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RELATÓRIO DE AUDITORIA: Avaliação da Gestão 
EXERCÍCIO: 2012 
UNIDADE GESTORA: Universidade Federal do Rio Grande - FURG 
CIDADE: Rio Grande 
RESPONSÁVEL: Prof. João Carlos Brahm Cousin 
 

 
RELATÓRIO DE AUDITORIA 

 
Senhor Dirigente, 

 
Em atendimento à determinação contida na deliberação 010/2001 do 

CONSUN, alterado pela Resolução 021/2005 e consoante o estabelecido conforme 
Instrução Normativa 63/2010-TCU, Decisões Normativas 119, 121 e 124/2012 e, 
Portaria 150/2012 ambas do TCU e Portaria CGU 133/2013 e Normas Técnicas da 
Auditoria Interna apresentamos o Relatório de Auditoria que trata dos exames 
realizados sobre os atos e conseqüentes fatos de gestão, praticados no período de 
01/01/2012 à 31/12/2012 sob a responsabilidade dos gestores anteriormente 
indicados. 
 

ESCOPO DO TRABALHO 
 

Os trabalhos foram realizados na Sede da Instituição, referente ao período 
de 01/01/2012 à 31/12/2012, em estrita observância às normas de auditoria 
aplicáveis ao Serviço Público Federal, com o objetivo de emitir opinião avaliando a 
gestão do exercício anteriormente aludido.  Nenhuma restrição foi imposta aos 
nossos exames realizados por amostragem sobre as áreas da Instituição, quais 
sejam: Controle de Gestão, Orçamentária, Financeira, Patrimonial, Pessoas, 
Suprimentos de Bens e Serviços, de acordo com o PAAAI – Plano Anual das 
Atividades de Auditoria Interna. 

O método de amostragem utilizado nos trabalhos de auditoria, para a seleção de 
itens, foi à amostragem não-probabilística. 
 

RESULTADO DOS EXAMES 
 
1.  CONTROLES DE GESTÃO 
 
1.1  SUBÁREA:  Controles Externos 
 
1.1.1   ASSUNTO:  Atuação do TCU/SECEX 
 
1.1.1.1  INFORMAÇÃO: 
 

- Descrição Sumária: 
 

Houve o cumprimento da Lei 8.730/93 referente à entrega de declarações de 
bens e rendas por ocupantes de funções de confiança, conforme atestado da 
Superintendência de Administração de Recursos Humanos, de acordo com 
regulamentação interna da IFES. 
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- Fato: 
 

No exercício de 2012, todos os servidores apresentaram a declaração de 
bens e rendas, de acordo com a Instrução Normativa 02/2008 da Pró-Reitoria de 
Administração. 
 

- Apreciação Final da Auditoria Interna: 
 

Foi observado o disposto na Instrução Normativa PROAD 02/2008, tendo em 
vista que a mesma estabelece I - autorizar o acesso, por meio eletrônico, às suas 
Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, com as 
respectivas retificações, apresentadas à Secretaria da Receita Federal, do Ministério 
da Fazenda; ou, 

II – apresentar à Superintendência de Administração de Recursos Humanos 
(SARH) anualmente, cópia impressa da Declaração de Bens e Valores, devidamente 
assinada e datada, com as respectivas retificações, que compõem o seu patrimônio 
privado, bem como de cópia impressa do recibo de entrega da Declaração à Receita 
Federal a fim de que sejam mantidas em arquivo reservado.  

1.1.1.2 INFORMAÇÃO: 
 
DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO.  
 

Quadro 1 – Acórdão 269/2012 – Plenário  

Unidade Jurisdicionada -  Quadro 1 – Acórdão 269/2012 - Plenário 

Denominação Completa: Código 
SIORG 

Ministério da Educação 244 

Deliberação do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 
Expedida 

1 019.074/2005-0 1255/2012   D.O.U.  23/02/2012 
SECÇÃO PÁG. 36 

Órgão/Entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG 476 

Descrição da Deliberação 

9.1. determinar à Universidade Federal do Rio Grande que, no prazo de 15 (quinze) dias: 
9.1.1. dê cumprimento à determinação constante do subitem 9.4 do Acórdão TCU nº 2.384/2005-TCU-
Primeira Câmara, abaixo reproduzida: 
"9.4. com fulcro no art. 71, III e IX, da Constituição Federal de 1988, no art. 39, parágrafo único, da Lei n.º 
8.443/1992 e no art. 262 do RI/TCU, determinar ao órgão de origem que faça cessar os pagamentos 
decorrentes dos atos impugnados, no prazo de quinze dias contados da ciência da presente deliberação, 
sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa ". 
9.1.2. adote as providências necessárias para a restituição, aos cofres da FURG, dos valores pagos 
indevidamente a partir de janeiro de 2006, mês subsequente ao julgamento pela ilegalidade dos atos em 
questão (Acórdão TCU nº 2.384/2005- TCU - Primeira Câmara), observando a responsabilidade solidária do 
Sr. João Carlos Brahm Cousin; 
9.1.3. caso não logre êxito no ressarcimento das quantias pagas indevidamente, instaure o devido processo 
de tomada de constas especial, nos termos dos arts. 8º e 9º da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 197 e § 1º do 
art. 262 do Regimento Interno/TCU, seguindo o rito estabelecido na Instrução Normativa-TCU nº 56/2007; 
9.2. determinar à Sefip que: 
9.2.1. monitore o cumprimento das determinações anteriores; 
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Unidade Jurisdicionada -  Quadro 1 – Acórdão 269/2012 - Plenário 

9.2.2. apure a regularidade da folha de pagamentos da FURG, em face do contido no item 18 do voto que 
integra esta deliberação, utilizando-se dos instrumentos disponíveis e com o apoio da Secex-RS, se 
necessário, representando ao Tribunal sobre os resultados dos exames procedidos, ficando autorizada, para 
esse fim, a realização de inspeção, nos termos do art. 240, c/c o art. 244, §2º, do Regimento Interno-TCU, 
se considerada indispensável; 
9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Universidade Federal do Rio Grande. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Reitoria/Progep 16699 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

Foram adotadas providências pela Progep, conforme informações da mesma. 

Síntese dos resultados obtidos 

Conforme informação recebida da Progep, foi notificado cada servidor ali relacionado, no sentido de 
exclusão do valor pago mensalmente e a respectiva reposição ao erário. As decisões proferidas nas 
notificações deixaram de ser aplicadas, somente aos servidores que ingressam com novas ações judiciais.  

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 

Em razão de que os pontos apresentados são abrangentes e envolvem questões complexas os resultados 
poderão ocorrer somente a médio e em longo prazo. No entanto, foram tomadas as devidas providências 
para sua regularização. 

 

 

Quadro 2 – Acórdão 1255/2012 – 1ª Câmara  

Unidade Jurisdicionada -  Quadro 2 – Acórdão 1255/2012 - 1ª Câmara 

Denominação Completa: Código 
SIORG 

Ministério da Educação 244 

Deliberação do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 
Expedida 

2 013.297/2003-8 1255/2012   D.O.U.20/03/2012-
Secção I pág. 96 

Órgão/Entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG 476 

Descrição da Deliberação 

9.1. determinar à Universidade Federal do Rio Grande que, no prazo de 15 (quinze) dias: 
 9.1.1. dê cumprimento à determinação constante do subitem 9.4 do Acórdão TCU nº 
2.384/2005-TCU-Primeira Câmara, abaixo reproduzida: 
 

"9.4. com fulcro no art. 71, III e IX, da Constituição Federal de 1988, no art. 39, parágrafo único, 
da Lei n.º 8.443/1992 e no art. 262 do RI/TCU, determinar ao órgão de origem que faça cessar os 
pagamentos decorrentes dos atos impugnados, no prazo de quinze dias contados da ciência da 
presente deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa”. 

 
 9.1.2. adote as providências necessárias para a restituição, aos cofres da FURG, dos valores 
pagos indevidamente a partir de janeiro de 2006, mês subsequente ao julgamento pela ilegalidade dos atos 
em questão (Acórdão TCU nº 2.384/2005-TCU - Primeira Câmara, observando a responsabilidade solidária 
do Sr. João Carlos Brahm Cousin; 
 9.1.3. caso não logre êxito no ressarcimento das quantias pagas indevidamente, instaure o 
devido processo de tomada de constas especial, nos termos dos arts. 8º e 9º da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 
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Unidade Jurisdicionada -  Quadro 2 – Acórdão 1255/2012 - 1ª Câmara 

197 e § 1º do art. 262 do Regimento Interno/TCU, seguindo o rito estabelecido na Instrução Normativa-TCU 
nº 56/2007; 
 9.2. determinar à Sefip que: 
 9.2.1. monitore o cumprimento das determinações anteriores; 
 9.2.2. apure a regularidade da folha de pagamentos da FURG, em face do contido no item 18 
do voto que integra esta deliberação, utilizando-se dos instrumentos disponíveis e com o apoio da Secex-
RS, se necessário, representando ao Tribunal sobre os resultados dos exames procedidos, ficando 
autorizada, para esse fim, a realização de inspeção, nos termos do art. 240, c/c o art. 244, §2º, do 
Regimento Interno-TCU, se considerada indispensável; 
 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Universidade Federal do Rio Grande. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Reitoria 16699 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

Foi aberto o processo 23116.003862/2012-34, constando no mesmo documentos, informando as 
providências adotadas. 

Síntese dos resultados obtidos 

Conforme informação recebida da Progep, foi notificado cada servidor ali relacionado, no sentido de 
exclusão do valor pago mensalmente e a respectiva reposição ao erário. As decisões proferidas nas 
notificações deixaram de ser aplicadas, somente aos servidores que ingressam com novas ações judiciais.  

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 

Em razão de que os pontos apresentados são abrangentes e envolvem questões complexas os resultados 
poderão ocorrer somente a médio e em longo prazo. No entanto, foram tomadas as devidas providências 
para sua regularização. 

 
Quadro 3 - Acórdão 2717/2012- Plenário 

Unidade Jurisdicionada – Quadro 3 - Acórdão 2717/2012 - Plenário 

Denominação Completa: Código SIORG 

Ministério da Educação 244 

Deliberação do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 
Expedida 

3 012.357/2012-0 2717/2012   OFICIO 1300/2012-
TCU/SECEX-RS 

Órgão/Entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG 476 

Descrição da Deliberação 

Determinações/Recomendações/Orientações: Não há. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

REITORIA/PROGEP 16699 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

Foram atendidas as determinações, recomendações proferidas no Acórdão 826/2011-TCU PLENÁRIO 

Síntese dos resultados obtidos 
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Unidade Jurisdicionada – Quadro 3 - Acórdão 2717/2012 - Plenário 

Foram atendidas as determinações, recomendações proferidas no Acórdão 826/2011-TCU PLENÁRIO. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram / prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 

Foi efetuada auditoria pelo TCU e a Administração da Ifes., fez um grande esforço com resultados positivos 
para a Gestão. 

 

Quadro 4 – Acórdão 3696/2012 – 2ª Câmara  

Unidade Jurisdicionada - Quadro 4 – Acórdão 3696/2012 

Denominação Completa: Código 
SIORG 

Ministério da Educação 244 

Deliberação do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 
Expedida 

4 022.375/2008-0 3696/2012  COMUNICÃO 
PROCESSUAIS 

52239-TCU/SEFIP 

Órgão/Entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Universidade Federal do Rio Grande - FURG 476 

Descrição da Deliberação 

1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.5.1. reiterar à Fundação Universidade Federal do Rio Grande a determinação contida no item 9.2 do 
Acórdão acima mencionado (90/2009 - TCU - 2ª Câmara), encaminhando, juntamente com cópia desta 
deliberação, as memórias de cálculo constantes da instrução de fls. 208/223 dos autos, a fim de demonstrar 
que a parcela referente à URP já deveria ter sido absorvida; 
1.5.2. determinar à Fundação Universidade Federal do Rio Grande que: 
1.5.2.1. faça cessar os pagamentos irregulares relacionados à vantagem denominada URP, promovendo, 
nos termos do art. 46 da Lei 8.112/90, a restituição dos valores pagos indevidamente, a partir da data de 
ciência do Acórdão 90/2009 - TCU - 2ª Câmara; 
1.5.2.2. emita novos atos, livres das irregularidades apontadas, e submeta-os à apreciação deste Tribunal 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias; e 
1.5.3. alertar ao gestor de pessoal de que novo descumprimento da decisão desta Corte poderá ensejar a 
aplicação da multa prevista no art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/92. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Reitoria  16699 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

Foi aberto o processo 23116.003862/2012-34, constando no mesmo documentos, informando as 
providências adotadas. 

Síntese dos resultados obtidos 

Conforme informação recebida da Progep, foi notificado cada servidor ali relacionado, no sentido de 
exclusão do valor pago mensalmente e a respectiva reposição ao erário. As decisões proferidas nas 
notificações deixaram de ser aplicadas, somente aos servidores que ingressam com novas ações judiciais. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram / prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 

Em razão de que os pontos apresentados são abrangentes e envolvem questões complexas os resultados 
poderão ocorrer somente a médio e em longo prazo. No entanto, foram tomadas as devidas providências 
para sua regularização. 
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Quadro 5 – Acórdão 6103/2012 - 2ª Câmara.  
Unidade Jurisdicionada - Quadro 5 – Acórdão 6103/2012 – 2ª Câmara 

Denominação Completa: Código SIORG 

Ministério da Educação 244 

Deliberação do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 
Expedida 

5 019.663/2011-0 6103/2012  COMUNICAÇÕES 
PROCESSUAIS 

OFÍCIO Nº 1025/2012-
TCU SECEX-RS. 

