
ADMISSÃO 22***88 07/12/2015 CDT 01/12/2015 
ADMISSÃO 22***36 08/12/2015 CDT 02/12/2015 
ADMISSÃO 22***31 02/12/2015 CDT 02/12/2015 

  
##/Fato## 

Causa 
 
Estabelecimento de rotina que retarda o registro no sistema SISAC dos atos de admissão 
de pessoal substituto somente após o encerramento de todos os contratos relacionados a 
um processo seletivo. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201601508/06, a Unidade, por seu Despacho 
Solicitação Digital nº 22920/2016, de 29 de abril de 2016, assim se manifestou: 
 
“Quanto aos 192 atos classificados no Regime Jurídico CDT, não houve registro no 
Sistema SISAC, tendo em vista que a UFSC necessita utilizar os processos físicos desde 
a abertura do processo seletivo até o encerramento de todos os contratados daquele 
processo administrativo. 
 
Diante do exposto, como utilizamos o processo físico até o término do último contrato do 
processo seletivo em questão, estes são encaminhados ao SISAC após o encerramento do 
último contrato, sendo que o processo seletivo tem validade de 1 ano e o contrato por até 
2 anos. Assim, o encaminhamento das fichas do SISAC podem ocorrer após 3 anos da 
contratação. 
 
Ainda, caso os atos fossem encaminhados logo após a contratação, não teríamos como 
prever o prazo final, informação solicitada pelo Sistema SISAC, haja vista que temos o 
instituto da prorrogação de contrato por termos aditivos conforme o andamento da 
justificativa da contratação.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Verifica-se que a Unidade adotou rotina de somente efetuar os registros no sistema SISAC 
após o encerramento dos contratos, considerando, para isto, todas as possibilidades de 
eventuais prorrogações. Contudo, tal rotina estabelecida pela Unidade não encontra 
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respaldo na IN/TCU n° 55/2007, que, pelo seu art. 7º, determina o registro e o subsequente 
encaminhamento dos registros SISAC ao Controle Interno no prazo de 60 (sessenta) dias 
a contar da data de vigência dos atos de pessoal. 
 
No que tange à necessidade de se registrar, no sistema SISAC, o prazo final dos contratos, 
tal justificativa não procede, porque a orientação para registro no SISAC é do ato 
considerado em si mesmo, ou seja, não persiste a necessidade de se verificar a ocorrência 
de prorrogações. O registro deve-se dar com base nos elementos que compõe o ato, 
devidamente previstos no Edital do Processo Seletivo e no Contrato de Admissão, 
considerados os termos originalmente pactuados. Além disso, o próprio sistema SISAC 
prevê registro específico para desligamento (tipo 09), que se adequa à situação posta pela 
Unidade. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Revisar as rotinas internas para fins de dar o devido registro no sistema 
SISAC imediatamente após a vigência dos atos de pessoal, conforme determina o art. 6º 
da IN/TCU n.° 55/2007. 
 
 
4.1.2.2 CONSTATAÇÃO 
 
Descumprimento do prazo de encaminhamento dos registros de ato de pessoal do 
SISAC ao Controle Interno. 
 
Fato 
 
Em consulta ao SISAC/TCU (Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e 
Concessões, do Tribunal de Contas da União), constatamos a existência de 723 
(setecentos e vinte e três) atos de admissão que se encontram sob a carga/responsabilidade 
do Gestor de Pessoal (em edição), estando pendente de encaminhamento ao Controle 
Interno para análise e emissão de Parecer. Destes 723 atos, apuramos que 163 (cento e 
sessenta e três) foram registrados durante o exercício sob exame; outros 514 (quinhentos 
e quatorze) referem-se a exercícios anteriores; e os demais, 46 (quarenta e seis), foram 
registrados em 2016. 
 
Assim, com base em amostra de 123 registros (75% do universo), constata-se que, em 
relação aos atos registrados em 2015 (objeto do presente exame), a Unidade descumpriu 
os prazos previstos do art. 7° da IN/TCU n° 55/2007 de encaminhamento dos respectivos 
registros ao Controle Interno, para os atos abaixo evidenciados, sendo que todos se 
encontram na situação “No Gestor de Pessoal – Em Edição”: 
 

TIPO Registro SISAC Data do ato Quantidade de 
dias (*) 

