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1. TC 024.945/2012-9 

Tipo: Prestação de Contas – Exercício de 2011 

Unidade Jurisdicionada: Fundação 
Universidade Federal do Rio Grande - FURG 

Responsáveis: João Carlos Brahm Cousin – 

CPF: 212.082.630-72 e outros. 

Ministro Relator: José Jorge 

Proposta: mérito, regulares 
 

I. DADOS DA UNIDADE 

1. Nome: Fundação Universidade Federal do Rio Grande - FURG. 

2. Vinculação Ministerial: Ministério da Educação. 

3. Natureza Jurídica: Fundação Federal. 

4. Legislação: Decreto Lei 774 de 20 de agosto de 1969. 

5. Código da UG Titular do Relatório de Gestão: 154042. 

II. INFORMAÇÕES BÁSICAS 

6. Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2011. 

7. Rol de responsáveis (peça 3). 

8. Relatório de gestão (peça 4). 

9. A Fundação Universidade do Rio Grande - FURG é uma entidade com personalidade 

jurídica de direito público sem fins lucrativos, instituída pelo Decreto nº 65.462 de 21.10.69, 
inscrita como pessoa jurídica no Cartório competente, com sede e foro na cidade do Rio Grande, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

10. Regida por Estatuto, aprovado em 21/12/1998, é uma entidade educacional de natureza 
fundacional, integrante da Administração Federal Indireta, destina-se ao desenvolvimento do 

ensino, da pesquisa pura e aplicada, da extensão e à prestação de serviços à comunidade.  

III. PROCESSOS CONEXOS 

III.a. ÚLTIMAS CONTAS APRESENTADAS - CONTAS DE 2009 - TC 022.560/2010-6 

11. Contas julgadas regulares, na Sessão de 22/02/2011 da 2ª Câmara, sendo proferido o 
Acórdão nº 995/2011, com os seguintes termos: 

1.5.1. Recomendar à FURG que envide esforços no sentido de evitar a reincidência das 
seguintes impropriedades constatadas no Relatório de Gestão:  

1.5.1.1. ausência de informações acerca de projetos com fundações de apoio, tais como: 
números dos contratos/convênios, recursos materiais e humanos, bem como a vigência; 

1.5.1.2. apresentação de dados relativos aos restos a pagar processados com os seguintes 
problemas: foi informado como valor inscrito em Restos a Pagar Processados de 2009 o valor 
de R$ 1.404.228,66 e no SIAFI o valor constante é R$ 2.566.934,10, e nos Restos a Pagar não 
processados foi informado como valor pago R$ 11.378.175,15 e no SIAFI constava R$ 
11.358.514,96; 

1.5.1.3. ausência de informação relacionada aos passivos por insuficiência de créditos ou 
recursos – item 4, parte A, do Anexo II da DN 100/2009; 
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1.5.1.4. ausência dos quadros sobre a composição dos recursos humanos – item 3, parte A, 
Anexo II, da DN 100/09.  

1.5.2. Recomendar, igualmente à FURG que atente para o disposto no item 1.5.1.6 do Acórdão 
n.º 1.408/2009-Plenário, retificado pelo Acórdão n.º 1.829/2009 – Plenário, abstendo-se de 
celebrar convênio com suas fundações de apoio cujo objeto seja única e exclusivamente 
aquisição de equipamentos;  

1.5.3. Determinar à Secex/RS que comunique à Sefip que, no presente processo, a CGU 
manifestou-se expressamente sobre o não cumprimento do Acórdão n.º 90/2009 – 2ª Câmara, 
por estar a FURG aguardando resposta aos Ofícios n.º 017/2009- Gabinete e n.º 64/2009 – 
Gabinete, encaminhados em janeiro e março de 2009, respectivamente, a esta Corte de Contas. 

III.b. Processos Apensados às presentes contas - TC 027.439/2010-0 

12. Processo encerrado e apensado ao presente processo por meio do Acórdão nº 
1375/2012-TCU-Plenário. Esse processo tratava-se do monitoramento, tipo RMON, do Acórdão 

826/2011-TCU-Plenário, e teve a sua conclusão material por meio do TC 012.357/2012-0, tipo 
MON, que foi encerrado por meio do Acórdão 2717/2012-TCU-Plenário de 10/10/2012 , que assim 
proferiu: 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento 
no art. 43, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os art. 143, inciso III, 169, inciso V, do Regimento 
Interno e no art. 42 da Resolução TCU nº 191/2006, em considerar atendidas as determinações, 
alertas e recomendações proferidas no Acórdão nº 826/2011-TCU-Plenário, apensar o presente 
processo ao TC 027.439/2010-0 (Relatório de Monitoramento), juntar cópia deste Acórdão aos 
TC 029.464/2008-3 e TC 021.828/2006-6 e dar ciência desta deliberação à Fundação 
Universidade Federal do Rio Grande, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