Órgão/Entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG 476 

Descrição da Deliberação 

 9.1. Fixa novo e improrrogável prazo de 60 (sessenta) dias para que a Fundação Universidade Federal de 
Rio Grande – Furg:  
9.1.1. faça cumprir as determinações previstas nos itens 9.1 e 9.3 do Acórdão 1.431/2006-1ª Câmara;  
9.2. adote medidas para obter o ressarcimento das quantias pagas indevidamente aos beneficiários dos atos 
de concessão de aposentadoria considerados ilegais no Acórdão 1.431/2006-1ª Câmara;  
9.3. determinar à Furg que encaminhe para a Secretaria de Fiscalização de Pessoal – Sefip cópia dos 
documentos comprobatórios do cumprimento das determinações exaradas neste Acórdão;  
9.4. comunicar que o descumprimento deste acórdão importa aplicação da multa prevista no art. 58, §1º, da 
Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Reitoria/Progep 16699 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

Foi aberto o processo 23116.004721/2012-39, constando no mesmo, documento informando as providências 
adotadas.  

Síntese dos resultados obtidos 

Conforme informação recebida da Progep, foi notificado cada servidor ali relacionado, no sentido de exclusão 
do valor pago mensalmente e a respectiva reposição ao erário. As decisões proferidas nas notificações 
deixaram de ser aplicadas, somente aos servidores que ingressam com novas ações judiciais. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram / prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 

Em razão de que os pontos apresentados são abrangentes e envolvem questões complexas os resultados 
poderão ocorrer somente a médio e em longo prazo. No entanto, foram tomadas as devidas providências 
para sua regularização. 

 

 
DELIBERAÇÕES DO TCU PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO EXERCÍCIO 

 
Quadro 1 – Acórdão 367/2010 

Unidade Jurisdicionada - Quadro 1 – Acórdão 367/2010 

Denominação Completa: Código SIORG 

Ministério da Educação 244 

Deliberação do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

1 020.374/2007-5 367/2010   Ofício 356/2010-
TCU/SECEX-RS 
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Unidade Jurisdicionada - Quadro 1 – Acórdão 367/2010 

Órgão/Entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG 476 

Descrição da Deliberação 

 Apure a responsabilidade pelo desaparecimento de bens patrimoniais relacionados no item 3.1.1.1 do 
Relatório de Auditoria da Controladoria-Geral da União; 

 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Reitoria 16699 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

No ano de 2010, foi nomeada Comissão de Levantamento de Bens Móveis através da Portaria 415/2010, de 
05/03/2010, com prazo de execução de 06/09/2010. O novo Pró-Reitor de Infraestrutura, através da Portaria 
1.708/2010 de 06/09/2010 alterou a composição da comissão, fixando o prazo de conclusão dos trabalhos 
para 31/12/2010. Foram emitidas as Portarias 2443/2010, 236/2011, 922/2011, prorrogando os prazos de 
entrega do Relatório Final da Comissão, sendo o prazo final prorrogado por 30 dias, a contar de 01/05/2011. 
A Comissão entregou seu relatório em 18/05/2011, Após foram realizados os devidos ajustes sendo que em 
30/08/2011, conforme despacho do Pró-Reitor de Planejamento e Administração, foram solicitadas as 
seguintes providências: “Dar ciência a comissão responsável pelo levantamento Patrimonial; - promover a 
busca dos bens não localizados”. Fatos estes que foram devidamente confirmados pelos despachos do 
Presidente da Comissão e do Pró-Reitor de Infraestrutura, que se manifestou informando, que já está 
providenciando a nomeação da Comissão de Levantamento de Bens 2011, promovendo a busca dos bens 
não localizados. A Auditoria Interna emitiu o Parecer 90/2011, considerando como adequadas às correções 
efetuadas nos respectivos registros constantes nos processos.  
Em 2011, foi nomeada a Comissão de Bens Móveis de 2011 através da Portaria 1178/2011, com prazo para 
conclusão dos trabalhos até 31 de dezembro de 2011, sendo  este prazo prorrogado até 31/01/2012 através 
da Portaria 2337/2012 e novamente prorrogado o prazo até 30/03/2012 através da Portaria 06/2012,em 
virtude de solicitação de algumas Unidades que demandam um período maior para finalização do respectivo 
lançamento, conforme processo nº 23116.001794/2012-79. O processo de 23116.001794/2012-71 referente 
ao Levantamento de Bens Móveis de 2011, foi apresentado para a Auditoria Interna, que após análise do 
mesmo, emitiu o Parecer de Auditoria 041/2012, onde foram encontradas inconsistências entre as datas e 
valores de eventos do processo, inconsistências relativas a Metodologia Utilizada para o Levantamento de 
Bens pela Comissão e apresentou legislações pertinentes ao sistema patrimonial, bem como a Resolução 
095/2011, do COEPEA. 
Em fevereiro de 2013, a Controladoria Geral da União, da Presidência da República(CGU//PR/RS), realizou 
auditoria no período de 30/01/13 à 01/02/2013,in loco emitindo as Solicitações de Auditoria 201216532/001 e 
002, tendo a FURG, efetuado as respostas através dos Ofícios nºs. 018 e 020/2013-PROPLAD. Está sendo 
aguardado o Relatório de Auditoria a ser efetuado pela CGU/PR/RS. 
Em 2012, foi nomeada a Comissão de Bens Móveis de 2012, processo 23116.100044/2012-89, através da 
Portaria 1904/2012, com prazo para conclusão dos trabalhos até 28 de dezembro de 2011, sendo  este prazo 
prorrogado até 28/02/2013 através da Portaria 2463/2012 e novamente prorrogado o prazo até 15/03/2012 
através da Portaria 708/2013. Segundo informações recebidas da Proinfra a comissão em fase final de 
conclusão dos trabalhos. 

Síntese dos resultados obtidos 

Os resultados foram prejudicados em razão da metodologia de trabalho realizado pela Comissão de 
Levantamento de Bens  também pelo não cumprimento da Resolução 095/2011, do COPEA, por parte no 
Núcleo de Gestão Patrimonial.. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram / prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 

Em razão de que os pontos apresentados são abrangentes e envolvem questões complexas os resultados 
poderão ocorrer somente a médio e em longo prazo. No entanto, devem ser tomadas as devidas providências 
necessárias para sua regularização. Fato este devidamente comprometido através dos Ofícios de Respostas 
018 e 020/2013-Proplad. 
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Quadro  2 – Acórdão 480/2010 
Unidade Jurisdicionada – Quadro 2 – Acórdão 480/2010 

Denominação Completa: Código 
SIORG 

Ministério da Educação 244 

Deliberação do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 
Expedida 

2 022.556/2008-5 480/2010   Ofício 116/2010 
AECI/GM/MEC 

Órgão/Entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG 476 

Descrição da Deliberação 

Definam e implementem, sob pena de aplicação de multa por descumprimento de deliberação do TCU - se 
ainda estiver vigente a relação entre FURG, FAHERG e a empresa CND – Centro de Nefrologia e Diálise 
Ltda. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

REITORIA/HU 16699 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

Através do Oficio 881/2010 a Ifes; informa que foi firmado Termo de Rescisão do Contrato 01/2010 entre o 
Centro de Nefrologia e Diálise Ltda. – CND e a Fundação de Apoio ao Hospital de Ensino do Rio Grande – 
FAHERG e a elaboração do Pregão Eletrônico 63, que teve resultado deserto. “Foi elaborado novo pregão 
eletrônico 102/2010, tendo como vencedora a empresa: CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DE ALVORADA 
LTDA.” 
 Foi Assinado um Termo de Compromisso (inquérito Civil nº1.29.006.000054/2004-83) firmado perante o 
Ministério Público Federal, a Universidade Federal do Rio Grande, a Fundação de Apoio ao Hospital de 
Ensino do Rio Grande – FAHERG, o Centro de Nefrologia e Diálise Ltda. – CND e a Clínica de Doenças 
Renais Alvorada Ltda.(Vencedora do Processo Licitatório – Pregão 102/2010). 

Síntese dos resultados obtidos 

O início das atividades da empresa Clínica de Doenças Renais Alvorada Ltda.- Vencedora do Pregão 
Eletrônico 102/2010 se dará em ato contínuo a desocupação das dependências do Hospital Universitário 
pela Empresa Centro de Nefrologia e Diálise Ltda. – CND, de modo a não interromper os serviços 
nefrológicos. O prazo previsto para desocupação é de nove meses (a contar de 1º de janeiro de 2012), 
conforme cláusula primeira, com pagamento mensal de R$3.500,00,(três mil e quinhentos reais) mas em 
seu parágrafo Único prevê que em caso de justificada necessidade, o prazo referido no caput poderá 
mediante prévia anuência do Ministério Público Federal, ser prorrogado em mais cinco meses, a contar de 1º 
de outubro de 2012, sendo que ocorreu alteração no valor pago mensalmente que é de R$5.000,00(cinco 
mil reais).  Fatos estes que vem ocorrendo atualmente de acordo com o Termo de Compromisso, assinado 
entre as partes perante a Procuradoria da República no Município de Rio Grande. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram / prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 

Dificuldades do mercado local, bem como a legislação vigente. 

 

Quadro 3 – Acórdão 2120/2011 
Unidade Jurisdicionada - Quadro 2 – Acórdão 2120/2011 

Denominação Completa: Código 
SIORG 

Ministério da Educação 244 

Deliberação do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 
Expedida 
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3 012.271/2007-3 2120/2011   Diário Oficial da 
União – Secção 1 – 
Fl. 163, de 
24/08/11 

Órgão/Entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Universidade Federal do Rio Grande - FURG 476 

Descrição da Deliberação 

URP/89 
 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Reitoria  16699 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

Através do Ofício 483/2011/GAB – Furg e do Parecer PGF/PRF-4/PF/FURG 481/2011,  

Síntese dos resultados obtidos 

Conforme informação recebida da Progep, foi notificado cada servidor ali relacionado, no sentido de 
exclusão do valor pago mensalmente e a respectiva reposição ao erário. As decisões proferidas nas 
notificações deixaram de ser aplicadas, somente aos servidores que ingressam com novas ações judiciais. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram / prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 

Em razão de que os pontos apresentados são abrangentes e envolvem questões complexas os resultados 
poderão ocorrer somente a médio e em longo prazo. No entanto, foram tomadas as devidas providências 
para sua regularização. 

 

Quadro 4 – Acórdão 3913/2011 
Unidade Jurisdicionada -  Quadro 4 – Acórdão 3913/2011 

Denominação Completa: Código 
SIORG 

Ministério da Educação 244 

Deliberação do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação 
Expedida 

4 015.647/2009-0 3913/2011   Ofícios 1134/5/2011-
TCU /SECEX 

Órgão/Entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG 476 

Descrição da Deliberação 

1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 
1.5.1. determinar à SECEX-RS que autue processo específico de monitoramento, a ser constituído a partir 
do anexo I, que deverá ser apartado do presente processo e excluído no sistema como anexo; 
1.5.2. no âmbito do processo de monitoramento: 
1.5.2.1. junte cópia das fls. 267/283 do volume I destes autos; 
1.5.2.2. considerar monitoráveis os itens 1.5.1.1, 1.5.1.2, 1.5.1.3, 1.5.1.7 e 1.5.1.12, do Acórdão 367/2010 - 
TCU - 2ª Câmara, recebendo a documentação encaminhada pelo Magnífico Reitor da Fundação 
Universidade Federal do Rio Grande como elementos a serem examinados; 
1.5.2.3. encaminhar o processo para a SEFIP, considerando a sua competência na análise dos processos 
de concessão, e no acompanhamento do cumprimento do Acórdão 1.431/2006-TCU-1ª Câmara (TC 
019.677/2003-8), para que aquela unidade se manifeste, preliminarmente, acerca do não cumprimento pela 
FURG dos itens 9.1 e 9.3 do Acórdão 1.431/2006 - TCU - 1ª Câmara, segundo informação da CGU nas 
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contas do exercício de 2006, julgadas pelo Tribunal (Acórdão 367/2010-TCU-2ª Câmara); 
1.5.2.4. determinar o retorno do processo à SECEX/RS, após a manifestação da Secretaria de Fiscalização 
de Pessoal; 
1.5.2.5. autorizar, desde já, a realização de diligência à FURG, na forma proposta pela Secex/RS, 
encaminhando como subsídio cópia da instrução de fls. 267/281 do volume I destes autos. 
Informações e documentos solicitados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) OF. 1135/2011: 
a) Análise das justificativas apresentadas pela FAURG e ajustas realizados referente ao Convênio 
001/2003(TV) e do Contrato 022/2003(Rádio). 
b) Informações de cumprimento, após a informação objeto do Ofício 126/2010, de 29/10/210, os seguintes 
itens do Acórdão 367/2010-2ª Câmara. 
b.1)Item 1.5.1.1 – Determinação de cessar os pagamentos que foram objeto da determinação constante no 
item 9.1 do Acórdão 1431/2006-TCU 1ª Câmara, e providencias no ressarcimento pelos beneficiários de 
quantias pagas indevidamente. 
b.2) Item 1.5.1.2 imposição de ressarcimento pelos beneficiários das quantias pagas indevidamente a título 
de acional de insalubridade. 
b.3) Item 1.5.1.3 determinação que a Instituição se abstivesse de incluir, em editais de licitação, dispositivo 
condicionando a participação de licitantes ao prévio cadastro no SICAF, por falta de amparo legal. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Reitoria 16699 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: 

Encaminhamento do Ofício 483/2011/GAB - Furg, com as seguintes informações: 
Item (a) Foi encaminhado cópias parciais dos processos. 
 23116.10165/2008 e 23116.003355/2008-14, das Prestações de Contas, com as conclusões e providências 
que foram adotadas. 
b.1)Item 1.5.1.1 - Foi enviado o Parecer PGF/PRF-4/PF/FURG 481/2011, bem como informações de que a 
FURG questionou o TCU em busca de esclarecimentos para realização de cálculos referente à URP, para 
os servidores arrolados. Como resultado do referido questionamento foi prolatado em 24.08.2011, Acórdão 
2120/2011-TCU - Plenário – Embargos de Declaração, razão pela qual a Universidade aguardou a decisão 
para avaliar e promover os encaminhamentos necessários.  
b.2) Item 1.5.1.2 – Conforme constatação no Plano de Providências 224846(Constatação 036 – 
Recomendação 02) da CGU foi apontada a ocorrência.,  conforme Ofício 7049/2011/Gab/CGU/RS/PR de 
17.03.2011, em que é acatada a recusa do Gestor em atender a recomendação do Gestor em Ofício 
1050/2010. Entendemos assim, estar vencido o apontamento. 
b.3 Item 1.5.1.3 – Foram encaminhadas cópias dos editais, em que se demonstra as mudanças de 
procedimentos, não sendo mais exigido o cadastro prévio no SICAF. 
 