Admissão 10795006-01-2015-100528-0 12/02/2015 442 
Admissão 10795006-01-2015-100633-2 02/03/2015 424 
Admissão 10795006-01-2015-100581-6 12/03/2015 414 
Admissão 10795006-01-2015-100590-5 13/03/2015 413 
Admissão 10795006-01-2015-100582-4 16/03/2015 410 
Admissão 10795006-01-2015-100586-7 16/03/2015 410 
Admissão 10795006-01-2015-100580-8 16/03/2015 410 
Admissão 10795006-01-2015-100589-1 17/03/2015 409 
Admissão 10795006-01-2015-100668-5 18/03/2015 408 
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Admissão 10795006-01-2015-100609-0 19/03/2015 407 
Admissão 10795006-01-2015-100612-0 19/03/2015 407 
Admissão 10795006-01-2015-100641-3 19/03/2015 407 
Admissão 10795006-01-2015-100644-8 19/03/2015 407 
Admissão 10795006-01-2015-100672-3 20/03/2015 406 
Admissão 10795006-01-2015-100663-4 20/03/2015 406 
Admissão 10795006-01-2015-100666-9 20/03/2015 406 
Admissão 10795006-01-2015-100658-8 23/03/2015 403 
Admissão 10795006-01-2015-100657-0 24/03/2015 402 
Admissão 10795006-01-2015-200310-8 25/03/2015 401 
Admissão 10795006-01-2015-100629-4 25/03/2015 401 
Admissão 10795006-01-2015-100656-1 25/03/2015 401 
Admissão 10795006-01-2015-100667-7 25/03/2015 401 
Admissão 10795006-01-2015-100669-3 25/03/2015 401 
Admissão 10795006-01-2015-100661-8 26/03/2015 400 
Admissão 10795006-01-2015-100635-9 30/03/2015 396 
Admissão 10795006-01-2015-100632-4 30/03/2015 396 
Admissão 10795006-01-2015-100592-1 30/03/2015 396 
Admissão 10795006-01-2015-100584-0 30/03/2015 396 
Admissão 10795006-01-2015-100588-3 01/04/2015 394 
Admissão 10795006-01-2015-100628-6 01/04/2015 394 
Admissão 10795006-01-2015-100696-0 01/04/2015 394 
Admissão 10795006-01-2015-100648-0 02/04/2015 393 
Admissão 10795006-01-2015-100591-3 02/04/2015 393 
Admissão 10795006-01-2015-100648-0 02/04/2015 393 
Admissão 10795006-01-2015-100691-0 02/04/2015 393 
Admissão 10795006-01-2015-100665-0 02/04/2015 393 
Admissão 10795006-01-2015-100688-0 06/04/2015 389 
Admissão 10795006-01-2015-100681-2 06/04/2015 389 
Admissão 10795006-01-2015-100683-9 06/04/2015 389 
Admissão 10795006-01-2015-100613-8 06/04/2015 389 
Admissão 10795006-01-2015-100652-9 06/04/2015 389 
Admissão 10795006-01-2015-100611-1 07/04/2015 388 
Admissão 10795006-01-2015-100686-3 08/04/2015 387 
Admissão 10795006-01-2015-100693-6 09/04/2015 386 
Admissão 10795006-01-2015-100671-5 09/04/2015 386 
Admissão 10795006-01-2015-100664-2 10/04/2015 385 
Admissão 10795006-01-2015-100624-3 13/04/2015 382 
Admissão 10795006-01-2015-100675-8 13/04/2015 382 
Admissão 10795006-01-2015-100692-8 13/04/2015 382 
Admissão 10795006-01-2015-100637-5 15/04/2015 380 
Admissão 10795006-01-2015-100673-1 16/04/2015 379 
Admissão 10795006-01-2015-100626-0 16/04/2015 379 
Admissão 10795006-01-2015-100653-7 17/04/2015 378 
Admissão 10795006-01-2015-100689-8 17/04/2015 378 
Admissão 10795006-01-2015-100651-0 17/04/2015 378 
Admissão 10795006-01-2015-100670-7 17/04/2015 378 
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Admissão 10795006-01-2015-100639-1 17/04/2015 378 
Admissão 10795006-01-2015-100655-3 17/04/2015 378 
Admissão 10795006-01-2015-100695-2 22/04/2015 373 
Admissão 10795006-01-2015-100638-3 23/04/2015 372 
Admissão 10795006-01-2015-100660-0 28/04/2015 367 
Admissão 10795006-01-2015-100650-2 28/04/2015 367 
Admissão 10795006-01-2015-100687-1 28/04/2015 367 
Admissão 10795006-01-2015-100642-1 29/04/2015 366 
Admissão 10795006-01-2015-100690-1 04/05/2015 361 
Admissão 10795006-01-2015-100579-4 04/05/2015 361 
Admissão 10795006-01-2015-100699-5 04/05/2015 361 
Admissão 10795006-01-2015-100625-1 04/05/2015 361 
Admissão 10795006-01-2015-100674-0 04/05/2015 361 
Admissão 10795006-01-2015-100698-7 04/05/2015 361 
Admissão 10795006-01-2015-100623-5 05/05/2015 360 
Admissão 10795006-01-2015-100659-6 07/05/2015 358 
Admissão 10795006-01-2015-200358-2 07/05/2015 358 
Admissão 10795006-01-2015-100621-9 08/05/2015 357 
Admissão 10795006-01-2015-100643-0 11/05/2015 354 
Admissão 10795006-01-2015-100622-7 12/05/2015 353 
Admissão 10795006-01-2015-100604-9 14/05/2015 351 
Admissão 10795006-01-2015-100705-3 14/05/2015 351 
Admissão 10795006-01-2015-100678-2 14/05/2015 351 
Admissão 10795006-01-2015-100647-2 15/05/2015 350 
Admissão 10795006-01-2015-100602-2 18/05/2015 347 
Admissão 10795006-01-2015-100603-0 18/05/2015 347 
Admissão 10795006-01-2015-100608-1 18/05/2015 347 
Admissão 10795006-01-2015-100676-6 20/05/2015 345 
Admissão 10795006-01-2015-100677-4 21/05/2015 344 
Admissão 10795006-01-2015-100596-4 22/05/2015 343 
Admissão 10795006-01-2015-100680-4 25/05/2015 340 
Admissão 10795006-01-2015-100712-6 25/05/2015 340 
Admissão 10795006-01-2015-100593-0 25/05/2015 340 
Admissão 10795006-01-2015-100605-7 25/05/2015 340 
Admissão 10795006-01-2015-100595-6 25/05/2015 340 
Admissão 10795006-01-2015-100601-4 25/05/2015 340 
Admissão 10795006-01-2015-100713-4 28/05/2015 337 
Admissão 10795006-01-2015-100597-2 28/05/2015 337 
Admissão 10795006-01-2015-100702-9 29/05/2015 336 
Admissão 10795006-01-2015-100709-6 01/06/2015 333 
Admissão 10795006-01-2015-100701-0 01/06/2015 333 
Admissão 10795006-01-2015-100616-2 01/06/2015 333 
Admissão 10795006-01-2015-100606-5 01/06/2015 333 
Admissão 10795006-01-2015-100607-3 01/06/2015 333 
Admissão 10795006-01-2015-100646-4 02/06/2015 332 
Admissão 10795006-01-2015-100617-0 02/06/2015 332 
Admissão 10795006-01-2015-100619-7 03/06/2015 331 
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Admissão 10795006-01-2015-100714-2 03/06/2015 331 
Admissão 10795006-01-2015-100703-7 08/06/2015 326 
Admissão 10795006-01-2015-100645-6 11/06/2015 323 
Admissão 10795006-01-2015-100721-5 15/06/2015 319 
Admissão 10795006-01-2015-100715-0 22/06/2015 312 
Admissão 10795006-01-2015-100722-3 26/06/2015 308 
Admissão 10795006-01-2015-100722-3 26/06/2015 308 
Admissão 10795006-01-2015-100710-0 29/06/2015 305 
Admissão 10795006-01-2015-100719-3 29/06/2015 305 
Admissão 10795006-01-2015-100711-8 29/06/2015 305 
Admissão 10795006-01-2015-100707-0 01/07/2015 303 
Admissão 10795006-01-2015-100723-1 02/07/2015 302 
Admissão 10795006-01-2015-100725-8 06/07/2015 298 
Admissão 10795006-01-2015-100737-1 06/07/2015 298 
Admissão 10795006-01-2015-100717-7 08/07/2015 296 
Admissão 10795006-01-2015-100720-7 09/07/2015 295 
Admissão 10795006-01-2015-100736-3 10/07/2015 294 
Admissão 10795006-01-2015-100706-1 13/07/2015 291 
Admissão 10795006-01-2015-100716-9 15/07/2015 289 
Admissão 10795006-01-2015-200316-7 15/07/2015 289 

(*) Considera-se a data do ato, o ingresso no Órgão, conforme informação do SIAPE. Computado até o dia 
de encerramento dos trabalhos de campo (29/04/2016). 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Estabelecimento de rotina que retarda o encaminhamento dos registros SISAC ao 
Controle Interno somente após o encerramento de todos os contratos relacionados a um 
processo seletivo. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Unidade apresentou, em seu Relatório de Gestão, item 10.2, às fls. 606 e ss., a seguinte 
manifestação: 
 
“A UFSC nestes últimos 2 anos (2014 – 2015) contratou 383 Professores Substitutos e 
881 servidores efetivos entre técnicos administrativos e docentes. 
 
No que diz respeito aos servidores efetivos, existem 222 processos administrativos para 
cadastro no SISAC referente ao ano de 2015. Estes processos são individuais por 
servidor. 
 
Em relação à contratação de substitutos constam 483 contratos para cadastro no SISAC. 
Neste caso é importante salientar que um mesmo processo pode ter vários contratos. Isso 
se deve ao fato de que cada processo seletivo para contratação de professor substituto 
dá origem a um processo administrativo e, a contratação dos candidatos aprovados se 
dá neste mesmo processo, sendo este encaminhado ao SISAC somente após o término do 
último contrato. Considerando que o processo seletivo para contratação de professor 
substituto tem validade de 1 ano e o contrato pode ter duração de até 2 anos, o 
encaminhamento das fichas SISAC podem ocorrer em até 3 anos após a seleção. 
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Este GAP em relação aos registros se deve ao fato de que no período de 2014 a 2015 
ocorreram 2 greves dos servidores da UFSC, com duração de aproximadamente 4 meses 
cada. 
 
Outro fato é que o setor responsável por este trabalho apresente um número baixo de 
servidores, contando com somente 1 para realizar a atividade de cadastro no SISAC, 
sendo que no momento este servidor encontra-se em licença para tratamento de saúde. 
 
Diante do exposto, espera-se regularizar os registros do SISAC até o final de 2016, 
distribuindo os processos de trabalho entre os outros servidores do setor responsável 
para que incluam esta atividade na sua rotina gradativamente.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Unidade informa dificuldades operacionais, especialmente ausência de pessoal, para 
dar cumprimento às determinações da IN/TCU n° 55/2007. Quanto ao encaminhamento 
dos registros ao Controle Interno identifica-se equívoco na rotina estabelecida pela 
Unidade, haja vista que os atos de admissão de professores substitutos são enviados ao 
Controle Interno somente após o encerramento de todos os contratos originados dos 
respectivos processos seletivos. Na própria previsão da Unidade, tal prazo pode se 
estender até três anos após a ocorrência da referida contratação, inclusive, após o 
encerramento da vigência dos mesmos. 
 
Porém, tal rotina estabelecida pela Unidade não encontra respaldo na IN/TCU n° 55/2007, 
que, pelo seu art. 7º, determina o encaminhamento dos registros SISAC ao Controle 
Interno no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de vigência dos atos de pessoal. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Revisar as rotinas internas para fins de dar o devido encaminhamento 
dos registros SISAC ao Controle Interno, juntamente com os documentos que se fizerem 
necessários, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do início da vigência do respectivo 
ato de pessoal, conforme estabelecido no art. 7º da IN/TCU n° 55/2007. 
 
 
4.1.3 Gestão de Pessoas  

4.1.3.1 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência de controles internos das situações de acumulação de cargos. 
 
Fato 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201601508/01, a Unidade, por meio do 
Memorando 77/2016/DAP, de 13 de abril de 2016, informou que “foi criada, no Sistema 
de Administração de Recursos Humanos da UFSC – ADRH, uma ferramenta para que o 
Departamento de Administração de Pessoal da Secretaria de Gestão de Pessoas 
efetuasse anualmente o recadastramento de todos os servidores técnicos-administrativos 
e docentes para identificar eventuais acumulações ilegais de cargos”; e que “o 
recadastramento de todos os servidores da UFSC em relação à acumulação de cargos e 
vínculos societários será efetuado ainda neste mês de abril de 2016”. 
 