IV. EXAME DAS CONTAS 

13.    Procedido ao exame das contas, conforme as instruções vigentes, constata-se que:  

a) o relatório de gestão do responsável contém todos os elementos relacionados na DN-
TCU-108/2010 e na DN-TCU-117/2011; 

b) consta, à peça 4, p. 265, declaração do contador responsável pela unidade 

jurisdicionada, atestando que os demonstrativos contábeis, constantes do SIAFI, refletem a 
adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da FURG; 

d) de acordo com as constatações do Relatório de Auditoria n.º 201203081 (peça 5), o 
Certificado de Auditoria (peça 6) concluiu pela regularidade das contas dos responsáveis;  

e) o dirigente de Controle Interno, em seu parecer (peça 7), acolheu as conclusões 

exaradas no Certificado de Auditoria, submetendo os autos ao Ministro de Estado da Justiça, o qual 
atestou ter tomado conhecimento das conclusões da CGU contidas nos autos (peça 8). 

V. FALHAS/IRREGULARIDADES APONTADAS 

14. Com relação à estrutura dos controles internos implantada e mantida pela FURG, a 
equipe de auditoria da CGU assim entendeu: 

... foram analisados, com relação às áreas de licitação e recursos humanos, os seguintes 
componentes do controle interno: ambiente de controle, avaliação de risco, procedimentos de 
controle, informação e comunicação e monitoramento.  

Ambiente de Controle: 

Alguns pontos negativos podem ser ressaltados na Unidade Jurisdicionada, dentre os quais: 

a) Inexistência de uma sistemática de acompanhamento (monitoramento) dos controles internos 
administrativos; 
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b) Inexistência de uma sistemática de comunicação visando à divulgação e à conscientização de 
todos os níveis da Unidade acerca da importância dos controles internos na aplicação dos 
recursos públicos; 

c) Inexistência de um código de ética profissional específico para a Universidade Federal de Rio 
Grande, bem como para o seu Hospital Universitário;  

d) Inexistência de mecanismos de incentivo a participação dos funcionários e servidores dos 
níveis da estrutura mais operacional da UJ na elaboração dos procedimentos e instruções 
operacionais da unidade; 

e) Inexistência de uma sistemática de acompanhamento (monitoramento) dos controles internos 
administrativos. 

Monitoramento: 

A unidade, no quadro LV, reconheceu as deficiências com relação ao monitoramento efetivo no 
Quadro A.9.1, do item 9, do Relatório de Gestão (Estrutura dos Controles Internos da UJ), em 
relação ao Monitoramento, indicou em duas respostas para as três situações apresentadas como 
"parcialmente válida". As situações nas quais o nível de monitoramento ainda não é adequado 
referem-se à avaliação da validade e qualidade do sistema de controle interno ao longo do 
tempo e também da sua adequabilidade e efetividade. Os resultados da aplicação do 
monitoramento, configurados em documentos e relatórios, refletem as ações da Universidade 
Federal do Rio Grande para a melhoria de suas atividades e processos. Durante a execução dos 
trabalhos de Auditoria Anual de Contas do Exercício de 2011, não foram contatados elementos 
que pudessem conduzir a entendimento diverso do registrado.  

Procedimentos de Controle: 

A FURG, com relação a este componente, avaliou as situações como parcialmente válidas, 
situação confirmada pelos trabalhos realizados pela equipe de auditoria. Os trabalhos realizados, 
na Unidade, especificamente, com relação às áreas de licitação e recursos humanos, objetivaram 
também avaliar a situação, no que tange aos controles internos. Destaca-se a seguir os pontos 
fracos com relação às áreas supracitadas, cujos resultados estão diretamente relacionados com 
as fragilidades que resultaram nas constatações demonstradas neste relatório: 

1 - Licitação 

1.1 - Pontos Fracos 

a) Deficiências no planejamento do setor de licitações com relação às compras da unidade, em 
especial com relação à aquisição de cartuchos e prestação de serviços de instalação elétrica. 

b) Dimensionamento inadequado da força de trabalho com relação à demanda expressiva do 
setor, especialmente no exercício sob exame, com relação à execução de obras. 

2 - Recursos Humanos 

2.1 - Ponto Fraco 

a) Fragilidades nos controles internos administrativos devido à ausência de normas 
estabelecendo atribuições e responsabilidades dos agentes responsáveis pela regularidade dos 
pagamentos e pelo cumprimento na legislação na área de pessoal. 