Síntese dos resultados obtidos 

Conforme informação recebida da Progep, foi notificado cada servidor i relacionado, no sentido de exclusão 
do valor pago mensalmente e a respectiva reposição ao erário. As decisões proferidas nas notificações 
deixaram de ser aplicadas, somente aos servidores que ingressam com novas ações judiciais. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 

Foram as dificuldades jurídicas em que envolvia servidores e decisões do TCU. 

 

 
1.1.2 ASSUNTO: Atuação da CGU-RS 
 
1.1.2.1  INFORMAÇÃO: 
 

- Descrição Sumária: 
 

Ressalvas e Irregularidades apontadas pela CGU/RS em exercícios 
anteriores que foram atendidas, de acordo com os Planos de Providências 
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224846, 241186, 241187, 243921, 241275 e 243981 e Relatórios de 
Auditoria 2010001322, 201203081, 20123093 e 201205209 relativo as 
Gestões de  2009/2010/2011 e 2012. 

 
RECOMENDAÇÕES DO OCI ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 

 
Quadro 1  

 

 
Unidade Jurisdicionada - Quadro 1 - RECOMENDAÇÕES DO OCI  

Denominação Completa: Código 
SIORG 

Ministério da Educação 244 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

1 224846 , 241186, 241187, 243921 e 243981 Constatações 
003, 008, 009, 
011 e 031 

Of.10454/2012/GAB/CGU-
Regional/RS/CGU/PR 

Órgão/Entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código 
SIORG 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG 476 

Descrição da Recomendação: 

2.1.1.1.Falta de exigência de preços máximos unitários e preço máximo global como critérios de 
aceitabilidade de preços no Edital associado à Concorrência nº 008/2009. 
2.1.1.2.Falta de exigência de preços máximos unitários e preço máximo global como critérios de 
aceitabilidade de preços no Edital associado à Concorrência nº 07/2009. 
2.2.1.1.Prorrogação, por meio de termo aditivo, de relação contratual vedada pelo art. 1º do Decreto nº 
2.271/97. 
2.2.1.2.Falhas na formalização de Convênios, com inobservância da  Portaria Interministerial 
MPOG/MF/CGU n¨ 127/2008. 
2.2.1.3.Falta de fiscalização nos convênios firmados com fundações de apoio. 
2.2.1.4.Não  cumprimento de  determinação do TCU referente ao pagamento de URP (26,05%) a 
aposentados. 
2.2.2.1.Firmatura de convênio de natureza continuada com fundação de apoio, sem prazo definido para 
conclusão. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código 
SIORG 

Reitoria 16699 

Síntese da providência adotada: 

Foi informado por meio do ofício  Gab-FURG 317/2012  o que segue, respectivamente: 
Item 2.2.1.2 -Recomendação: 001: Quanto ao convênio 752713/2010, informamos que conforme 
manifestado anteriormente a essa CGU, o mesmo foi inserido no SICONV ao final de 2010, mas não teve 
sua execução no portal, uma vez que os módulos de execução, fiscalização e prestação de contas ainda 
não estavam concluídos, sendo necessário aguardar a implantação dessas etapas, bem como a capacitação 
dos servidores que operam o sistema nesta IFES. Se aguardássemos pela conclusão dessas etapas, 
comprometeríamos o andamento dos objetos conveniados.  
Os convênios 760484/2011 e 760230/2011 foram inseridos no sistema no segundo semestre de 2011, 

sendo que os recursos financeiros dos mesmos somente foram recebidos por esta IFES e repassados para 

a FAURG no mês de dezembro do mesmo ano. Com relação ao convênio 760484, este já está sendo 

executado no sistema, sendo que, certamente, quando da consulta efetuada por essa CGU em 09.03.12, 

ainda não haviam movimentações registradas. Quanto ao convênio 760230, informamos que ainda não 

houve movimentação dos recursos, motivo pelo qual as abas de execução ainda se encontram sem 
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registros. 

Quanto aos registros de fiscalização, reiteramos que o módulo de fiscalização somente foi concluído no final 

do ano de 2011, sendo que os servidores envolvidos nesse processo começaram a receber capacitação 

para operar esse módulo em março de 2012. Conforme pode ser verificado no SICONV, os convênios 

760484 e 760230 já possuem registros de fiscalização na aba correspondente. 

Ainda sobre o descumprimento de exigências constantes na portaria interministerial 127/2008, “artigo 3º 

caput e seu § 3º (falta de previsão de guarda dos documentos por 10 anos), artigo 30 incisos X (obrigação 

do convenente inserir informações sobre execução no SICONV) e XXIV (obrigação de prestar contas no 

SICONV) e artigo 53 da Portaria Interministerial nº 127/2008”, informamos que estas passaram a ser 

contempladas nos convênios firmados com as Fundações de Apoio,  agora a luz da Portaria Interministerial 

Nº 507/2011, conforme pode ser verificado em avença firmada recentemente com a FAURG (anexo 1). 

Recomendação: 002:  Entendemos que essa situação restou como resolvida com a decisão de 

executarmos todos os convênios com a FAURG a partir de janeiro de 2011 por intermédio do SICONV. Este 

sistema exige cadastro prévio da entidade privada sem fins lucrativos, em cumprimento às exigências do art. 

22 da Portaria Interministerial nº 507, dentre os documentos obrigatórios para cadastramento encontra-se a 

Declaração referenciada no apontamento dessa CGU (anexo 2).  Importante destacar que 

independente das exigências contidas na legislação, esta IFES exerce controle rigoroso sobre o 

cumprimento dos objetos conveniados junto a suas fundações de apoio, bem como a entrega das 

prestações de contas dentro do prazo estabelecido.  

Item 2.2.1.3 -Como forma de solucionar os problemas constantes nos apontamentos realizados pela CGU e 

adequar os procedimentos aos novos preceitos legais, entre os quais a criação do SICONV, elaboramos 

uma Instrução Normativa sob nº 002/2012. A referida IN contempla aspectos antes não abordados pela 

Instrução Normativa nº 001/2006, em especial com relação à execução e fiscalização de convênios firmados 

por intermédio do SICONV. Considerando que esta IFES possui convênios com a FAURG, ainda em 

vigência, que não foram executados no SICONV, ou seja, anterior a 2011, elaboramos um formulário que 

passou a ser de uso obrigatório dos fiscais, denominado “Relatório de Fiscalização de Convênios”. 

Conforme Art. 4º item II da IN nº 002/2012, esse relatório será preenchido trimestralmente, em duas vias, e 

após análise, passa a ser anexado ao processo que deu origem ao convênio e a prestação de contas. 

(anexos 03, 04 e 05). 

Item 2.2.1.4 - Informamos que foram emitidas Notificações Administrativas do nº 87 ao n° 102,  datadas de 

09/07/2012, as quais cientificam os servidores do ajuste do valor da parcela da URP/89, que resultou na sua 

exclusão, bem como do valor a restituir no período de 12/02/2009 a 31/07/2012. 

O procedimento de ajustes na parcela da URP dos servidores estará sendo praticado na folha de agosto de 

2012 e a restituição ao erário será processada mensalmente, em conformidade com o Art. 46 de Lei 

8112/90, no limite mínimo de 10% da remuneração do servidor.   

Síntese dos resultados obtidos 

Os resultados estão sendo gradativamente alcançados. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram / prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 

Entre os fatores positivos destacamos um melhor entendimento da legislação por parte das diversas 
unidades, e como fato negativo a complexidade da legislação e falta de conhecimento das unidades 
envolvidas. 

 

Quadro 2 
 

Unidade Jurisdicionada – Quadro2 - RECOMENDAÇÕES DO OCI 

Denominação Completa: Código 
SIORG 

Ministério da Educação 244 

Recomendações do OCI 
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Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

2 201001322, 201203081 e 201203093 
 

Constatação 
001, 002, 003, 
004, 006, 007, 
012, 041 e 064 

Of.32466/2012/GAB/CGU-
Regional/RS/CGU/PR; e 
 

Órgão/Entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código 
SIORG 

Universidade Federal do Rio Grande - FURG 476 

Descrição da Recomendação: 

2.1.1.1.Descumprimento do prazo previsto no artigo 7º, da IN/TCU nº 55/2007, para cadastro no SISAC e 
disponibilização ao órgão de Controle Interno dos atos de pessoal realizados pela Unidade. 
2.1.1.2.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. 
2.1.1.3.Falta de atualização dos valores referentes aos bens imóveis no SPIUNet. 
2.1.1.4.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. 
2.1.1.5.Realização de compras por meio de dispensas de licitação, caracterizando fracionamento indevido. 
2.1.1.6.Falta de fiscalização nos convênios firmados com fundações de apoio. 
2.1.1.7.Servidor cedido sem informação do valor da remuneração extra-SIAPE e inclusão de informações 
por servidor habilitado no SIAPE em sua folha de pagamento. 
2.1.1.8.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 8958/94 (incluídos pela Lei nº 12.349, 
de 2010). 
2.1.2.1.Não instituição da “Carta de Serviços ao Cidadão”, em desacordo com o Decreto nº 6.932 de 11 de 
agosto de 2009. 
2.1.2.2.Descumprimento do prazo previsto no artigo 7º, da IN/TCU nº 55/2007, para cadastro no SISAC e 
disponibilização ao órgão de Controle Interno dos atos de pessoal realizados pela Unidade. 
2.1.2.3.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 8958/94 (incluídos pela Lei nº 12.349, 
de 2010). 
2.1.2.4.Aquisição de equipamento de artroscopia sem o devido procedimento licitatório. 
2.1.2.5.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. 
2.1.2.6.Falhas no controle patrimonial com relação aos equipamentos de ultrassonografia da unidade. 
 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código 
SIORG 

Reitoria 16699 

Síntese da providência adotada: 

A resposta foi encaminhada através do Ofício: 477/2012/Gab – Furg: 
2.1.1.1 - Conforme anteriormente observado o atraso nos registros no SISAC tem como principal justificativa 
a carência no número de servidores frente às demandas existentes.  
Neste sentido, sensível a necessidade de incremento no número de servidores na área foi definida em 
setembro de 2012 o ingresso e a alocação de dois novos servidores nas Unidades responsáveis pela 
atividade. Ainda em complementação, reafirmamos que, à qualificação e orientação em referência aos 
procedimentos administrativos estão estabelecidos na ORIENTAÇÃO INTERNA DE PROCEDIMENTOS 
ADMINSTRATIVOS Nº 001/2012-PROGEP (Anexo 3), onde nos itens 1 e 2 é tratada especificamente a 
ocorrência de registro no SISAC.  
2.1.1.2 –Com relação aos processos 23116004361/2011-94 e 23116004746/2011-51, conforme já foi 
informado anteriormente trata-se de contratação de dois profissionais que executaram serviços na área de 
arquitetura, elaborando projetos estratégicos para o desenvolvimento Institucional que não podiam ser 
adiados e cujos recursos deveriam ser empenhados no exercício de 2011. Foi uma situação pontual, 
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justificada pela carência de pessoal no quadro da Instituição. A partir de 2012 foram liberadas vagas para 
contratação de engenheiros e arquitetos, mas ainda em número insuficiente para atender as demandas da 
Instituição. Com relação aos processos 23116005518/2009-84 e 23116003546/2010-09,  informamos que os 
dois contratos não foram renovados.  Informamos ainda que recentemente o Ministério da Educação liberou 
vagas para técnicos de nível superior, as quais permitirão que a Universidade promova os concursos 
públicos nas referidas áreas, para  atendimento aos alunos desta IFES dentro do Programa Nacional de 
Assistência ao Estudante – PNAES. Com relação ao processo 23116002014/2011-27, reiteramos 
manifestação anterior no sentido de tratar-se de contratação de pessoal cujas vagas estão em extinção, não 
havendo possibilidade de gestioná-las junto ao MEC e ao MPOG e ao mesmo tempo sendo as mesmas 
indispensáveis para o funcionamento do almoxarifado desta IFES. 
2.1.1.3 – Após a nomeação da Comissão de Avaliação de Bens Imóveis, através da Portaria no. 1311/2012, 
a referida comissão se reuniu e definiu as seguintes atividades como forma de fazer o levantamento e a 
atualização dos registros patrimoniais dos bens imóveis da FURG, seguindo os procedimentos constantes 
da Orientação Normativa GEADE 004/2003: 
1º. Atualização dos valores imobiliários dos terrenos pertencentes à FURG; 
2º. Elaboração de uma metodologia avaliatória, considerando as particularidades que influenciam no valor, 
com observância às disposições da presente ON, bem como às regulamentações da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas, na parte referente à matéria; e  
3º. Elaboração de cronograma para avaliação e atualização dos valores imobiliários referentes aos prédios 
da FURG. Quanto à atividade 1, cabe destacar que a Universidade contratou, através de projeto básico, uma 
engenheira avalista para atualizar os valores imobiliários dos 11 terrenos pertencentes à Furg, dos cinco (05) 
já tiveram o seu valor apurado: terreno situado na Rua Luiz Loréa, 261 (onde ficava a antiga Editora e 
Gráfica da FURG e que atualmente passa por reformas); terreno situado na Rua Visconde de Paranaguá, 02 
(onde se localiza o CCMAR); terreno situado na Rua Visconde de Paranaguá, 24 (onde se localiza o 
Hospital Universitário); terreno situado na Rua Capitão Tenente Heitor Perdigão, S/N (onde se localiza o 
Complexo de Museus) e o terreno situado na Rua General Canabarro, 100 (onde se localiza o Ambulatório 
do Hospital Universitário da FURG e o novo prédio do Campus Saúde - os laudos de avaliação imobiliária 
estão anexados (Anexo 4).  Espera-se concluir a avaliação dos demais terrenos entre o final de fevereiro e o 
início de março. Quanto à atividade 2, esta já está sendo desenvolvida pela Comissão, juntamente com a 
engenheira avalista cujos serviços de avaliação imobiliária foram contratados. Pretende-se, com base nas 
últimas planilhas orçamentárias de obras licitadas pela Universidade, elaborar um índice por m