Contudo, em teste realizado no último dia útil de abril de 2016, com amostra de 23 
registros funcionais em um total de 339 (trezentos e trinta e nove) situações possíveis de 
acumulações de cargos (cruzamento de sistemas), não foram localizadas, nas respectivas 
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pastas funcionais, nenhuma Declaração de Acumulação de Cargos atualizada. Em 5 
(cinco) casos (21,73%) o teste restou não aplicável em razão de desligamento do servidor. 
Em 7 (sete) casos (30,43%), foi localizada Declaração de Acumulação de Cargos prestada 
por ocasião da admissão do servidor na Unidade, sem que tal declaração tenha sido 
renovada posteriormente, ou ainda, no mês de abril, conforme informado. Eis relação dos 
18 (dezoito) casos em que não se localizou Declaração atualizada: 
 

Matr 
UFSC 

Localizada 
alguma 

Declaração? Observação 
17***41 não  
13***1 não  
12***4 não  
12***0   
10***2 não  
11***9 sim declaração de 18/02/1994, que não exerce cargo 
13***4 não   
17***7 não  
12***9 não  
12***5 não  

19***6 sim 
declaração de 11/08/2014 (processo de admissão nº 
23080.004369/2015-39) 

18***8 sim 
declaração de 30/08/2011 (processo de admissão nº 
23080.037020/2011-50) 

17***2 sim 
declaração de 12/08/2009 (processo de admissão nº 
23080.033121/2009-37) 

20***7 não  

18***8  
declaração de 15/06/2012 (processo de admissão nº 
23080.035580/2012-51) 

18***4 sim 
declaração de 21/09/2011 (processo de admissão nº 
23080.036965/2011-54) 

12***7 não  

17***1 sim 
declaração de 04/07/2009 (processo de admissão nº 
23080.025252/2009-41) 

 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Ausência de mecanismos de identificação de situações de acumulação ilícita de cargos. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Questionada por meio da Solicitação de Auditoria nº 201601508/10, de 03 de maio de 
2016, a Unidade, por seu Memorando nº 105/2016/DAP, de 05 de maio de 2016, 
apresentou manifestação e juntou Declarações de Acumulação de Cargo em relação a 10 
(dez) das 11 (onze) situações apontadas ausentes no quadro acima. 
 
No que tange à implementação da ferramenta de Acumulação de Cargos, informa a 
Unidade: 
 
“O Departamento de Administração de Pessoal encaminhou a todos os setores da UFSC 
o Memorando-Circular nº 02/2016/DAP, de 15 de abril de 2016, com a finalidade de 
atualização cadastral dos vínculos acumulados pelos servidores docentes e técnicos-
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administrativos em educação onde consta todo o cronograma para a inclusão dos dados 
referentes à acumulação de cargo.” 
 
A Unidade apresentou o citado Memorando-Circular nº 02/2016/DAP, de 15 de abril de 
2016, no qual constam que o prazo final para a inclusão dos dados da Declaração na 
referida ferramenta será 25 de maio de 2016. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
As Declarações apresentadas pela Unidade, por seu Memorando nº 105/2016/DAP, de 05 
de maio de 2016, reportam-se à época de admissão dos respectivos servidores na UFSC, 
não demonstrando a efetividade do processo de atualização das mesmas. Assim, 
permanece a situação exemplificada pelas 7 (sete) ocorrências no quadro demonstrativo 
acima. Tendo em vista a ausência de manifestação da Unidade, a análise de sua 
justificativa fica prejudicada. Assim, resta prejudicada a presente análise. 
 
De toda forma, verifica-se que a implementação da ferramenta de Acumulação de Cargos 
do referido Sistema interno da UFSC não foi implementada no prazo informado em 
resposta à Solicitação de Auditoria nº 201601508/01 e encontra-se em andamento. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Concluir a implementação da ferramenta de Acumulação de Cargos no 
sistema interno da UFSC, mantendo-o com informações atualizadas, mediante 
recadastramento, ao mínimo, anual de todos os servidores da UFSC. 
 
 
4.1.3.2 INFORMAÇÃO 
 
Apuração de situações de acumulação de cargos. 
 
Fato 
 
Conforme trabalhos anteriores realizados por esta Controladoria, cujos resultados estão 
consubstanciados nos Relatórios nº 227792 e 201203109, foram identificadas 157 (cento 
e cinquenta e sete) situações de possíveis acumulações de cargos, às quais recomendou-
se a devida apuração. O andamento destes trabalhos de apuração e as providências 
adotadas encontram-se analisadas em tópico específico deste Relatório, ao qual 
remetemos (Recomendações da CGU com maior impacto na gestão da Unidade). 
  
##/Fato## 

4.2 REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS            

4.2.1 CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS                     

4.2.1.1 CONSTATAÇÃO 
 
Análise da Gestão de Pessoas quanto à remuneração com inconsistências 
remanescentes. 
 
Fato 
 
Foram analisados os dados da folha de pagamento da Unidade, 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. Foram encontradas ocorrências de inconsistências relativas à legislação de 
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pessoal de 5.639 servidores (efetivos). Após emissão de Solicitação de Auditoria, 
solicitando ao Gestor a apresentação e encaminhamento de justificativas, algumas 
ocorrências foram sanadas, restando, entretanto, 11 (onze) ocorrências de inconsistências. 
Assim, conclui-se que, após a aplicação dos exames pela equipe, continuaram pendentes 
as seguintes ocorrências, listadas no quadro a seguir: 
 
Quadro: Constatações da folha de pagamentos 

Ocorrências Fato Quantidade Impacto financeiro 
no exercício (R$) 

Faltas ao serviço sem 
ocorrência de 
afastamento no cadastro 

Servidores com desconto de faltas 
ao serviço na Folha, sem o 
respectivo registro no Cadastro 

5 0,00 

Servidores com 
devolução de faltas nos 
últimos 2 meses. 

Servidores que recebem devolução 
de faltas anteriormente 
descontadas 

1 0,00 

Instituidores de Pensão 
sem pensionista ou com 
pensionista excluído 

Instituidores de Pensão sem 
pensionista ou com pensionista 
excluído 

1 0,00 

Aposentados pela EC 41 
ou posterior com 
provento informado 

Servidores aposentados pela EC 
41 ou posterior com valor do 
provento informado 

3 0,00 

Servidores com auxílio 
transporte superior a R$ 
800,00 e que residem no 
mesmo município do 
trabalho 

Percepção de auxílio transporte 
superior a R$ 800,00 por 
servidores que residem no mesmo 
município de trabalho 

1 9.232,74 

 
Ressalta-se que, das 11 (onze) ocorrências ainda pendentes, 9 (nove) referem-se a 
competência com apuração já concluídas (06/2014 e 06/2015), cujos prazos de conclusão 
das respectivas justificativas já se encontram encerrados. Eis quadro demonstrativo: 
 
Quadro: Ocorrências por competência 

Situação Competência TOTAL 06/2014 06/2015 12/2015 
Justificativa 

pendente 
- 2 2 4 

Justificativa em 
andamento 

4 3 - 7 

 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Omissão da Unidade na apresentação e encaminhamento das justificativas de ocorrências 
no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201601508-09, de 29 de abril de 2016, a 
Unidade informou, pelo Memorando nº 96/2016/DAP, que: 
 
“Das 17 (dezessete) ocorrências na situação de “Justificativas pendentes”, 13 (treze 
justificativas pertenciam a UPAG 211 – PRDHS e foram regularizadas no Sistema de 
Trilhas de Auditoria de Pessoal da Controladoria-Geral da União; 4 (quatro) 
ocorrências deverão ser justificadas pela UPAG 210 – Hospital Universitário. 
 
Das 7 (sete) ocorrências na situação “Justificativas em andamento”, destacamos que as 
ocorrências pertencentes a UPAG 211 – PRDHS, no total de 4 (quatro) já foram 
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devidamente justificadas pela UPAG 211 – PRDHS, conforme trilha anexa, sendo que 3 
(três) pertencem a UPAG – 210 – Hospital Universitário e deverão ser justificadas por 
aquele Órgão. 
 