V.a. Falhas/irregularidades apontadas em que as recomendações do Controle Interno ou as 

providências adotadas pelos gestores são suficientes para saná-las: 

a) inconsistências no Relatório de Gestão (peça 5, p. 43-45); 

b) falta de atualização dos valores referentes aos bens imóveis no SPIUnet (peça 5, p. 
45-49); 

c) ausência de Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação, de Plano Diretor 

de Tecnologia da Informação, de Política de Segurança da Informação e de rotina para avaliação da 
compatibilidade dos recursos de TI com as reais necessidades da Unidade (peça 5 , p. 49-53); 
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d) descumprimento do prazo previsto no artigo 7°, da IN/TCU n° 55/2007, para 

cadastro no SISAC e disponibilização ao órgão de Controle Interno dos atos de pessoal realizados 

pela Unidade (peça 5, p. 53-63 e 87-91); 

e) servidor cedido sem informação do valor da remuneração extra-SIAPE e inclusão de 
informações por servidor habilitado no SIAPE em sua folha de pagamento (peça 5, p. 63-67); 

f) realização de compras por meio de dispensas de licitação, caracterizando 
fracionamento indevido e aquisição de equipamento sem o devido procedimento licitatório (peça 5, 

p. 67-71 e 91-95); 

g) fragilidade no planejamento da unidade, com relação à prestação de serviços de 
instalações elétricas (peça 5, p. 71); 

h) não instituição da "Carta de Serviços ao Cidadão", em desacordo com o Decreto n° 
6.932 de 11 de agosto de 2009 (peça 5, p. 85-87). 

i) contratação de mão-de-obra destinada à atividade-fim do órgão contratante, em 
desacordo com o disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal (peça 5, p. 73-77 e 95-99); 

j) falta de fiscalização nos convênios firmados com fundações de apoio (peça 5, p. 77-

81); 

k) inexistência de cobrança por parte da unidade para que suas fundações de apoio 

cumpram os dispositivos de divulgação dos contratos, previstos no art. 4°-A da Lei 8.958/94 (peça 
5, p. 81-83 e 99-103); 

15. Analisando o Relatório de Auditoria, verifica-se a eficiência da atuação da equipe da 

CGU nos trabalhos realizados na FURG. A maior parte das falhas encontradas foram prontamente 
corrigidas pelos gestores, caso do item “a”, ou foram reconhecidas por eles com a propositura de 
medidas corretivas para não repetição das mesmas, casos dos itens “b” ao “h”.  

16. Com relação ao item “i”, a mesma situação verifica-se, tanto em relação às IFES quanto 
em relação aos hospitais universitários, em análise, por parte do TCU, de forma sistêmica, 

abrangendo toda a administração pública federal, razão pela qual não se encaminhará nenhuma 
proposta sobre esse item nesta instrução. 

17. As falhas descritas nos itens “j” e “k” referem-se às relações da FURG com as suas 

fundações de apoio. Esta corte de contas vem realizando nos últimos anos diversos trabalhos junto a 
FURG para avaliar e contribuir para o aprimoramento deste tema. Conforme descrito no item III.b 

desta instrução, o Acórdão 2717/2012-TCU-Plenário de 10/10/2012 considerou atendidas as 
determinações, alertas e recomendações proferidas no Acórdão nº 826/2011-TCU-Plenário. Essa 
decisão se baseou em informações prestadas pelos gestores da FURG em 09/02/2012. Considerando 

que a equipe da CGU realizou os seus exames de 02/04/2012 a 13/04/2012, entende-se que é 
necessário um tempo maior para que as medidas que estavam sendo implementadas melhorem, de 

fato, as relações da FURG com suas fundações de apoio. As recomendações do Controle Interno 
procedem e faz-se necessário acompanhamento dos apontamentos e das relações com as fundações 
de apoio nos próximos exercícios, a fim de comprovar as correções e melhorias pretendidas pelos 

trabalhos realizados pelos órgãos de controle.  

VI. BENEFÍCIOS DAS AÇÕES DO CONTROLE EXTERNO  

18. Em obediência à Portaria TCU 82/2012, foram registrados no sistema os benefícios 
potenciais deste processo.  

VII. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

19.  Pelo exposto, submete-se o presente processo à consideração superior, propondo: 
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a) julgar regulares as contas do Reitor João Carlos Brahm Cousin, CPF: 212.082.630-

72, e dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena, de acordo com os artigos 1º, inciso I, 16, 

inciso I, 17, e 23, inciso I, da Lei nº 8.443/92; 

b) o encerramento deste processo, com base no inciso III do art. 40 da Resolução - TCU 
191/2006. 

 

Secex/RS, 1ª Diretoria Técnica, em 04 de junho de 2013. 

 

(Assinado eletronicamente) 

Daniel Toledo  

AUFC – Mat. 7642-2 
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