2
 específico 

para cada tipo de prédio construído (Administrativo, de Ensino, Laboratório ou Depósito), uma vez que 
dependendo da tipologia do prédio, a sua execução custará acima ou abaixo do valor de referência da 
construção civil, que é o CUB (Custo Unitário Básico da Construção Civil), e que possa ser utilizado como 
referência para os prédios antigos da Universidade, cujos valores dos imóveis no Sistema SPIUNET estão 
demasiadamente defasados. A partir da elaboração desses modelos, pretende-se calcular a depreciação 
desses prédios com base em avaliações qualitativas para cada subgrupo da planilha orçamentária (ex: 1. 
estrutura, 2. alvenarias, 3. pisos, 4. revestimentos, 5. esquadrias, 6. pinturas, 7. cobertura, 8. instalações 
elétricas, 9. Instalações Hidrossanitárias, 10. demais instalações (PPCI, rede lógica, gases...), sendo estas 
avaliadas em uma escala com 5 pontos, contendo 1. "péssimo estado de conservação", 2. "estado ruim de 
conservação", 3."razoável estado de conservação", 4. "bom estado de conservação" e 5. "ótimo estado de 
conservação". Essa avaliação, além de atender a ON GEADE 004/2003, servirá para instrumentalizar o 
setor de manutenção predial da Universidade quanto à necessidade de reformas e melhorias em cada um 
dos prédios da Instituição. 3. Quanto à atividade 3, esta será realizada assim que for concluída a elaboração 
e validação dos modelos propostos para cada tipo de prédio especial. A avaliação de cada imóvel será 
realizada por servidores da área de manutenção e engenharia da Universidade, de modo que sejam 
atualizados continuamente os valores dos imóveis no Sistema SPIUNET nos termos da Orientação 
Normativa GEADE-004/2003. 
 2.1.1.4 – O Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação, segundo o Guia de Elaboração do PDTI 
do SISP – Sistema de Administração de Recursos e Tecnologia da Informação, relata o seguinte: “O PETI 
situado no nível estratégico,  é um documento que complementa o Planejamento Estratégico Institucional, 
por meio do planejamento de sistemas de informação, conhecimentos e informática, possibilitando a 
definição de objetivos específicos para a área de TI. Ele estabelece as diretrizes e as metas que orientam a 
construção do Planejamento do Órgão”. Para o desenvolvimento do PDTI da Furg, utilizamos o Projeto 
Pedagógico Institucional – 2011-2022 e o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2011-2014, 
aprovados pelo Conselho Universitário em 16.12.2011, conforme Resolução nº 016/2011 – Consun, haja 
vista a ampla discussão dos objetivos constantes dos referidos Planos e a sua visão estratégica. 
Salientamos ainda, que o PDTI da Furg – versão 1.0, foi desenvolvido, em 2012,   utilizando os tópicos 
definidos pelo Comitê Gestor de Informática. A referida versão  (Anexo 5), foi entregue pelo Presidente do 
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Comitê Gestor de TI à Comissão designada para elaboração do PDTI, e servirá como base para elaboração 
da versão 2013/2014. Com referência ao PSI da Furg, versão 1.0 (Anexo 6), foi desenvolvida utilizando os 
conhecimentos de um grupo de analistas de TI e experiências de outros Órgãos na definição da Segurança. 
Essa política foi entregue ao Comitê para formalizar as ações nela definidas. Caberá ao Comitê definir 
auditorias a acompanhamento das políticas de segurança.   
2.1.1.5 – Admitimos o fracionamento anterior a agosto de 2011 embora tenha ocorrido de forma involuntária 
e dentro de um contexto que exigia o atendimento de necessidades da Instituição. Como forma de evitarmos 
que tal situação voltasse a se repetir providenciamos o Pregão nº 082/2011 e na seqüência o Pregão nº 
094/2012.  Considerando que tais fatos não mais ocorreram a Instituição se manifesta, no sentido de que a 
recomendação encontra-se atendida. 
 2.1.1.6 – Recomendação Atendida, conforme Análise do Controle Interno constante do item 2.2.1.1 do 
Ofício nº 37179/2012/Gab/CGU-Regional/RS/CGU-PR. 
 2.1.1.8 – Informamos que a Instituição reiterou, por meio do Ofício nº 454/2012,  solicitação de atendimento, 
no sentido de cumprir o apontamento efetuado por essa Procuradoria, obtendo como resposta o Oficio nº 
570  (Anexo 7), em que é possível constatar providências por parte da Fundação de Apoio, visando o 
atendimento.  
  2.1.2.1 – Segue nova versão da “Carta de Serviços ao Cidadão” do Hospital Universitário, elaborada de 
acordo com o Decreto nº 6932 de 11 de agosto de 2009 (Anexo 8).   
 2.1.2.2 – Conforme anteriormente observado o atraso nos registros no SISAC tem como principal 
justificativa a carência no número de servidores frente às demandas existentes. 
Neste sentido, sensível a necessidade de incremento no número de servidores na área foi definida em 
setembro de 2012 o ingresso e a alocação de dois novos servidores nas Unidades responsáveis pela 
atividade. Ainda em complementação, reafirmamos que, à qualificação e orientação em referência aos 
procedimentos administrativos estão estabelecidos na ORIENTAÇÃO INTERNA DE PROCEDIMENTOS 
ADMINSTRATIVOS Nº 001/2012-PROGEP (Anexo 3), onde nos itens 1 e 2 é tratada especificamente a 
ocorrência de registro no SISAC 
 2.1.2.3 – Informamos que a Instituição reiterou, por meio do Ofício nº 436/2012,  solicitação de atendimento, 
no sentido de cumprir o apontamento efetuado por essa Controladoria, obtendo a resposta abaixo: A 
divulgação dos instrumentos contratuais e informações correlatas a estes já estão disponibilizadas no novo 
sitio eletrônico da FAHERG (www.faherg.org.br). Cabe ressaltar que a FAHERG mantém apenas um grande 
convênio (FURG-FAHERG). Os convênios menores estão sendo digitalizados e seus instrumentos 
contratuais estarão sendo também divulgados na página da FAHERG 
 2.1.2.4 – Reiteramos manifestações abaixo, encaminhadas através dos Ofícios nºs 236 e 349/2012 – Gab-
Furg: “Mantemos posição de que foi realizada reposição das partes do equipamento que se encontravam 
obsoletas, tendo sido  mantida a base do referido equipamento (torre e fonte), a qual  é de fabricação alemã 
da marca Karl Storz. Informamos que, caso fosse feita a opção de aquisição  de um novo equipamento,  
todo o conjunto deveria ser substituído, aumentando os custos e fazendo com que as partes do 
equipamento existentes, com  vida útil, fossem descartadas.  
Ressaltamos que consta no processo de inexibilidade carta de exclusividade para a empresa H. Strattner & 
Cia. Ltda como distribuidora exclusiva para o Brasil da fabricante Karl Storz.   
Salientamos que esta Instituição entende que a situação aqui colocada não é similar aquela apontada pela 
CGU, no relatório de Auditoria nº 201001322”.“A Instituição reitera as manifestações anteriores, 
encaminhadas no Ofício  236e ressalta que preza pelo fiel cumprimento da Legislação que regulamenta as 
compras no serviço público”.Dessa forma, a Instituição entende que o processo ocorreu de acordo com os 
preceitos da Lei nº 8666/93, devidamente enquadrado e respaldado por Parecer Jurídico. Dessa forma,  
entendemos que a recomendação encontra-se atendida. 
 2.1.2.5 – Reiteramos que o diagnóstico do dimensionamento de pessoal no HU continua sendo processado 
e a Universidade está em tratativas no que se refere à adesão ou não à EBSERH – Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares. Informamos que a discussão evoluiu ao longo de 2012 e em decisão proferida, em 
reunião no dia 21 de dezembro  do corrente ano, o Conselho Universitário desta Instituição definiu que o 
tema continuará sendo tratado no primeiro trimestre de 2013, tendo em vista a complexidade do assunto.  

Síntese dos resultados obtidos 

Os trabalhos estão sendo desenvolvidos de forma gradativa, estando a Administração da FURG (Reitoria) 
coordenando os trabalhos para que os objetivos propostos sejam alcançados. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram / prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 

Os fatores determinantes são as atividades inerentes a gestão da Ifes., e a necessidade de se adaptar a 
legislação vigente, com as devidas exigências. 

http://www.faherg.org.br/
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Denominação Completa: Código 
SIORG 

Ministério da Educação 244 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

3 241275, 243921, 201001322 e 201206072 Constatação 
001, 002, 003 e 
004. 

Of.24817/2012/GAB/CGU-
Regional/RS/CGU-PR 

Órgão/Entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código 
SIORG 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG 476 

Descrição da Recomendação: 

2.1.1.1.Inexistência de alvará referente à legislação de prevenção e proteção contra incêndio. 
2.1.1.2.Pagamento antecipado de despesas relacionadas no Boletim de Medição associado ao Termo 
Aditivo nº 119/2010. 
2.2.1.1.Falta de fiscalização nos convênios firmados com fundações de apoio. 
2.2.1.2.Não  cumprimento de  determinação do TCU referente ao pagamento de URP (26,05%) a 
aposentados. 
2.2.1.3.Falhas na formalização de Convênios, com inobservância da  Portaria Interministerial 
MPOG/MF/CGU n¨ 127/2008. 
2.2.2.1.Falhas no controle patrimonial com relação aos equipamentos de ultrassonografia da unidade. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código 
SIORG 

REITORIA 16699 

Síntese da providência adotada: 

A resposta foi encaminhada através do Ofício: 477/2012/Gab – Furg: 
2.1.1.1 - No final do mês de agosto de 2012 foi realizada uma reunião entre a FURG e o 3

o
 CRB (Comando 

Regional de Bombeiros) onde foram apresentadas as ações tomadas pela Universidade para obter o Alvará 
referente à legislação de prevenção e proteção contra incêndio para o HU-FURG. Das dez ações indicadas 
pelo Corpo de Bombeiros, necessárias para a obtenção do alvará, seis já estavam concluídas e as outras 
quatro estavam em aberto, devido ao alto grau de complexidade e necessidade de recursos, envolvendo 
grandes modificações de caráter estrutural. Nesse sentido, a Universidade se comprometeu a elaborar 
projeto básico contendo todas as pendências apontadas na vistoria realizada pelo 3

o
 CRB até o final de 

outubro de 2012, o qual foi revisado e aprovado pelo 3
o
 CRB. O projeto foi encaminhado ao MEC pela 

Direção do HU-FURG, obtendo-se recursos para a sua execução (Cópia do Diário Oficial da União, de 13 de 
setembro de 2012 – Anexo 1) e sendo licitado logo em seguida. O contrato de execução da obra foi 
assinado no dia 18 de dezembro (Anexo 2), no Gabinete do Reitor, sendo ressaltada à empresa contratada 
a importância da referida obra, que tem prazo estimado para conclusão de oito (08) meses, o que deverá 
ocorrer entre agosto e setembro de 2013. Dentre as principais intervenções, destacam-se: a construção de 
rampas de união entre os pavimentos no entorno do prédio para sua conclusão, o enclausuramento de 
escadas protegidas, a construção de uma nova reserva técnica de incêndio e a compartimentação adequada 
entre o prédio da área Acadêmica da Saúde e o Hospital. No dia 20 de dezembro, foi realizada nova reunião 
entre a FURG e o Corpo de Bombeiros, representados respectivamente pelo Pró-Reitor de Infraestrutura 
(Guilherme Lerch Lunardi), pela Diretora de Obras (Rita de Cássia Gnutzmann Veiga), pela Administradora 
da PROINFRA (Luciana Duarte), pelo Administrador do HU (Tomas Dalcin) e pelo Tenente Manuel, onde foi 
apresentado o cronograma de execução da obra e solicitada nova vistoria, a fim de obtenção de alvará com 
eventuais ressalvas que sejam necessárias até a conclusão das obras. No momento, estamos aguardando 
retorno do 3º CRB. 