Informamos, também, que conforme Ofício-Circular nº 86/CGU-R/SC/CGU-PR, de 28 
de abril de 2016, o prazo estipulado para regularização das inconsistências se encerra 
em 3/5/2016.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Unidade informou que está adotando as providências com vistas a registrar e 
encaminhar as justificativas ao Controle Interno, via Sistema de Trilhas de Auditoria de 
Pessoal da Controladoria-Geral da União, com prazo final até 30/05/2016. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Prestar, no Sistema de Trilhas de Auditoria/CGU, as justificativas 
respectivas às ocorrências que se encontram nas situações 'justificativas pendentes' e 
'justificavas em andamento', anexando (no respectivo Sistema) a documentação que 
entender pertinente, e encaminhá-las ao Controle Interno para análise e manifestação. 
 
 
5 Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão 

5.1 Funcionamento das Universidades Federais  

5.1.1 Gerenciamento de processos operacionais   

5.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 
Inexistência de registro centralizado referente aos dados dos projetos executados 
com a colaboração de suas fundações de apoio, e de ampla divulgação desses 
dados. 
 
Fato 
 
Em decorrência de ação de controle executada previamente ao presente trabalho de 
auditoria (OS 201505108), com o objetivo de avaliar a gestão da Unidade quanto aos 
projetos desenvolvidos com a colaboração de suas fundações de apoio, verificou-se que 
a UFSC não possui registro centralizado referente aos dados dos projetos executados por 
suas fundações de apoio em que a Universidade é a instituição apoiada. Também não 
realiza ampla divulgação desses dados, quer em seus boletins internos quer em sua página 
na internet. Tal situação contraria o disposto no artigo 12, §2º, do Decreto 7.423/2010. 
 
De acordo com informação prestada pela Reitoria, os projetos são protocolados como 
processos administrativos comuns, digitalizados e disponibilizados para consulta interna 
no sistema Solar – SPA, que é um sistema de gerenciamento de documentos, e um resumo 
do projeto, relativo à carga de trabalho de cada docente ou técnico com suas atribuições 
no projeto, é registrado no sistema Notes para controle dos departamentos de origem. 
Ainda segundo a Reitoria, o sistema Notes está em processo de substituição pois é um 
sistema antigo e pouco funcional e será substituído por uma nova ferramenta para registro 
de projetos de pesquisa e extensão, baseado em banco de dados. 
 
Em relação ao registro dos instrumentos contratuais decorrentes dos projetos aprovados, 
o registro dos contratos fundacionais é realizado pela Coordenadoria de Contratos 
Fundacionais, vinculada à Pró-Reitoria de Administração - PROAD, no MATL, sistema 
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de registro geral de todos os contratos da Universidade. Já o registro dos convênios é 
realizado pela Coordenadoria de Projetos, também vinculada à PROAD, no sistema 
SISGC. Ressalta-se que esses sistemas não são utilizados para fins de acompanhamento 
de metas, avaliação da execução dos projetos, ou verificação da situação das prestações 
de contas. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Ausência de um gerenciamento centralizado dos projetos executados pelas fundações de 
apoio. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Durante a realização de ação de controle executada previamente ao presente trabalho de 
auditoria (OS 201505108), os gestores apresentaram a manifestação a seguir (Ofício nº 
271/2016/GR, de 09 de março de 2016): 
 
“PROPESQ: Esta situação é de difícil solução. Ou tem-se um sistema centralizado 
daqueles projetos cujo gerenciamento financeiro é feito pelas FAPs (mas não a execução, 
competência esta da área técnica) ou um sistema de registro de projetos de pesquisa 
(ressalta-se que a grande maioria dos projetos de pesquisa, por exemplo, não envolve a 
participação das FAPs) feitos na UFSC que, inclui, também aqueles gerenciados por 
FAPs. Como embora os aspectos financeiros e contábeis de controle sejam obviamente 
importantes, de acordo com o escopo e atividade-fim das Pró-Reitorias de pesquisa e 
inovação e de extensão, interessa muito mais o resultado e o produto do projeto. O 
SIGPEX (Sistema Integrado de Gerenciamento de Projetos de Pesquisa e Extensão; novo 
sistema que substituirá o NOTES) foi concebido dentro da segunda premissa. Há nele um 
local para resposta S/N se aquele determinado projeto que está sendo cadastrado irá 
gerar contrato/convênio com as FAPs e qual a FAP responsável. A ideia é que, no futuro, 
o SIGPEX seja integrado ao Departamento de Projetos e Contratos. Da mesma forma, o 
SIGPEX irá totalizar as horas dedicadas aos projetos cadastrados por cada pesquisador 
e no futuro, tentará se integrar com o sistema que monitora o limite de remuneração. 
Todavia, são somente estas as informações relacionadas às FAPs. 
 
PROEX: Os procedimentos internos à UFSC levam a três situações distintas, que podem 
coexistir num projeto ou não. Inicialmente todos os projetos/programas de pesquisa e 
extensão são registrados no respectivo sistema (atualmente o NOTES, que será 
substituído pelo SIGPEX), de modo ficar formalizado junto à Instituição e ser analisado 
pela Pró-Reitoria em questão e, se for o caso, aprovado. No caso de projetos que geram, 
por alguma razão, desdobramentos de uma tramitação administrativa posterior, estes 
são registrados no Sistema de Processos Administrativos (SPA). Por último, alguns 
processos dizem ainda respeito à intermediação das FAPs de apoio para realizar a 
gestão administrativa e financeira dos mesmos.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A manifestação da Unidade, apresentada por duas áreas internas demandantes de projetos 
apoiados pelas fundações (Pró-reitoria de Pesquisa - PROPESQ e Pró-reitoria de 
Extensão - PROEX) corrobora a situação apontada pela equipe de auditoria de ausência 
de registro centralizado, de forma que se apresenta como necessária uma abordagem 
sistêmica dentro da instituição, envolvendo as áreas demandantes dos projetos, as áreas 
administrativas e de controle e a área de informática, com o intuito de buscar uma solução 
para sanar tal deficiência, em cumprimento ao Decreto n° 7.423/2010. 
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Recentemente, os gestores, por meio do Ofício nº 476/2016/GR, de 05 de maio de 2016, 
comprometeram-se em implementar as recomendações formuladas, cujo 
acompanhamento se dará por meio do Plano de Providências Permanente mantido entre 
a UFSC e a CGU. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Implantar o registro centralizado das informações dos projetos 
executados pelas fundações de apoio, em uma base de dados centralizada, quer seja em 
um sistema, quer seja em uma área da estrutura organizacional da Universidade, que 
permita consulta gerencial detalhada a informações dos projetos, contendo minimamente, 
conforme preconiza o artigo 12, §2º, do Decreto 7.423/2010 as seguintes informações 
sobre os projetos: sua fundamentação normativa; sistemática de elaboração e de 
aprovação; acompanhamento de metas e avaliação; planos de trabalho; dados relativos à 
seleção para concessão de bolsas, abrangendo seus resultados e valores; valores das 
remunerações pagas e seus beneficiários. 
 
Recomendação 2: Realizar ampla divulgação dos dados dos projetos executados pelas 
fundações de apoio, tanto em seu boletim oficial interno, quanto em sua página na 
internet, contemplando minimamente as seguintes informações dos projetos, em 
cumprimento ao artigo 12, §2º, do Decreto 7.423/2010: sua fundamentação normativa; 
sistemática de elaboração e de aprovação; acompanhamento de metas e avaliação; planos 
de trabalho; dados relativos à seleção para concessão de bolsas, abrangendo seus 
resultados e valores; valores das remunerações pagas e seus beneficiários. 
 
 
5.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 
Inexistência de levantamento dos recursos da Universidade necessários à execução 
dos projetos realizados com o apoio das fundações para fins de ressarcimento. 
 
Fato 
 
Em relação ao ressarcimento à Universidade pelo uso de bens e serviços próprios na 
execução do projeto, não é realizado acompanhamento ou levantamento específico para 
determinação do que efetivamente é utilizado. Quando existe previsão de ressarcimento 
no orçamento do projeto, o valor é fixado como um percentual do valor total do projeto. 
 
Questionada sobre o assunto, a Universidade prestou a seguinte informação, por meio de 
sua Pró-Reitoria de Administração: 
 
“Nos projetos firmados com as fundações de apoio não há controle sobre os recursos 
utilizados da UFSC para fins de ressarcimento. O que ocorre, muitas vezes, é a cobrança 
de 1% de ressarcimento, principalmente quando solicitado pela Procuradoria/UFSC”. 
 