Síntese dos resultados obtidos 
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Os trabalhos estão sendo desenvolvidos de forma gradativa, estando a Administração da FURG(Reitoria) 
coordenando os trabalhos para que os objetivos propostos sejam alcançados. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram / prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 

Os fatores determinantes são as atividades inerentes a gestão da Ifes., e a necessidade de se adaptar a 
legislação vigente, com as devidas exigências. 

 

Quadro 4 
 

Unidade Jurisdicionada - Quadro 4 - RECOMENDAÇÕES DO OCI 

Denominação Completa: Código 
SIORG 

Ministério da Educação 244 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

4 Relatório nº: 201203093 - HU 
Relatório nº: 201203081 - FURG 

Constatação 
001 

14305/2012/GAB/CGU-
Regional/RS/CGU-PR 

Órgão/Entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código 
SIORG 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG 476 

Descrição da Recomendação: 

2. Resultados: 
2.1 Avaliação da Conformidade das Peças 
2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 
2.3 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ 
2.4 Avaliação da Gestão de Recursos Humanos 
2.5 Avaliação do Funcionamento do Sistema de Controle Interno da UJ 
2.6 Avaliação da Sustentabilidade Ambiental em Aquisições de Bens e Serviços 
2.7 Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação 
2.8 Avaliação da Situação das Transferências Voluntárias 
2.9 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ 
2.10 Avaliação da Gestão do Uso do CPGF 
2.11 Avaliação da Gestão de Passivos sem Previsão Orçamentária 
2.12 Avaliação da Conformidade da Manutenção de Restos a Pagar 
2.13 Avaliação da Entrega e do Tratamento das Declarações de Bens e Rendas 
2.14 Avaliação da Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial 
2.15 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 
2.16 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 
Achados da Auditoria - nº 201203093 - HU 
1.1.1.1.Não instituição da “Carta de Serviços ao Cidadão”, em desacordo com o Decreto nº 6.932 de 11 de 
agosto de 2009. 
2.1.2.1.Descumprimento do prazo previsto no artigo 7º, da IN/TCU nº 55/2007, para cadastro no SISAC e 
disponibilização ao órgão de Controle Interno dos atos de pessoal realizados pela Unidade 
2.1.3.1.Aquisição de equipamento de artroscopia sem o devido procedimento licitatório. 
2.1.3.2.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. 
2.1.4.1.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 8958/94 (incluídos pela Lei nº 12.349, 
de 2010). 
 
Achados da Auditoria - nº 201203081 - FURG 
Gestão Patrimonial 
2.1.1.1.Falta de atualização dos valores referentes aos bens imóveis no SPIUNet. 
3.1.2.1.Ausência de Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação, de Plano Diretor de Tecnologia 
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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. 
3.1.3.1.Descumprimento do prazo previsto no artigo 7º, da IN/TCU nº 55/2007, para cadastro no SISAC e 
disponibilização ao órgão de Controle Interno dos atos de pessoal realizados pela Unidade. 
3.1.4.1.Servidor cedido sem informação do valor da remuneração extra-SIAPE e inclusão de informações por 
servidor habilitado no SIAPE em sua folha de pagamento. 
3.1.5.1. Realização de compras por meio de dispensas de licitação, caracterizando fracionamento indevido. 
3.1.5.2. Falta de planejamento por parte da unidade em relação à prestação de serviços em instalações 
elétricas. 
3.1.5.3. 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. 
3.1.6.1.Falta de fiscalização nos convênios firmados com fundações de apoio. 
3.1.6.2.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 8958/94 (incluídos pela Lei nº 12.349, 
de 2010). 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código 
SIORG 

REITORIA 16699 

Síntese da providência adotada: 

O  Ofício 236/2012 Gab FURG encaminhou as seguintes informações: 
Relatório HU:  
1.1.1.1 – Estamos implementando, até o final do mês de junho, o Sistema de Triagem por Classificação de 
Risco no serviço de Pronto Atendimento (SPA), visando ao atendimento de determinação também do 
Ministério da Saúde.  Esse sistema permitirá a classificação dos pacientes por patologia e gravidade dos 
sintomas, permitindo o conhecimento da ordem de prioridade para o atendimento e tempo médio de espera.  
Estaremos também, afixando banner com especialidades e exames disponíveis, visando uma melhor 
informação ao usuário.  Quanto à forma de acesso aos serviços ambulatoriais (consultas e exames), 
informamos que como Hospital contratualizado, toda a oferta desses serviços é disponibilizada ao Gestor 
Municipal e tanto o agendamento quanto a marcação fica a cargo da Secretaria Municipal de Saúde do Rio 
Grande, cabendo ao HU apenas a marcação dos retornos e atendimento aos pacientes internados. 
Informamos ainda que, com o processo de implantação do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC,  com 
base na Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, diversas exigências constantes da Carta de Serviços ao 
Cidadão estão sendo contempladas. Tendo em vista que a regulamentação da referida Lei foi publicada em 
16.05.2012, conforme Decreto nº 7.724/2012, os procedimentos de implantação encontram-se em fase de 
ajustes e avaliações, não sendo possível precisar se todos os itens constantes da Carta de Serviços ao 
Cidadão estão contemplados em sua totalidade.   
2.1.3.1 – Mantemos posição de que foi realizada reposição das partes do equipamento que se encontravam 
obsoletas, tendo sido  mantida a base do referido equipamento (torre e fonte), a qual  é de fabricação alemã 
da marca Karl Storz. Informamos que,   caso fosse feita a opção de aquisição  de um novo equipamento,  
todo o conjunto deveria ser substituído, aumentando os custos e fazendo com que as partes do equipamento 
existentes, com  vida útil, fossem descartadas. Ressaltamos que consta no processo de inexibilidade carta 
de exclusividade para a empresa H. Strattner & Cia. Ltda como distribuidora exclusiva para o Brasil da 
fabricante Karl Storz.  Salientamos que esta Instituição entende que a situação aqui colocada não é similar 
aquela apontada pela CGU, no relatório de Auditoria nº 201001322. 
2.1.3.2 – A situação para o déficit de pessoal nos Hospitais Universitários Federais deve ser solucionada 
com a implementação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH e com a conseqüente 
adesão desta IFES à gestão compartilhada do HU pela referida Empresa.Considerando que o atual contrato 
de traumatologia e ortopedia encerra-se em 23.11.2012 e a sua interrupção causaria enormes prejuízos às 
atividades assistenciais para toda a macrorregião, ao desenvolvimento do ensino e a continuidade de um 
Programa de Residência Médica,  esta IFES entende que até a referida data de término do contrato, tal 
situação será devidamente solucionada com a adesão à Empresa.  Quanto à recomendação 1, informamos 
que não há possibilidade de gestionar ao MEC e MPOG a alocação de pessoal para os HUs, haja vista que a 
solução para os problemas dos mesmos está alicerçada na implementação da EBSERH. 
2.1.4.1 – Considerando que alguns itens da referida Lei não foram atendidos, informamos que estamos 
emitindo ofício nº 234/2012, direcionado à Faherg, estabelecendo um prazo de 60 (sessenta) dias para o 
atendimento. 
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Relatório FURG: 

2.1.1.1 –Informamos que esta IFES, após apontamento por ocasião da auditoria dessa Controladoria, 
ocorrida em abril do corrente ano, visando ao atendimento da recomendação,  está buscando capacitar e 
qualificar os servidores do Núcleo de Gestão Patrimonial – por meio de cursos junto à ESAF – de modo a 
realizar a atualização periódica de todos os imóveis desta Instituição, com base na Orientação Normativa 
GEADE 004/2003. 
3.1.2.1 – Visando a resolução de tal situação a Instituição emitiu portarias nºs 900/2012 e 901/2012, 
estabelecendo prazo para elaboração das recomendações 1 a 4, constantes desse apontamento. 
3.1.5.1 –Embora todas as justificativas apresentadas, reconhecemos a existência do referido fracionamento 
e entendemos que com a abertura do Pregão nº 082/2011, tal situação restou como solucionada. Para o 
exercício de 2012, outro pregão será providenciando como forma de que tal situação não venha a se repetir. 
3.1.5.2 –Reiteramos manifestação anterior em que a Instituição entende que não houve fracionamento e sim 
a necessidade de contratações emergenciais, referentes aos serviços de instalações elétricas. Salientamos 
que as mesmas ocorreram em períodos diversos, no decorrer do ano de 2011 , em situações impossíveis de 
serem  previstas, portanto,  não caracterizando a falta de planejamento. Ressaltamos, que a não realização 
de tais contratações comprometeria sobremaneira o andamento das atividades da Instituição. 
Destaca-se ainda, a existência de planejamento da Instituição quanto à contratação de serviços de 
instalações elétricas, haja vista o número de certames licitatórios  realizados no exercício de 2011. 
3.1.5.3 –Em complemento às justificativas apresentadas, por ocasião da realização de auditoria por essa 
Controladoria, informamos que  a  contratação desses profissionais ocorreu  em decorrência do processo de 
expansão da Instituição, tanto no que diz respeito à necessidade de projetar novas edificações, bem como 
pela necessidade de assistência aos estudantes.  Considerando que a Instituição ainda não dispõe de todas 
as vagas pactuadas por conta do processo de expansão, a terceirização faz-se necessária neste momento.  
Salientamos, ainda, que com relação ao Processo 23.116.002014/2011-27, referente à prestação de serviços 
de auxiliar de estoque e auxiliar de serviços gerais para a divisão de almoxarifado da FURG, as contratações 
basearam-se na extinção dos cargos de almoxarife, servente de limpeza e serviços gerais. 
3.1.6.2 - Considerando que alguns itens da referida Lei não foram atendidos, informamos que estamos 
emitindo os ofícios  nºs  234/2012 e 235/2012, direcionados a Faherg e Faurg, respectivamente, 
estabelecendo um prazo de 60 (sessenta) dias para o atendimento. 
Quanto aos itens não comentados no presente ofício, a Instituição informa que aguarda o relatório final, 
ocasião em que se manifestará sobre todos os apontamentos.  
 

Síntese dos resultados obtidos 

Todos os procedimentos adotados foram com o objetivo de atender as recomendações, estão os mesmos 
sendo gradativamente implantados a médio e longo prazo. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram / prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 

Complexidade tendo em vista o tempo, custo, legislação além do envolvimento da FURG/Hospital 
Universitário e Fundação do Apoio. 

 
 

Quadro 5 
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Denominação Completa: Código 
SIORG 

Ministério da Educação 244 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

5  Constatação 
001 

39114/2012/GAB/CGU-
Regional/RS/CGU-PR 

Órgão/Entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código 
SIORG 
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Universidade Federal do Rio Grande – FURG 476 

Descrição da Recomendação: 

2.1.1.1.Assinatura de termo aditivo contendo valores unitários diversos dos valores presentes no Contrato nº 
71/2009.  
2.1.1.2.Falta de exigência de preços máximos unitários e preço máximo global como critérios de 
aceitabilidade de preços no Edital associado à Concorrência nº 008/2009.  
2.1.1.3.Pagamento de despesas sem suporte contratual.  
2.1.1.4.Falta de registros próprios, pelos fiscais do Contrato nº 78/2009, das ocorrências associadas à obra.  
2.1.1.5.Falta de exigência de preços máximos unitários e preço máximo global como critérios de 
aceitabilidade de preços no Edital associado à Concorrência nº 07/2009.  
2.1.1.6.Falta de registros próprios, pelos fiscais do Contrato nº 71/2009, das ocorrências associadas à obra.  
2.1.1.7.Alteração de projeto básico sem suporte contratual e sem alteração da planilha de preços. 
2.1.1.8.Pagamento antecipado de despesas relacionadas no Boletim de Medição associado ao Termo 
Aditivo nº 119/2010.  
2.2.1.1.Prorrogação, por meio de termo aditivo, de relação contratual vedada pelo art. 1º do Decreto nº 
2.271/97.  
2.2.1.2.Falhas na formalização de Convênios, com inobservância da Portaria Interministerial 
MPOG/MF/CGU n¨ 127/2008.  
2.2.1.3.Falta de fiscalização nos convênios firmados com fundações de apoio.  
2.2.1.4.Não cumprimento de determinação do TCU referente ao pagamento de URP (26,05%) a 
aposentados.  
2.2.1.5.Falhas na formalização de Convênio, com inobservância da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU 
n¨ 127/2008.  
2.2.1.6.Não localização de equipamentos com valor superior ao indicado na Instrução Normativa CGU nº 04 
de 17 de fevereiro de 2009.  
2.2.2.1.Firmatura de convênio de natureza continuada com fundação de apoio, sem prazo definido para 
conclusão.  
2.2.2.2.Firmatura de convênio com Fundação de Apoio para fornecimento de recursos humanos para 
exercer atividades próprias de servidores do Hospital Universitário, além de atividades de limpeza predial, 
manutenção predial e vigilância.  

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código 
SIORG 

REITORIA 16699 

Síntese da providência adotada: 

O  Ofício 108/2012 Gab FURG encaminhou as seguintes informações: 
Item 2.1.1.1 – O ressarcimento do valor pago indevidamente, devido à diferença dos preços unitários, foi 
realizado através do Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 071/2009 relativo à Concorrência nº 
007/2009, nos termos explicitados no projeto básico nº  24/2011 (Anexo 1).  O documento destaca, dentre 
outras coisas, a subtração de R$ 230,55 (duzentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos), respeitando 
o acordado no Relatório de Ação de Controle nº 241187 – Constatação 006. Da mesma forma, informamos 
que contratamos, temporariamente, em junho passado, um engenheiro civil para auxiliar e subsidiar a 
Diretoria de Obras na fiscalização de algumas  obras e serviços de engenharia em andamento, nos campi da 
FURG (Projeto Básico nº 91/2011). Somado a isso, estamos aguardando a contratação via REUNI de dois 
arquitetos, um engenheiro civil, um técnico em eletrotécnica e um técnico em edificações, cujo Edital nº 
1/2012 - Concurso Público para Técnico Administrativo em Educação já foi aberto e os servidores aprovados 
deverão assumir seus cargos ainda no primeiro semestre de 2012, o que fortalecerá a equipe de 
fiscalização. 
Item 2.1.1.2 – Conforme mencionado acima, salientamos que todos os projetos básicos elaborados na 
Diretoria de Obras, a partir do primeiro apontamento da Secretaria Federal de Controle, em 30/04/2011, 
passaram a apresentar na seção MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO, o seguinte texto: “A contratação 
deverá ser por EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, com classificação das propostas pelo critério de 
MENOR PREÇO GLOBAL, conforme estabelecido no inciso I do Parágrafo 1º do Art. 45 da Lei 8.666/93. O 
orçamento das empresas licitantes não poderá conter preços unitários e globais, superiores aos da 
contratante, sejam de material ou de mão-de-obra”. Dessa forma, afirmamos a presença da exigência de 
preços máximos unitários e máximos globais como critério de aceitabilidade de preços, o que tem, inclusive, 
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eliminado licitantes quando não atendida essa exigência. Ressalta-se ainda, que tal exigência passará  a 
constar como cláusula expressa dos  próximos editais a serem elaborados no exercício de 2012. 
Item 2.1.1.3 –A partir da constatação nº  004 do Controle Interno nenhum pagamento foi realizado sem a 
devida cobertura contratual. Quando ocorre a necessidade da execução de outros serviços sem que estes 
estejam contratados, a solicitação de termo aditivo é solicitada antes da sua execução. O referido Termo 
Aditivo é encaminhado para a Procuradoria Federal para análise e somente após parecer favorável, o 
mesmo é efetivado. Ressalta-se, novamente, que mesmo na ocorrência dessas situações, nenhum 
pagamento é realizado sem que tenha suporte contratual, conforme Anexo 2. 
Item 2.1.1.4 e Item 2.1.1.5 – Conforme mencionado acima, salientamos que todos os projetos básicos 
elaborados na Diretoria de Obras, a partir do primeiro apontamento da Secretaria Federal de Controle, em 
30/04/2011, passaram a apresentar na seção MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO, o seguinte texto: “A 
contratação deverá ser por EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, com classificação das propostas pelo 
critério de MENOR PREÇO GLOBAL, conforme estabelecido no inciso I do Parágrafo 1º do Art. 45 da Lei 
8.666/93. O orçamento das empresas licitantes não poderá conter preços unitários e globais, superiores aos 
da contratante, sejam de material ou de mão-de-obra”.  Dessa forma, afirmamos a presença da exigência de 
preços máximos unitários e máximos globais como critério de aceitabilidade de preços, o que tem, inclusive, 
eliminado licitantes quando  não atendida essa exigência. Ressalta-se ainda, que tal exigência passará  a 
constar como cláusula expressa dos  próximos editais a serem elaborados no exercício de 2012. 
Item 2.1.1.6 – Recomendação 01:  Recomendação Atendida 
Item 2.1.1.7 – Recomendação 01 e Recomendação 02 (Recomendação Atendida) 
Reiteramos que nenhum outro pagamento foi realizado sem a devida cobertura contratual. Quando ocorre a 
necessidade da execução de outros serviços sem que estes estejam contratados, a solicitação de termo 
aditivo ocorre  antes da sua execução. O referido Termo Aditivo é encaminhado para a Procuradoria Federal 
para análise e somente após parecer favorável, o mesmo é efetivado. Ressalta-se, novamente, que mesmo 
na ocorrência dessas situações, nenhum pagamento é realizado sem que tenha suporte 
contratual.Conforme mencionado acima existe a expectativa por parte da Pró-Reitoria de Infraestrutra, de 
que ainda no primeiro semestre de 2012, reforçar a estrutura de desenvolvimento de projetos, 
acompanhamento e fiscalização de obras.   
Item 2.1.1.8-Conforme apontamento do Controle Interno, a Universidade havia se comprometido a 
compensar a diferença de valores no próximo pagamento à empresa Deiro sem, entretanto, comprovar o 
estorno. A compensação ocorreu e a sua comprovação pode ser vista no Boletim de Medição nº 13, nas 
observações (Anexo 3). 
Item 2.2.1.1 – Em 16 de dezembro de 2011 foi publicado no Diário Oficial da União nº 241, a Lei nº 12.550, 
de 15 de dezembro de 2011, que autorizou o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares – EBSRH. Trata-se de uma Empresa Pública criada com a função específica de administrar e 
gerir os Hospitais Universitários Federais do País. A expectativa é que essa Empresa atenderá aos diversos 
questionamentos acerca da deficiência de recursos humanos nos HU's, bem como o problema da utilização 
das Fundações de Apoio como forma de viabilização de contratação de mão de obra e, é apontada, pelo 
próprio Ministério da Educação, como a solução definitiva para todo esse contexto.  Dessa forma, estamos 
aguardando, juntamente com todos os outros 45 Hospitais Universitários do País, a chegada e implantação 
da empresa em nossa Instituição para que esta então proceda a contratação de profissionais nas diversas 
especialidades, incluindo a de traumato-ortopedia, a fim de sanar as deficiências existentes.Com referência 
à Recomendação 2, s.m.j, não houve, à época,  manifestação do gestor porque não constou na Solicitação 
de Auditoria da CGU 0f. 7049/2011. Tal matéria já havia sido respondida no Of. 113/Proplad de 26 de abril 
de 2010, por ocasião da auditoria presencial, conforme Anexo 4.  Informamos, ainda, que o mérito da 
contratação passou a constar do processo por meio de documentos encaminhados pela Unidade 
demandante do serviço, pela manifestação do fiscal nomeado e pela Pró-Reitoria de Planejamento e 
Administração, instrumentalizando, dessa forma, o Parecer da Procuradoria Federal.  
Item 2.2.1.2 – Os sete convênios citados foram os primeiros a serem lançados no Portal do SICONV, ainda 
no segundo semestre de 2010, nesses processos realmente não foram inseridos os Relatórios de Execução. 
Tal situação justifica-se pelo fato de ainda não dispormos de pessoal capacitado para desenvolver tal 
atividade. No decorrer de 2011, foram qualificados servidores e os convênios firmados nesse exercício, já 
estão sendo operacionalizados com a emissão dos relatórios acima citados. Com referência à 
recomendação 2 seguem fotocópias das três  declarações que comprovam tais situações (Anexo 5). 
Item 2.2.1.3 –Conforme manifestado anteriormente, esta IFES dispõe de Instrução Normativa nº 001/2006 
(Anexo 6), a qual regulamenta os procedimentos adotados na fiscalização de convênios/contratos.  Para tal 
são nomeados fiscais e suplentes, mediante Portaria que ficam responsáveis pelo acompanhamento e 
execução dessas tarefas. Temos nos empenhando na busca de tornar mais eficiente todo esse processo, 
em especial, com a juntada de todos os relatórios de acompanhamento ao processo.  O referido 
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acompanhamento da atividade de fiscalização no Portal do SICONV somente será implementado a partir de 
março deste ano tendo em vista que estávamos aguardando a entrada em vigor da Portaria Interministerial 
CGU/MF/MP 507/2011 de 28.11.2011, a qual revogou a Portaria Interministerial MP/MF/CGU 127 e também 
a liberação operacional do módulo de fiscalização dos convênios no Portal do SICONV, o que somente 
ocorreu em janeiro de 2012, conforme pode ser comprovado em documentação anexada (Anexo 7).Tal 
assunto tem sido tema recorrente na administração resultando, inclusive, na edição da Instrução Normativa 
Conjunta nº 004/2011, a qual versa sobre a regulamentação dos convênios/contratos no âmbito interno da 
Furg (Anexo 8). 
Item 2.2.1.4 –A narrativa cronológica constante no Ofício nº 39114/2011/GAB/CGU-Regional/RS/CGU-PR, 
em referência ao cumprimento de determinação do TCU quanto ao pagamento da URP (26,05%), demonstra 
que a Universidade buscou e ainda aguarda orientação do TCU em referência aos questionamentos 
reiteradamente formulados. A análise do Controle Interno quando da última manifestação da FURG 
descreve que em relatório que subsidiou o Acórdão nº 995/2011/TCU – 2º Câmara, o TCU afirma que “o 
envio de Ofícios ao TCU talvez não tenha sido a melhor forma para obter as informações pleiteadas. No 
tempo hábil, a unidade deveria ter ingressado com Embargos de Declaração, o qual teria efeito suspensivo”. 
Assim, as medidas tomadas pela unidade até o momento não estão sendo efetivas. A determinação do TCU 
permanece sem atendimento, motivo pelo qual reiteramos a recomendação.Sensíveis às argumentações e 
dúvidas apresentadas pela FURG para atendimento as determinações emanadas, a Secretaria de 
Fiscalização de Pessoal – SEFIP, examinando o expediente encaminhado pelo Reitor, propôs conhecê-lo 
em caráter excepcional, como embargos de declaração, para, no mérito, esclarecer as dúvidas suscitadas 
pelo embargante. Como resultado, os Ministros do Tribunal de Contas através do Acórdão nº 2120/2011-
TCU-Plenário, acordaram examinar o Ofício 017/2009-Gabinete, como embargos de declaração opostos em 
face do Acórdão 2165/2005-Plenário.Diante do exposto, a FURG reiterando o Ofício 483-2011/Gab – FURG 
informa que aguardará a decisão do TCU para avaliar e promover os encaminhamentos necessários, nos 
pontos em que não houver conflito com o teor das decisões judiciais exaradas. 
Item 2.2.1.5 – Recomendação 01: Recomendação Atendida. 
Item 2.2.1.6 – Recomendação 01 – Recomendação Atendida 
Item 2.2.2.1 –Conforme informado anteriormente, estamos em fase de implantação de uma unidade de 
Logística de Materiais no  Hospital Universitário, capacitada para atuar desde o pedido de compras até a 
gestão dos estoques tanto de insumos hospitalares quanto de medicamentos.  Concluímos no segundo 
semestre de 2011 a execução da obra física deste novo setor, com edificação de um novo almoxarifado 
localizado junto ao  Ambulatório Central, com espaço capaz de acondicionar de forma satisfatória, dentro 
das especificações técnicas, os mais de 60 mil itens administrados pelo setor, além de permitir a instalação 
da equipe administrativa responsável pela logística de materiais. Realizamos a transferência de toda a 
infraestrutura e materiais para o novo espaço físico, mas ainda temos dificuldades em operacionalizar a 
aquisição completa de materiais neste setor devido a falta de técnicos-administrativos em educação 
capacitados para tal. Estamos aguardando a implantação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
para que possam ser liberadas as vagas para concurso público e com isso suprida a deficiência de recursos 
humanos na Instituição. No modelo atual, ainda somos dependentes do setor de compras da Fundação de 
Apoio e da própria FURG para realização das aquisições de insumos e medicamentos para o Hospital 
Universitário. Conseguimos avançar bastante nas aquisições destes insumos e medicamentos, executando 
quase que a totalidade das aquisições via setor de compras da Universidade, só transferindo à Fundação de 
Apoio a responsabilidade pela aquisição dos itens não padronizados ou não cotados nos pregões realizados 
pela FURG. Com referência a Recomendação 2, embora conste que não houve manifestação do Gestor, 
reiteramos posicionamento expresso no Ofício 339-GAB. de 30.11.2011, no qual informamos  que não está 
havendo reposição dos cargos vagos na FAHERG. Para tanto, estamos elaborando um planejamento, a fim 
de adotar como prática nas ocorrências dos desligamentos de serviços prestados pela Fundação de Apoio, a 
reposição por meio de terceirização.  Tal medida visa o aguardo da implantação da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares – EBSRH. 
Item 2.2.2.2 –De acordo com o explicitado acima, em 16 de dezembro de 2011 foi publicado no Diário Oficial 
da União nº 241, a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, que autorizou o Poder Executivo a criar a 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSRH. Trata-se de uma uma Empresa Pública criada com a 
função especifica de administrar e gerir os Hospitais Universitários Federias do País. A expectativa é que a 
criação dessa Empresa atenderá aos diversos questionamentos acerca da deficiência de recursos humanos 
nos HU's, bem como o problema da utilização das Fundações de Apoio como forma de viabilização de 
contratação de mão de obra e, é apontada, pelo próprio Ministério da Educação, como a solução definitiva 
para todo este contexto. Desta forma, estamos aguardando, juntamente com todos os outros 45 Hospitais 
Universitários do país, a chegada e implantação da empresa em nossa instituição para que esta então 
proceda a contratação de profissionais nas diversas especialidades, incluindo a de traumato-ortopedia, a fim 



 

 

 23 

Unidade Jurisdicionada - Quadro 4 - RECOMENDAÇÕES DO OCI 

de sanar as deficiências existentes.Como respondido anteriormente, não está havendo aumento do quadro 
atual da Fundação de Apoio. Conforme os desligamentos de funcionários da FAHERG estão acontecendo, 
estamos passando, gradativamente, parte destes serviços a empresas terceirizadas, como no caso de 
portaria e vigilância, que hoje contam com boa parte dos funcionários já terceirizados. Em algumas 
unidades, como no caso de higienização e cozinha, a especificidade da atividade exercida dentro de uma 
instituição hospitalar impede a interrupção destes serviços, dificultando a terceirização nos setores. 
Outrossim estamos, neste caso também, aguardando a implantação da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares para que a questão da indenização trabalhista dos atuais funcionários da Fundação de Apoio, 
boa parte com mais de 20 anos de serviço, seja definida, pois a Fundação de Apoio não dispõe de recursos 
para pagamento destas indenizações. 