Quando o contrato celebrado com a fundação de apoio prevê ressarcimento à 
Universidade, a Contadoria/PROAD verifica, por ocasião da análise das prestações de 
contas do projeto, se o seu recolhimento foi realizado e, caso necessário, adota as medidas 
cabíveis para a regularização do recolhimento. 
  
##/Fato## 

Causa 
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Ausência de levantamento, durante a fase de elaboração do projeto, dos recursos (bens e 
serviços) próprios da Universidade que serão utilizados, e de aplicação dos normativos 
internos que estabelecem valores individualizados para fins de ressarcimento por bens e 
serviços da instituição utilizados na execução do objeto. Considerando que cabe à Pró-
Reitoria de Administração auxiliar o reitor em suas tarefas executivas na área 
administrativa, bem como planejar, coordenar, executar e acompanhar os processos de 
projetos, contratos e convênios nacionais, e ainda administrar os bens móveis e imóveis 
da UFSC, em princípio, caberia a este setor, efetuar um levantamento dos custos pela 
utilização dos bens e serviços da Universidade. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Durante a realização de ação de controle executada previamente ao presente trabalho de 
auditoria (OS 201505108), os gestores apresentaram a manifestação a seguir (Ofício nº 
261/2016/GR, de 09 de março de 2016): 
 
“PROPESQ: Com a Resolução 047/CUn/2014, novos percentuais para os projetos de 
pesquisa  foram definidos. Atualmente as FAPs fazem o gerenciamento financeiro dos 
projetos e os aspectos administrativos relacionados ao financeiro. Em outras palavras, 
o ônus de definir quais recursos da UFSC seriam usados em projetos deveria ser do 
Coordenador e não da FAP. Um agravante para atender a este item da SA é que para 
que o Coordenador (ou a FAP) pudesse calcular com precisão as despesas de 
ressarcimento devidas por um projeto, a UFSC deveria ter valoração dos itens (hora-
equipamento; hora-homem; hora-sala, etc) para que o cálculo fosse o mais preciso e 
justo possível. Uma sondagem informal feita por um laboratório que queria ter este 
cálculo feito, chegou a um valor de R$ 500 mil para contratar uma empresa especializada 
em valoração para fazer o serviço somente para aquele laboratório. O valor para a 
UFSC inteira deve estar na casa de muitos milhões. Esta foi uma das razões pela qual a 
Resolução de Pesquisa (047/CUn/2014) atribuiu um valor fixo de ressarcimento e não 
variável caso a caso. 
 
PROEX: O ressarcimento à UFSC está regulamentado pela Portaria 1460/GR/2009, que 
estabelece o percentual de 1% do valor do projeto, "até ulterior decisão do Conselho 
Universitário". As resoluções específicas de Pesquisa e (em breve) a de Extensão 
definiram outros valores.  Resoluções do Conselho de Curadores sobre o tema: A 
Resolução Normativa n.º 004/2010 estabelece os valores relativos ao uso eventual de 
espaços físicos integrantes do patrimônio da Universidade Federal de Santa Catarina ou 
sob a sua guarda, para a realização de eventos de curta duração, de natureza 
educacional, cultural, científica, esportiva, recreativa e religiosa. A Resolução 
Normativa n.º 002/2010 estabelece as taxas para a prestação de serviços relacionados à 
elaboração de laudos e à realização de análises, exames e ensaios e de outros serviços 
que especifica. A Resolução Normativa n.º 001/2010 estabelece as taxas para o uso de 
equipamentos integrantes do patrimônio mobiliário da Universidade.”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A manifestação apresentada por duas das Pró-Reitorias da Universidade (Pró-Reitoria de 
Pesquisa – PROPESQ e Pró-Reitoria de Extensão – PROEX) revela um descompasso de 
informação entre elas quanto à existência de valores individualizados e pré-determinados 
para ressarcimento por utilização de espaços, equipamentos e serviços laboratoriais da 
instituição. 
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As Resoluções Normativas 01/2010, 02/2010 e 04/2010, do Conselho de Curadores, 
citadas pela PROEX, tratam do assunto e estabelecem valores para fins de ressarcimento, 
bem como dispõem que os itens não cobertos pelas normativas devem ser cadastrados 
junto ao Colegiado. De sorte que já existe um arcabouço normativo para regular o assunto, 
mesmo que incompleto, fazendo-se necessário um levantamento, na fase de orçamento 
do projeto, dos serviços e bens da Universidade necessários à execução do objeto, para 
fins de inclusão desses itens no orçamento. 
 
Recentemente, os gestores, por meio do Ofício nº 476/2016/GR, de 05 de maio de 2016, 
comprometeram-se em implementar as recomendações formuladas, cujo 
acompanhamento se dará por meio do Plano de Providências Permanente mantido entre 
a UFSC e a CGU. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Efetuar a normatização interna para que seja realizado, durante a fase 
de elaboração do projeto, levantamento dos recursos (bens e serviços) da Universidade 
que serão utilizados na execução do mesmo, bem como para que seja incluído o 
ressarcimento pela utilização desses recursos no orçamento do projeto, conforme disposto 
no art. 9º, § 2º do Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010. 
 
 
5.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 
Inexistência de normativo interno aprovado pelo Conselho Universitário definindo 
responsabilidades e atribuições quanto ao gerenciamento das prestações de contas 
e sua análise. Existência de prestações de contas apresentadas em anos anteriores a 
2015 pendentes de análise. 
 
Fato 
 
No ano de 2015 a Pró-Reitoria de Administração - PROAD envidou esforços no sentido 
de normatizar junto às fundações de apoio a forma de apresentação e o conteúdo das 
prestações de contas, com o objetivo de fazer cumprir os dispositivos legais que tratam 
do assunto, bem como de garantir que a documentação apresentada seja suficiente para a 
conclusão sobre a correta aplicação dos recursos públicos. 
 
Evidência disso são os documentos emitidos pela PROAD às fundações de apoio, como 
o Ofício Circular nº 02/PROAD/2015, de 27 de março de 2015, que trata dos requisitos 
para a aprovação das prestações de contas de contratos e convênios; o Ofício Circular n°. 
03/PROAD/2015, de 26 de junho de 2015, que trata das condições para aprovação das 
prestações de contas parciais; o Ofício Circular n°. 04/PROAD/2015, de 09 de novembro 
de 2015, que trata da necessidade de inclusão, no orçamento detalhado, das despesas 
administrativas da fundação e dos ressarcimentos à Universidade; o Ofício Circular n°. 
05/PROAD/2015, de 10 de novembro de 2015, que trata dos procedimentos para 
recolhimento de ressarcimentos e taxas de projetos; e a Portaria Normativa n°. 
5/PROAD/2015, de 13 de novembro de 2015, que dispõe sobre o conteúdo e a forma de 
apresentação das prestações de contas. Além disso, a Contadoria/PROAD passou a adotar 
no final do ano de 2015, em caráter experimental, um check-list para verificação das 
prestações de contas, o que tornou a análise mais criteriosa e profunda. 
 
Além disso, a PROAD incrementou de forma significativa o número de servidores 
alocados na Contadoria, para fins de análise das prestações de contas apresentadas pelas 
fundações de apoio. Durante o ano de 2015 a Contadoria contava com apenas uma 
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profissional para realizar essa função. No final do ano foram alocados mais quatro 
servidores, que estão sendo treinados na função. 
 
Os controles normativos citados começaram a ser implantados mais efetivamente no final 
do segundo semestre do ano. Antes da efetiva aplicação desses normativos, a análise das 
prestações de contas tinha cunho meramente formal e restringia-se à verificação da 
ocorrência de apresentação de todas as peças exigidas no instrumento contratual. Esses 
controles, aliados ao aumento significativo da capacidade operacional, têm o potencial de 
proporcionar ganhos expressivos na qualidade e produtividade relativas à análise das 
prestações de contas dos projetos realizados com o apoio das fundações, com vistas a 
garantir o cumprimento dos requisitos previstos nos §§ 1º e 2º do artigo 11 do Decreto nº 
7.423/2010. 
 
O regimento interno da UFSC prevê que a responsabilidade pela aprovação (ou rejeição) 
das prestações de contas é do Conselho de Curadores. De acordo com informação 
prestada pelo presidente desse órgão colegiado, no Memorando n° 1/2016/CC, de 13 de 
janeiro de 2016, cabe à PROAD a análise das prestações de contas apresentadas a partir 
de 2015, com encaminhamento de parecer ao Conselho, indicando a aprovação, 
aprovação com ressalva ou rejeição, ficando a cargo do próprio órgão colegiado a análise 
das prestações de contas apresentadas antes do ano de 2015. O Conselho de Curadores 
conta com apenas uma servidora dedicada a essa função. Essa divisão de 
responsabilidades, no entanto, bem como as atribuições relativas à análise e 
gerenciamento das prestações de contas, não se encontra normatizada pelo Conselho 
Universitário e na prática não se controla a adimplência das fundações de apoio quanto à 
obrigação de prestar contas. 
 
O cenário apresentado, de deficiências na normatização quanto às responsabilidades e 
gerenciamento do cumprimento da obrigação de prestar contas, bem como de existência 
de prestações de contas apresentadas em anos anteriores pendentes de análise, revela a 
necessidade de ações visando sanear as situações apontadas. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Ausência de normatização, em âmbito superior, sobre as responsabilidades e atribuições 
relativas à análise e gerenciamento das prestações de contas; inexistência de um plano de 
ação para sanear o estoque de prestações de contas pendentes de análise; inexistência de 
prazo para análise das prestações de contas. De acordo com o Estatuto da UFSC, consta 
como atribuição do Reitor “decidir, em casos de urgência, sobre matéria de competência 
de quaisquer órgãos da Universidade, ad referendum do Conselho Universitário”. Desta 
forma, cabe ao Reitor e ao Conselho Universitário, como órgão máximo deliberativo e 
normativo, aprovarem os normativos e definirem as atribuições e competências dos 
órgãos suplementares da UFSC. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Durante a realização de ação de controle executada previamente ao presente trabalho de 
auditoria (OS 201505108), os gestores apresentaram a manifestação a seguir (Ofício nº 
271/2016/GR, de 09 de março de 2016): 
 
“PROPESQ: O novo Normativo da relação entre a UFSC e as Fundações de Apoio que 
está com Relator para ser apreciado pelo CUn tem uma Seção sobre as prestações de 
contas, reproduzida abaixo. Como pode ser visto, a nova Resolução delimita claramente 
as responsabilidades referentes à prestação de contas. Deve ser claramente percebido, 
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contudo, que não se pode aplicar a norma atual ao procedimento passado, sob pena de 
inviabilizar projetos. A evolução natural é a melhoria daqui para diante, pela percepção 
de algo que não era feito. 
 

SEÇÃO XIII DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 
Art. 45 A prestação de contas deverá abranger os aspectos contábeis, de 
legalidade, efetividade e economicidade de cada projeto, cabendo à Pró-
Reitoria de Administração acompanhar, em tempo real, a execução físico-
financeira de cada projeto e fiscalizar a segregação de funções e 
responsabilidades entre a Fundação de apoio e a UFSC. 
Art. 46 As prestações de contas parcial e final do projeto deverão ser 
instruídas com os documentos elencados no Anexo B desta resolução.  
§ 1°. As prestações de contas serão entregues na PROAD, sendo devolvida 
e considerada não apresentada se não contiver todos os documentos 
elencados nessa resolução. 
§ 2° As prestações de contas parciais da primeira a última parcelas do 
projeto serão apensadas à prestação de contas final. 
§ 3° Nos projetos em que não haja prestação de contas parcial, na 
prestação de final serão incluídos todos os documentos que se referem à 
prestação de contas parcial. 
§ 4° Os documentos elencados nos incisos VIII a XII, que se referem à 
prestação de contas parcial, constantes no Anexo B, ficarão arquivados 
na Fundação de apoio e serão disponibilizados para a PROAD sempre 
que solicitados. 
Art. 47 A Pró-Reitoria de Administração deverá elaborar relatório de 
avaliação com base nos documentos referidos no anexo B, desta 
resolução, e demais informações relevantes sobre o projeto, relatando 
sobre a regularidade das despesas realizadas pela Fundação de apoio, o 
atendimento dos resultados esperados no plano de trabalho e o 
atendimento ao art. 4º A da Lei 8.958/1994. 
Art. 48 Não serão aprovadas as prestações de contas parciais ou finais de 
instrumentos, de que trata esta resolução, enquanto não atenderem aos 
quesitos de publicação mínimas exigidas no art. 4°-A da Lei n° 8.958, de 
dezembro de 1994. 
Art. 49 A Pró-Reitoria de Administração encaminhará, anualmente, até o 
quinto dia útil de outubro, ao Conselho de Curadores, relação dos 
relatórios de que tratam o art. 47°, descriminando o projeto 
(convênio/contrato), a vigência, o valor, os entes partícipes, e a conclusão 
de cada relatório, contendo informações sobre o cumprimento ao art. 4ºA 
da Lei 8.958/1994, bem como informando o local de arquivamento dos 
respectivos relatórios, os quais ficarão permanentemente à disposição 
para vistas de qualquer membro do conselho. 

 
PROAD: A PROAD incrementou de forma significativa o número de servidores alocados 
na Contadoria, no final do ano de 2015, para fins de análise das prestações de contas 
apresentadas pelas fundações de apoio e em breve será feito um plano para identificar o 
tempo necessário para analisar os processos pendentes. Cabe ressaltar, que os processos 
que estão sendo analisados estão com problemas e/ou faltam documentos, e que as 
diligências e solicitações de complementos para a resolução dos problemas encontrados 
demandam tempo.”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
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Em sua manifestação a Unidade apresenta um trecho de minuta de nova resolução do 
Conselho Universitário para tratar da relação da Universidade com suas fundações de 
apoio, que sanaria algumas lacunas apontadas pela equipe de auditoria. De acordo com o 
gestor, a minuta ainda será objeto de análise pelo órgão superior. 
 
Recentemente, os gestores, por meio do Ofício nº 476/2016/GR, de 05 de maio de 2016, 
comprometeram-se em implementar as recomendações formuladas, cujo 
acompanhamento se dará por meio do Plano de Providências Permanente mantido entre 
a UFSC e a CGU. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Levantar o estoque de prestações de contas já apresentadas e que estão 
pendentes de análise, no que se refere aos projetos executados com o apoio das fundações. 
 
Recomendação 2: Elaborar um plano de ação para saneamento do estoque de prestações 
de contas pendentes de análise, no que se refere aos projetos executados com o apoio das 
fundações cujas prestações de contas já foram apresentadas. 
 
Recomendação 3: Definir, no âmbito de normatização do Conselho Universitário, as 
responsabilidades e atribuições relativas à análise das prestações de contas apresentadas 
pelas fundações de apoio, bem como pelo gerenciamento do cumprimento, pelas 
fundações, da obrigação de prestar contas. 
 
Recomendação 4: Normatizar prazo para análise e aprovação das prestações de contas 
apresentadas pelas fundações de apoio. 
 
Recomendação 5: Com o objetivo de perseguir a adimplência, por parte das fundações de 
apoio, da obrigação de apresentar prestação de contas, normatizar uma rotina de 
levantamento e cobrança (contínuos ou periódicos) dos projetos com prestações de contas 
atrasadas, de forma a obter a regularização da situação. 
 
 
5.1.1.4 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência de análise quanto à adequabilidade das despesas administrativas da 
fundação de apoio contempladas no orçamento do projeto. 
 
Fato 
 
Verificou-se que as fundações de apoio têm por prática apresentar no orçamento do 
projeto um item denominado “ressarcimento de despesas administrativas” ou 
“ressarcimento de despesas operacionais”, como um percentual do valor total do projeto. 
O orçamento detalhado dessas despesas, denominado “identificação de custos do projeto” 
nem sempre traz uma apresentação clara e individualizada dos itens de custo. 
 
Por exemplo, para o Contrato 233/2013, no valor de R$ 5.871.178,00, as despesas 
administrativas da fundação de apoio foram orçadas em R$ 528.406,02, correspondente 
a 9% do valor total do projeto. O documento “identificação de custos do projeto”, que 
relaciona as despesas administrativas, traz como um dos itens de custo o seguinte: 
“material de consumo (papel, toner, relatório e correios)”, ou seja, um único item abrange 
vários materiais e inclusive serviços, sem haver discriminação das quantidades de cada 
material/serviço que compõe esse item. O custo unitário apresentado para o item é de R$ 
19,38 e a quantidade definida para esse item é de 900/mês. Para o tempo de duração do 
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projeto, 18 meses, tem-se um custo total de cerca de R$ 310 mil para esse item, o que 
representa cerca de R$ 17 mil por mês. As quantidades orçadas não estão justificadas e 
não há detalhamento que esclareça quantas folhas de papel, quantos cartuchos de toner, 
quantos relatórios e quantas correspondências seriam necessárias, de forma 
individualizada. Nesse contrato o custo com material de consumo no âmbito apenas da 
administração do projeto representa cerca de 5% do valor total do projeto. 
 