Síntese dos resultados obtidos 

Revisão de todo o processo, resolução dos problemas encontrados bem como regularização de 
procedimentos. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram / prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 

Os fatores determinantes são as atividades inerentes a gestão da Ifes., e a necessidade de se adaptar a 
legislação vigente, com as devidas exigências. 

 
 
RECOMENDAÇÕES DO OCI PEDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO EXERCÍCIO. 

 

Quadro 1  
 

Unidade Jurisdicionada - Quadro 1 - RECOMENDAÇÕES DO OCI 

Denominação Completa: Código SIORG 

Ministério da Educação 244 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

1 Relatório de Auditoria 201205209 Constatação 
001, 002, 003 , 
004, 007, 008 e 
010. 

36672/2012/GAB/CGU-
Regional/RS/CGU-PR 

Órgão/Entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código 
SIORG 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG 476 

Descrição da Recomendação: 

Item 1.1.1.1 - Aprovação do Plano de Trabalho sem detalhamento adequado das despesas constantes do 
Plano de Aplicação dos Convênios n° 32/2006 e nº 09/2007. 
Item 1.1.1.2 -  Despesas executadas com publicidade sem previsão no Plano de Trabalho. 
Item 1.1.1.3  - Ausência de justificativas detalhadas sobre a economicidade para a contratação de serviço de 
publicidade. 
Item 1.1.1.4  - Utilização de recursos com despesas em finalidade diversa às ações do Programa de 
Trabalho. 
Item 1.1.1.5  - Estado da obra do Oceanário, observada mediante visita in loco. a)Movimentação; b)Limpeza 
do terreno; e c) Movimentação do solo. 
Item 1.1.1.6  - Publicação de Edital nº 177/2009, associado à Concorrência nº 10/2009, contendo orçamento 
com descrição dos itens de forma sintética, em desacordo com o Inciso II, § 2º do artigo 7º da Lei nº 
8.666/1993. 
Item 1.1.1.7- Realização de obra do Oceanário Brasil em terreno sobre o qual a Universidade não possui 
direito de uso. 
Item 1.1.1.8 - Participação de empresa, co-autora de projeto básico da obra do Oceanário Brasil, no 
fornecimento de serviço previsto na Concorrência nº 10/2009, cujo objeto é a construção do Oceanário Brasil 
e elaboração de projetos executivos associados. 
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Item 1.1.1.9 - Pagamento antecipado de despesas relacionadas nos Boletins de Medição nº 1, 2, 3, 4, 5 e 6 
dos serviços de projetos executivos, associados ao Contrato nº 05/2010. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código 
SIORG 

REITORIA 16699 

Síntese da providência adotada: 

Através do Ofício 002/2013/Gab – Furg foi informado que: 
Item 1.1.1.1 – Constatação 001 – Recomendação 001. Segue (Anexo 1), Plano de Trabalho, bem como 
aditivo aos convênios 32/2006 e 009/2007, devidamente detalhado quanto aos bens a serem adquiridos e os 
serviços a serem prestados. 
 Item 1.1.1.2 - Constatação 002 – Recomendação 001. As alterações promovidas no Plano de Trabalho, 
conforme mencionadas no item anterior, garantem que as despesas estejam compatíveis com o mesmo. 
 Item 1.1.1.3 - Constatação 003 – Recomendação 001 e Item 1.1.1.4 - Constatação 004 – Recomendação 
001. Esta Administração sempre pretendeu deixar bem claro que o objetivo do serviço contratado com a 
RBS se tratou de mais uma das tantas ações no âmbito educativo-informativo, semelhante aquelas tratadas 
na própria emissora da Universidade. 
Jamais se pretendeu uma ação publicitária com finalidade de divulgação. 
Ressalta-se ainda, que não houve uma escolha direta da empresa RBS, mas que a FURG foi procurada e 
levou-se em conta a abrangência da citada emissora. 
Logo, encontra-se justificada a ação, haja vista a contextualização e importância cultural e histórica da 
Instituição Universitária para o Município, que culminou na ocasião, com a apresentação do 
empreendimento Oceanário Brasil – fato que se insere na história de Rio Grande a exemplo da própria 
criação da Instituição, e que representa um marco social,- estado da arte na pesquisa marinha e educação 
ambiental, com reflexos socioeconômicos. Da mesma forma, se fez necessário esse tipo de abordagem, 
tendo em vista a preparação da comunidade para as discussões que se efetivaram em reuniões públicas 
para implantação do empreendimento. 
Evidentemente que tal ação não estava no escopo e no plano de trabalho do presente convênio, e nem 
poderia, na medida que não se sabia das intenções desta ou de qualquer outra emissora em realizar tal 
programa, no caso o Jornal do ALMOÇO COM AUDIÊNCIA DE CERCA DE 90%. 
 Item 1.1.1.6 - Constatação 007 –  Recomendação 001. O apontamento apresentado pela Auditoria 
corresponde a uma excepcionalidade, haja vista que a Instituição usualmente promove certames licitatórios, 
incluindo os projetos executivos e observando os preços estabelecidos pela tabela SINAPI. Entendemos que 
tal situação aqui apresentada encontra-se esclarecida no ofício 361/2012-Gab/FURG. Recomendação 002 – 
Acatamos a recomendação e informamos que já estamos providenciando a elaboração do Termo Aditivo de 
supressão, referente à Torre Mirante, ao contrato 005/2010. 
  Item 1.1.1.7 – Constatação 008 – Recomendação 001.  Segue, em anexo, lei devidamente aprovada e 
sancionada, que estabelece a doação definitiva da área, em que será construído o Complexo Oceanário 
Brasil (Anexo 2). 
 Item 1.1.1.8 – Constatação 009 – Recomendação 001. Reiteramos a manifestação contida no Ofício 
352/2012-Gab/FURG  e ressaltamos que a situação disposta no art. 9º Inc. I da Lei 8666/93 não ocorrerá, 
haja vista que a única empresa previamente contratada através do convênio nº 032/2006 foi a Terramare 
Consultoria, Projetos e Construção de Aquários S/C Ltda, responsável única e exclusivamente pela 
elaboração do Ant-Projeto.  
Item 1.1.1.9 – Constatação 010 – Recomendação 001. Entendemos a importância da recomendação dessa 
CGU e salientamos que a abertura do processo de inexecução Contratual por parte desta IFES foi motivado 
pelas notícias vinculadas na imprensa e a partir da ciência de denuncias trabalhistas. Esses fatos ocorreram 
em data posterior ao pagamento das notas fiscais 489;490;535 e 568. 
Considerando que a fase de elaboração dos projetos encontra-se concluídas, ressalvados ajustes 
necessários durante a execução da obra, a Instituição se cercará de todos os cuidados, no sentido de que 
somente sejam liberadas as notas fiscais para pagamento, com a apresentação dos boletins de medição 
correspondentes, devidamente autorizados pela Comissão de Fiscalização. 

Síntese dos resultados obtidos 

Revisão de todo o processo, resolução dos problemas encontrados bem como regularização de 
procedimentos. 
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Unidade Jurisdicionada - Quadro 1 - RECOMENDAÇÕES DO OCI 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram / prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 

Tendo em vista ser um projeto inédito na América Latina bem como sua complexidade de execução inclusive 
na fase de planejamento através de licenças ambientais, de construção, bem como da cedência da área, 
fato este agora devidamente regularizada e também ao zelo e preocupação da FURG com a construtora, 
para que quando da autorização da obra a mesma possa ter êxito. 

 
 

Quadro 2 
 

Unidade Jurisdicionada - Quadro 2 - RECOMENDAÇÕES DO OCI 

Denominação Completa: Código 
SIORG 

Ministério da Educação 244 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

2 Planos de providências 241275 e 243921 Constatação 
001 

37179/2012/GAB/CGU-
Regional/RS/CGU-PR 

Órgão/Entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código 
SIORG 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG 476 

Descrição da Recomendação: 

2.1.1.1. Pagamento antecipado de despesas relacionadas no Boletim de Medição associado ao Termo 
Aditivo nº 119/2010. 
2.2.1.2. Não  cumprimento de  determinação do TCU referente ao pagamento de URP (26,05%) a 
aposentados. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código 
SIORG 

REITORIA 
PROINFRA - 2.1.1.1. Pagamento antecipado de despesas relacionadas no Boletim de 
Medição associado ao Termo Aditivo nº 119/2010. 
PROGEP - 2.2.1.2. Não cumprimento de  determinação do TCU referente ao pagamento de 
URP (26,05%) a aposentados. 

16699 

Justificativa para o seu não cumprimento: 

 As providências estão em andamento junto aos setores responsáveis pela Implementação, e monitorados 
pela CGU/PR/RS, através do Plano Permanente de Providências (PPP), sendo o prazo de resposta previsto 
para 31/03/2013. 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram / prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 

Item 1.1.1.1 – Acreditamos que ocorreu falta de uma efetiva comprovação documental. 
Item 2.2.1.2 -Complexidade tendo em vista o envolvimento da área de Gestão e Desenvolvimento de 
Pessoas, a forma do calculo bem como as diversas ações na justiça recebidas. 
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1.1.3 ASSUNTO: Atuação da Auditoria Interna   
 
1.1.3. 1  Informação:   
 
Objetivos 
 

Acompanhamento das diligências de auditorias realizadas pelo TCU/SECEX e 
CGU-RS, buscando soluções junto a administração para saná-las. 

Exame em diversas áreas buscando evidências sobre a adequação das 
demonstrações contábeis às normas vigentes, com o objetivo de avaliar se a 
administração aderiu aos princípios de eficiência, eficácia e economicidade. 

  
Informações sobre Recomendação da unidade de Controle Interno ou de 
Auditoria Interna atendidas no exercício.  
 

Quadro 1 

 
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria 

Interna – Quadro 1 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

001/2012 

Data do Relatório de 
Auditoria 

31/05/2012 

Item do Relatório de 
Auditoria 

1,2,3. 

Comunicação Expedida/Data Processo 23116.003710/2012-31-01/06/2012 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

PROEXC/NUDESE 

Descrição  
da Recomendação 1 

Definam de forma clara e documental o que é devidamente 
necessário, bem como se estabeleça um prazo de execução para 
regularização do espaço adequado, ou seja, das obras, que não 
poderá exceder a data de 27/01/2013 (Termo aditivo 003/2012 do 
Convênio 001/2011), observando o disposto no Art. 116 da Lei 
8.666/93, citado no Parecer PGF/PRF-4/PF/FURG Nº 025/2012, que 
preceitua que: 
“Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, 
acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por 
órgãos e entidades da Administração.  
§ 1

o
  A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou 

entidades da Administração Pública depende de prévia aprovação de 
competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, 
o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:  
I - identificação do objeto a ser executado;  
II - metas a serem atingidas;  
III - etapas ou fases de execução;  
IV - plano de aplicação dos recursos financeiros;  
V - cronograma de desembolso;  
VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da 
conclusão das etapas ou fases programadas; (grifo nosso) 
VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, 
comprovação de que os recursos próprios para complementar a 
execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo se o 
custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão 
descentralizador.” (grifo nosso) 

Descrição  Que faça também que a GAB, cumpra a sua obrigação, conforme 
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria 
Interna – Quadro 1 

da Recomendação 2 estipulado no Convênio 001/2011, CLÁUSULA SEGUNDA Item II – 
DA GAB; letra b) responsabilizar-se por todas as licenças e 
alvarás necessários, junto aos órgãos competentes, para a 
comercialização dos produtos.  
 

Descrição  
da Recomendação 3 

Não renove o convênio 001/2011 a partir de 27/01/2013, se algum 
dos itens acima não for cumprido, para que não ocorram danos ao 
erário. 
 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

PROEXC 

Síntese das providências adotadas  

Foi emitido Parecer PGF/PRF-4/PF/FURG Nº 947/2012, de 17/12/2012, com ressalvas haja vistas as 
recomendações da Auditoria Interna, constantes no processo 23116.000956/2011-71. Foi efetuado 
despacho a Proexc, para manifestação quanto ao cumprimento das recomendações da Auditoria 
Interna, constantes no Parecer PF 947/2012. Sendo que a Proexc, confirmou o interesse da renovação 
do convênio e anexou cópia do Protocolo de Solicitação do Alvará de Funcionamento, feito após a 
conclusão da reforma. Foi autorizado pela Proplad  a DAM a elaboração de termo de aditivo ao 
convênio, bem como acompanhar junto a Proexc a fiscalização na Liberaçao do Alvará, com prazo de 
60 dias a contar de 25/01/2013. 

Síntese dos resultados obtidos 

Foram efetuadas as obras necessárias e dado inicio ao processo de solicitação de Alvará. 

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 

Somente ocorreram fatores positivos, pois as recomendações da Auditoria Interna foram atendidas, 
sendo as mesmas observadas pelas devidas instâncias administrativas. Faltando somente a conclusão 
final com a emissão do respectivo Alvará. 

 

Quadro 2 
 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria 
Interna – Quadro 2 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

002/2012 

Data do Relatório de 
Auditoria 

31/05/2012 

Item do Relatório de 
Auditoria 

1,2,3. 