Já no Contrato 255/2014, de valor R$ 208.500,00, as despesas administrativas da 
fundação de apoio correspondem a 7% do total, e somam R$ 14.595,00. O documento 
“identificação de custos do projeto”, que relaciona as despesas administrativas, traz o 
mesmo item “material de consumo (papel, toner, relatório e correios)” a um custo unitário 
de cerca de 150 reais e quantidade mensal de duas unidades, o que representa cerca de 
300 reais por mês. Nesse contrato o custo com material de consumo no âmbito da 
administração do projeto representa cerca de 1% do valor total do projeto. 
 
De forma geral, não se identificou nenhum documento da Universidade com análise da 
adequabilidade das despesas administrativas apresentadas pelas fundações de apoio nos 
orçamentos dos projetos. As fundações também não prestam contas das despesas 
administrativas efetivamente incorridas na gestão dos projetos. O valor dessas despesas 
fixado no orçamento do projeto é integralmente retido pela fundação a seu favor, sem que 
a entidade comprove que as despesas se concretizaram. O fato de as despesas 
administrativas serem fixadas como um percentual do valor do projeto traz distorções 
para projetos de valores expressivos, vez que as despesas administrativas não aumentam 
necessariamente na mesma proporção do valor do orçamento. Foi o que a princípio 
ocorreu no Contrato 233/2013. Como o valor do projeto é alto, da ordem de seis milhões, 
o percentual fixado de 9% para as despesas administrativas é, em termos absolutos, um 
valor bastante significativo, da ordem de 500 mil reais, assim como o gasto com material 
de consumo relatado, da ordem de 300 mil reais. 
 
Questionada sobre a existência de previsão de análise da adequabilidade das despesas 
administrativas orçadas para o projeto, a Universidade apresentou as seguintes 
informações no Memorando 020/PROPESQ/2016, que confirmam a inexistência dessa 
prática: 
 
“Os orçamentos apresentados pelos projetos são compostos pelo Coordenador que é o 
indivíduo que conhece exatamente qual a necessidade de recursos. Quanto ao orçamento 
apresentado pelas Fundações, este é composto de planilhas com formação de custos, 
exigência feita pela Procuradoria que conste nos processos que envolvam Fundações de 
Apoio. Por limitação de pessoal e de escopo de atuação, este item não é analisado quando 
da apreciação pelas Pró-Reitorias de Pesquisa e de Extensão. Ressalte-se também que 
em vários projetos que envolvem projetos de pesquisa e inovação tecnológica e 
suportadas por financiadores como Petrobrás e demais empresas da área de óleo e gás 
e como Tractebel e Eletrosul e demais concessionárias de energia elétrica, por força de 
lei, constantes nos respectivos Manuais de Projetos de Pesquisa, os gastos com despesas 
administrativas e Fundações tem limite máximo de 5% do valor do projeto. Já no caso 
da extensão este limite pode chegar a 15%. 
[...] 
A atual Resolução Normativa No. 13/CUn, de 27 setembro de 2011 que “Dispõe sobre 
as normas que regulamentam as relações entre a Universidade Federal de Santa 
Catarina e as suas fundações de apoio” não explicita como deve ser feita a composição 
das despesas administrativas das Fundações para gerenciamento dos projetos. 
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Na Minuta de uma nova Resolução Normativa que visa aperfeiçoar a relação com as 
Fundações de Apoio que está com o Relator e que ainda será apreciada pelo Conselho 
Universitário, há uma melhor explicitação deste aspecto, como abaixo: 
 
‘Art. 38° As despesas administrativas da Fundação de Apoio, que estejam vinculadas à 
execução do objeto, poderão ser ressarcidas destinando-se um percentual máximo de até 
15% (quinze) por cento do valor do instrumento e desde que: 

I. Estejam previstas e detalhadas no plano de trabalho aprovado. 
II. Não tenham sido custeadas com recursos originários de outras fontes. 

III. Conste no instrumento firmado, memória de cálculo do rateio da despesa, vedada 
a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma 
parcela da despesa. 

Parágrafo único. Quando se tratar de projetos de pesquisa e inovação tecnológica, 
deverá ser observado o limite de 5 (cinco) por cento do valor total dos recursos 
financeiros destinados à execução do projeto, para cobertura de despesas operacionais 
e administrativas incorridas na execução destes acordos, convênios e contratos, 
conforme estabelecido no art. 11 do Decreto n° 5.563/05, salvo disposições em 
contrário’.” 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Ausência de definição, pelas instâncias superiores de decisão, de responsabilidades e 
atribuições relativas à análise da adequabilidade do valor das despesas administrativas 
apresentadas pelas fundações de apoio no orçamento dos projetos. Considerando que cabe 
à Pró-Reitoria de Administração auxiliar o reitor em suas tarefas executivas na área 
administrativa, bem como planejar, coordenar, executar e acompanhar os processos de 
projetos, contratos e convênios nacionais, em princípio, caberia a este setor, ao menos 
oferecer insumos para o cálculo dos referidos custos. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Durante a realização de ação de controle executada previamente ao presente trabalho de 
auditoria (OS 201505108), os gestores apresentaram a manifestação a seguir (Ofício nº 
271/2016/GR, de 09 de março de 2016): 
 
“PROPESQ/PROEX: A FEESC tem uma memória de cálculo das suas despesas feitas 
para cada procedimento que foi apresentada à Procuradoria e que esta FAP vem 
anexando aos processos. Nem a PROPESQ e nem a PROEX tem pessoal e escopo para 
fiscalizar como a FAP compôs sua planilha de custos e muito menos se ela foi cumprida. 
Na verdade, esta não é uma atribuição das Pró-Reitorias “acadêmicas”. 
 
As despesas decorrentes da gestão administrativa e financeira do projeto gerido pela 
FAP, constante na planilha orçamentária, devem ser avaliadas pelo Coordenador do 
projeto, que tem pleno conhecimento do que é razoável ou não, para aquele projeto 
específico.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação a Unidade afirma que uma das fundações de apoio apresenta 
memória de cálculo de suas despesas administrativas, mas que nem a Pró-Reitoria de 
Pesquisa nem a Pró-Reitoria de Extensão tem condições de avaliar a adequabilidade do 
orçamento de custos da fundação ou o seu cumprimento, e que essa não seria atribuição 
dessas áreas. De fato, cabe à Universidade definir a quem cabem essas responsabilidades. 
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Recentemente, os gestores, por meio do Ofício nº 476/2016/GR, de 05 de maio de 2016, 
comprometeram-se em implementar as recomendações formuladas, cujo 
acompanhamento se dará por meio do Plano de Providências Permanente mantido entre 
a UFSC e a CGU. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Normatizar responsabilidades, atribuições e rotinas relativas à análise 
da adequabilidade do valor das despesas administrativas apresentadas pelas fundações de 
apoio no orçamento dos projetos, condicionando a autorização da realização do projeto à 
existência de análise que conclua pela adequabilidade do valor apresentado. 
 
Recomendação 2: Normatizar a obrigação das fundações de apoio de prestar contas das 
despesas administrativas de fato incorridas na gestão do projeto. 
 
Recomendação 3: Em relação ao Contrato 233/2013, requisitar à fundação de apoio que 
comprove todas despesas administrativas incorridas na gestão do projeto, incluindo os 
gastos com material de consumo, mas não se restringindo aos mesmos. O montante 
recebido pela fundação a título de ressarcimento das despesas administrativas e que não 
seja comprovado deve ser devolvido ao concedente dos recursos. 
 
 
 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 
Secretaria Federal de Controle Interno 

 
 
Certificado: 201601508 
Unidade(s) Auditada(s): UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
Ministério Supervisor: MINISTERIO DA EDUCACAO 
Município (UF): Florianópolis (SC) 
Exercício: 2015 
 
 
1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2015 e 31/12/2015 
pelos responsáveis das 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, 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: 

- Prejuízo financeiro relevante pela não aplicação adequada de índice de reajuste anual previsto 
em cláusula contratual. (item 3.1.1.5) 

- Inexistência de levantamento dos recursos da Universidade necessários à execução dos 
projetos realizados com o apoio das fundações para fins de ressarcimento. (item 5.1.1.2) 

- Inexistência de normativo interno aprovado pelo Conselho Universitário definindo 
responsabilidades e atribuições quanto ao gerenciamento das prestações de contas e sua análise. 
Existência de prestações de contas apresentadas em anos anteriores a 2015 pendentes de análise. 
(item 5.1.1.3) 

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

5. As seguintes constatações subsidiaram a certificação dos agentes do Rol de 
Responsáveis: 

– Ausência de cobrança/pagamento de contraprestação e demais despesas previstas em contrato 
de concessão de uso de espaços físicos da UFSC. (item 3.1.1.1) 

– Utilização de espaço físico da UFSC sem respaldo contratual. (item 3.1.1.2) 

Certificado de Auditoria 
Anual de Contas 



– Execução de contratos de concessão de uso cuja cobrança de taxa de condomínio e/ou de 
ressarcimento de despesas com água e energia elétrica se dá com base em valores defasados. 
(item 3.1.1.3) 

– Falta de pagamento de contraprestação e demais despesas previstas em contrato de concessão 
de uso de espaços físicos da UFSC. (item 3.1.1.4) 

– Concessão indevida de descontos na contraprestação de concessão de uso de espaço físico da 
UFSC, eis que as razões apresentadas pela concessionária não possuem amparo contratual. 
(item 3.1.1.6) 

– Cobrança acumulada de aluguel com base em valores corrigidos a menor. (item 3.1.1.7) 

– Falhas relacionadas à formalização e execução do contrato de concessão de uso (Contrato 
042/2012) mantido com a Associação Atlética dos Servidores da UFSC (AASUFSC). (item 
3.1.1.8) 

– Ausência de providências concretas para a regularização de situações impróprias do uso de 
espaço físico da UFSC, apontadas pela Auditoria Interna da UFSC em 2013. (item 3.1.1.9) 

– Inexistência de registro centralizado referente aos dados dos projetos executados com a 
colaboração de suas fundações de apoio, e de ampla divulgação desses dados. (item 5.1.1.1) 

– Ausência de análise quanto à adequabilidade das despesas administrativas da fundação de 
apoio contempladas no orçamento do projeto. (item 5.1.1.4) 

 
6. Diante dos exames realizados e da identificação de nexo de causalidade entre os 
atos de gestão de cada agente e as constatações mencionadas, proponho que o encaminhamento 
das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja conforme indicado a seguir: 

CPF do agente 
público 

Cargo ou função Avaliação do 
órgão de 
Controle Interno 

Fundamentação da avaliação do 
Controle Interno 

***.518.132-** Pró-Reitor de 
Administração 

Regular com 
Ressalva 

Itens 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 
3.1.1.4, 3.1.1.6, 3.1.1.7, 3.1.1.8 e 
3.1.1.9 do Relatório de Auditoria 
nº 201601508 

***.354.119-** Reitora Regular com 
Ressalva 

Itens 5.1.1.1 e 5.1.1.4 do 
Relatório de Auditoria nº 
201601508 

Demais 
integrantes do 
Rol de 
Responsáveis 

 Regularidade Considerando o escopo do 
Relatório de auditoria, não foram 
identificadas irregularidades com 
participação determinante destes 
agentes. 

 
7. Ressalta-se que dentre os responsáveis certificados por Regularidade há agentes 
cuja gestão não foi analisada por não estar englobada no escopo da auditoria de contas, definido 
conforme art. 9º, § 6º, da Decisão Normativa TCU nº 147/2015. 

Florianópolis (SC), 08 de setembro de 2016. 
 



O presente certificado encontra-se amparado no relatório de auditoria, e a opção pela 
certificação foi decidida pelo: 

 
 
 

CHEFE DA CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA 



 
Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno 

 
Parecer: 201601508 
Unidade Auditada: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
Ministério Supervisor: Ministério da Educação 
Município (UF): Florianópolis - SC 
Exercício: 2015 
Autoridade Supervisora: José Mendonça Bezerra Filho 

Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do exercício de 2015 da 

Universidade Federal de Santa Catarina, expresso a seguinte opinião acerca dos atos de gestão com base nos 

principais registros e recomendações formulados pela equipe de auditoria. 

Para o escopo do trabalho de auditoria foram selecionados processos e fluxos considerados 

estratégicos para a universidade, dentre os quais destaco, especialmente, os controles internos vinculados à 

gestão dos instrumentos firmados com Fundações de Apoio; execução do Programa Nacional de Assistência 

Estudantil; avaliação dos controles sobre bens móveis; e avaliação dos controles sobre bens imóveis. Em 

complementação, avaliou-se também o cumprimento dos objetivos estratégicos e da execução física das ações 

da Lei Orçamentária Anual para programas temáticos; os indicadores instituídos para aferição de desempenho 

da gestão; tópicos específicos de gestão de pessoas; avaliação do cumprimento das recomendações da CGU e 

avaliação da conformidade dos registros do Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD). 

No que se refere aos controles instituídos pela universidade para a gestão de instrumentos firmados 

com Fundações de Apoio, embora se tenha verificado aspectos positivos como a existência de projetos prévios 

aprovados pelos colegiados competentes e os respectivos contratos contendo as cláusulas essenciais, foram 

verificadas falhas que perpassam todas as fases dos projetos, indo desde a normatização do relacionamento 

entre a universidade e as fundações, passando pela gestão e controle dos contratos, até a prestação de contas 

e divulgação desses instrumentos. Cinco quesitos de conformidade foram avaliados: regulação geral do 

processo; credenciamento; contratualização; anuência da gestão financeira; e acompanhamento e fiscalização. 

Essas fragilidades perpassam todas as fases da gestão dos projetos, desde sua aprovação, controle e 

monitoramento até a publicação de dados dos projetos. Tais fragilidades se materializaram na 

incompatibilidade entre os normativos internos e a legislação; inexistência de registro centralizado dos dados 

relativos aos projetos e de ampla divulgação desses projetos; Insuficiência de controle contábil específico dos 

recursos aportados e utilizados em cada projeto para fins de ressarcimento; Controle intempestivo da 



Universidade quanto ao cumprimento, pelas fundações de apoio, das exigências legais de publicidade dos 

projetos; Necessidade de definição de uma sistemática de gestão, controle e monitoramento, pelo Conselho 

de Curadores, da execução dos projetos realizados com o apoio das fundações. Embora não se tenha verificado 

falha que macule a gestão, essas fragilidades ocasionam riscos na gestão do relacionamento entre a 

universidade e as fundações de apoio. 

Quanto ao PNAES, a avaliação abarcou seis quesitos: controles do ciclo gestão; priorização e 

conformidade da aplicação dos recursos; divulgação aos potenciais beneficiários; seleção de beneficiários; 

contrapartida dos beneficiários; e avaliação dos resultados. Apesar dos esforços da unidade e dos aspectos 

positivos encontrados, como os benefícios oferecidos possuírem previsão de uso adequada às modalidades 

previstas no Decreto 7.234/2010 e atenderem aos objetivos dessa norma, se verificou uma estrutura de gestão 

frágil, tanto em termos de estrutura física e de recursos humanos como em termos de controles, avaliação e 

divulgação dos benefícios. Essas fragilidades ocasionam problemas como insuficiência das normas e 

regulamentos estabelecidos para o regramento das ações de assistência estudantil no âmbito da UFSC; 

fragilidades nos processos de seleção de beneficiários da assistência estudantil quanto à sua organização, 

publicidade e à transparência; fragilidades nos controles de aferição do cumprimento de requisitos e 

comprovação da regularidade e coerência das informações prestadas; ausência de avaliação estruturada e 

sistemática dos resultados dos programas da assistência estudantil da UFSC; e deficiências na divulgação dos 

programas/ações de assistência estudantil da UFSC. Apesar dos esforços da unidade essas fragilidades podem 

vir a comprometer a gestão do programa. 

No âmbito dos demais itens do escopo, foram verificadas fragilidades na gestão do espaço físico 

da universidade. Essas fragilidades, consequentemente possibilitaram danos ao erário, tais como a não 

cobrança de valores previstos em contratos, bem como a concessão de descontos não previstos; concessão 

indevida de descontos na; Cobrança acumulada de aluguel com base em valores corrigidos a menor; e prejuízo 

financeiro relevante pela não aplicação adequada de índice de reajuste anual previsto em cláusula contratual. 

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 Ministro de Estado supervisor deverá ser informado de que as peças sob a responsabilidade da CGU 

estão inseridas no Sistema e-Contas do TCU, 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 por meio do mesmo 

sistema. 

Brasília/DF,       /08/2016. 
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