Comunicação Expedida/Data Processo 23116+00371/2012-86-01/06/2012 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

PROEXC/NUDESE 

Descrição 
da Recomendação 1 

1) Definam de forma clara e documental o que é devidamente 
necessário, bem como se estabeleça um prazo de execução para 
regularização do espaço adequado, ou seja, das obras, que não 
poderá exceder a data de 27/01/2013 (Termo aditivo 003/2012 do 
Convênio 001/2011), observando o disposto no Art. 116 da Lei 
8.666/93, citado no Parecer PGF/PRF-4/PF/FURG Nº 025/2012, 
que preceitua que: 
“Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos 
convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres 
celebrados por órgãos e entidades da Administração.  
§ 1

o
  A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou 

entidades da Administração Pública depende de prévia aprovação 
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria 
Interna – Quadro 2 

de competente plano de trabalho proposto pela organização 
interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes 
informações:  
I - identificação do objeto a ser executado;  
II - metas a serem atingidas;  
III - etapas  
ou fases de execução; IV - plano de aplicação dos recursos 
financeiros;  
V - cronograma de desembolso;  
VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim 
da conclusão das etapas ou fases programadas; (grifo nosso) 
VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, 
comprovação de que os recursos próprios para complementar 
a execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo 
se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou 
órgão descentralizador.” (grifo nosso) 

Descrição 
da Recomendação 2 

2) Que faça também que a GAB, cumpra a sua obrigação, conforme 
estipulado no Convênio 001/2011, CLÁUSULA SEGUNDA Item II – 
DA GAB; letra b) responsabilizar-se por todas as licenças e 
alvarás necessários, junto aos órgãos competentes, para a 
comercialização dos produtos.  
 

Descrição 
da Recomendação 3 

3) Não renove o convênio 001/2011 a partir de 27/01/2013, se 
algum dos itens acima não for cumprido, para que não ocorram 
danos ao erário. 
 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

PROEXC 

Síntese das providências adotadas  

Foi emitido Parecer PGF/PRF-4/PF/FURG Nº 948/2012, de 17/12/2012, com ressalvas haja vistas as 
recomendações da Auditoria Interna, constantes no processo 23116.000955/2011-26.Foi efetuado 
despacho a Proexc, para manifestação quanto ao cumprimento das recomendações da Auditoria 
Interna, constantes no Parecer PF 948/2012. Sendo que a Proexc, confirmou o interesse da renovação 
do convênio e anexou cópia do Protocolo de Solicitação do Alvará de Funcionamento, feito após a 
conclusão da reforma. Foi autorizado pela Proplad  a DAM a elaboração de termo de aditivo ao 
convênio, bem como acompanhar junto a Proexc a fiscalização na Liberação do Alvará, com prazo de 
60 dias a contar de 25/01/2013. 

Síntese dos resultados obtidos 

Foram efetuadas as obras necessárias e dado inicio ao processo de solicitação de Alvará. 

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 

Ocorreram fatores positivos, pois as recomendações da Auditoria Interna foram atendidas, sendo as 
mesmas observadas pelas devidas instâncias administrativas. Faltando somente a conclusão final com 
a emissão do respectivo Alvará. 

 

Quadro 3 
 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria 
Interna – Quadro 3 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

003/2012 

Data do Relatório de 
Auditoria 

31/05/2012 

Item do Relatório de 
Auditoria 

1,2,3. 
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria 
Interna – Quadro 3 

Comunicação Expedida/Data Processo 23116.003712/2012-21-01/06/2012 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

PROEXC/NUDESE 

Descrição 
da Recomendação 1 

1) Definam de forma clara e documental o que é devidamente 
necessário, bem como se estabeleça um prazo de execução para 
regularização do espaço adequado, ou seja, das obras, que não 
poderá exceder a data de 27/01/2013 (Termo aditivo 002/2012 do 
Convênio 003/2011), observando o disposto no Art. 116 da Lei 
8.666/93, citado no Parecer PGF/PRF-4/PF/FURG Nº 034/2012, 
que preceitua que: 

 
“Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos 
convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres 
celebrados por órgãos e entidades da Administração.  
§ 1

o
  A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou 

entidades da Administração Pública depende de prévia 
aprovação de competente plano de trabalho proposto pela 
organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as 
seguintes informações:  
I - identificação do objeto a ser executado;  
II - metas a serem atingidas;  
III - etapas ou fases de execução;  
IV - plano de aplicação dos recursos financeiros;  
V - cronograma de desembolso;  
VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem 
assim da conclusão das etapas ou fases programadas; (grifo 
nosso) 

VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, 
comprovação de que os recursos próprios para 
complementar a execução do objeto estão devidamente 
assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair 
sobre a entidade ou órgão descentralizador.” (grifo nosso) 

Descrição 
da Recomendação 2 

2) Que faça também que a GAB, cumpra a sua obrigação, conforme 
estipulado no Convênio 003/2011, CLÁUSULA SEGUNDA Item II 
– DA GAB; letra b) responsabilizar-se por todas as licenças e 
alvarás necessários, junto aos órgãos competentes, para a 
comercialização dos produtos.  
 

Descrição 
da Recomendação 3 

3) Não renove o convênio 003/2011 a partir de 27/01/2013, se 
algum dos itens acima não for cumprido, para que não ocorram 
danos ao erário 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

PROEXC 

Síntese das providências adotadas  

Foi emitido Parecer PGF/PRF-4/PF/FURG Nº 949/2012, de 17/12/2012, com ressalvas haja vistas as 
recomendações da Auditoria Interna, constantes no processo 23116.000957/2011-15.Foi efetuado 
despacho a Proexc, para manifestação quanto ao cumprimento das recomendações da Auditoria 
Interna, constantes no Parecer PF 949/2012. Sendo que a Proexc, confirmou o interesse da renovação 
do convênio e informou a necessidade de uma obra para solicitação do Alvará. Sendo sua a previsão do 
início da obra a partir de 21/01/2013 e previsão de término em 20/07/2013. Conforme contrato 083/2012, 
com a empresa On Line Telefinformática e Construção Civil e Elétrica Ltda. Foi autorizado pela Proplad  
a DAM a elaboração de termo de aditivo ao convênio, bem como dar ciência a Proexcda necessidade de 
concluída a reforma providenciar a solicitação de Alvará, com prazo até o final de outubro de 2013.13. 

Síntese dos resultados obtidos 
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria 
Interna – Quadro 3 

Foram tomadas as providências necessárias para a obra, faltando portando a solicitação do Alvará, fato 
este que só poderá ocorrer após o término da obra. 

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 

Ocorreram fatores positivos, pois as recomendações da Auditoria Interna foram atendidas, sendo as 
mesmas observadas pelas devidas instâncias administrativas. Faltando somente a conclusão final com 
a emissão do respectivo Alvará. 

 

 

Quadro 4 
 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria 
Interna – Quadro 4 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

004/2012 

Data do Relatório de 
Auditoria 

05/072012 

Item do Relatório de 
Auditoria 

1 

Comunicação Expedida/Data Processo 23116.006986/2012-71-21/12/2012 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

PROPLAD/DAFC 

Descrição 
da Recomendação 1 

Quanto ao pagamento das diárias e passagens, recomendamos que o 
mesmo seja realizado 5 (cinco) dias antes da viagem, conforme 
preconizam os Decretos 5992/2006 e 6907/2009.   

Com relação aos relatórios de Viagens, recomendamos que sejam 
apresentados à DAFC até 5(cinco) dias após o retorno da viagem, de 
acordo com a legislação vigente.  

A comparação realizada no mesmo período dos anos de 2011 e 2012 
demonstra que houve um aumento na emissão de LR’s, em 2012, de 
56%. Este fato somado ao sistema utilizado pela Unidade responsável 
torna complexo o processo, em razão dos trabalhos manuais que 
necessitam ser realizados em um sistema com pouca modernidade.  

A informação sobre a implantação do Sistema de Concessão de 
Diárias e Passagens do Governo Federal (SCDP) vai ao encontro das 
recomendações anteriores realizadas por este órgão de Auditoria 
Interna, conforme constou no nosso Relatório de Auditoria na 
Prestação de Contas Anual da FURG em 2011. 

 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

PROPLAD/DAFC 

Síntese das providências adotadas  

Foram tomadas  providências necessárias para atendimento das recomendações da AUDIN constantes 
no Relatório 004/2012, conforme Memo 0153/2012-DAFC, de 19/07/2012 

Síntese dos resultados obtidos 

Foram efetuadas justificativas, correções de cálculos,  recolhimentos efetuados por GRU e Implantação 
do Sistema SCDP, de forma parcial em 2012 e partir de 2013 de forma total. 

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 

Podemos destacar a implantação do SCDP, como forma positiva e de atendimento ao dispositivo legal. 
Porém a falta de pessoal ainda dificulta sua execução. 
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Quadro 5 
 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria 
Interna – Quadro 5 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

005/2012 

Data do Relatório de 
Auditoria 

31/07/2012 

Item do Relatório de 
Auditoria 

1,2,3,4,5. 

Comunicação Expedida/Data Processo 23116.004055/2012-39-31/07/2012 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

PROINFRA/PREFEITURA UNIVERSITARIA 

Descrição 
da Recomendação 1 

Criar controles internos (procedimentos) com o objetivo de regular e 
controlar as respectivas multas de trânsito e de responsabilização de 
quem der causa; 

Descrição 
da Recomendação 2 

Que sejam apuradas as responsabilidades para abertura dos 
processos e pagamento das multas; 

Descrição 
da Recomendação 3 

Que sejam apuradas as responsabilidades de todas as multas pagas 
por esta instituição para que os infratores procedam o ressarcimento; 

 

Descrição 
da Recomendação 4 

Que todos os ressarcimentos devidos sejam realizados através de 
GRU’s, para que estas sejam anexadas aos respectivos processos; 

Descrição 
da Recomendação 5 

Que sejam apuradas as responsabilidades também daquelas multas, 
que foram justificadas de forma improcedente; 

 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Prefeitura Universitária 

Síntese das providências adotadas  

Foi efetuada uma reunião com os responsáveis para melhor conhecimento dos problemas bem como 
análise e recomendações do processo. Monitoramento previsto do Plano Anual de Auditoria Interna de 
2013. 

Síntese dos resultados obtidos 

Foi o comprometimento dos responsáveis pela controle e cobrança de multas. 

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 

Ocorre falta de pessoal no setor, bem como não existe uma rotina de controle. 

 
Quadro 6 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria 
Interna – Quadro 6 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

006/2012 

Data do Relatório de Auditoria 12/11/2012 

Item do Relatório de Auditoria 1,2,3,4,5,6. 

Comunicação Expedida/Data Processo 23116.006228/2012-53-16/11/2012 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 

ALMOXARIFADO/PROPLAD 
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria 
Interna – Quadro 6 

recomendação 

Descrição 
da Recomendação 1 

 
1) Recomendamos a reavaliação das Caixas de Água que constituem 

um instrumento de prevenção contra incêndio, em relação a 
efetividade de seu funcionamento, bem como quanto a sua 
conservação; 

Descrição 
da Recomendação 2 

2) A reavaliação de produtos e/ou mercadorias estocados, em geral, 
que possam estar com prazo de validade vencido, ou que não 
estejam mais sendo utilizados pela Universidade; 

Descrição 
da Recomendação 3 

3) Recomendamos uma análise de produtos tais como: água, pneus, 
tintas e outros, no sentido de que sejam feitos processos 
licitatórios do tipo Registro de Preços, de forma que estes produtos 
e/ou mercadorias sejam fornecidos conforme a necessidade desta 
Ifes; 

Descrição 
da Recomendação 4 

4) A análise dos Relatórios gerenciais do sistema de informática junto 
ao Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI, para que estes 
Relatórios sejam adequados as necessidades do Almoxarifado; 

Descrição 
da Recomendação 5 

5) A reavaliação da estrutura de modo que a sala administrativa fique 
anexa ao Estoque, permitindo a visualização da movimentação de 
mercadorias (controle) por parte dos responsáveis pelo setor, bem 
como para que evite-se a estocagem de produtos em área de 
circulação. 

Descrição 
da Recomendação 6 

6) A instalação de vigilância eletrônica em vários pontos dentro e fora 
do Almoxarifado de forma a garantir a segurança do mesmo.  

Providências adotadas pela unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

ALMOXARIFADO do Campus Carreiros 

Síntese das providências adotadas  

Foi emitido o Relatório de auditoria 006/2012, devendo o mesmo ser monitorado no exercício de 2013. 

Síntese dos resultados obtidos 

Acreditamos que possa ser desenvolvido com os responsáveis e usuários uma melhor condição na 
gestão do almoxarifado, com pequenos ajustes a serem realizados. 

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 

Ocorreu um crescimento muito grande no almoxarifado, porém existe necessidades de ajustes 
necessários ao seu funcionamento. A dificuldade é seu funcionamento de forma interrupta para serem 
realizados estes ajustes. 

 

 

Quadro 7 
 

 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria 
Interna – Quadro 7 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

007/2012 

Data do Relatório de 
Auditoria 

19/11/2012 
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Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria 
Interna – Quadro 7 

Item do Relatório de 
Auditoria 

1,2,3,4,5. 

Comunicação Expedida/Data Processo 23116.006311/2012-22-21/11/2012 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

ALMOXARIFADO H.U – JULHO E OUTUBRO DE 2012. 

Descrição 
da Recomendação 1 

1) Verificamos que não houve adaptação, nem substituição do 
Sistema de Informática SIGH. Assim ainda existe a possibilidade 
de exclusão de lançamentos sem que sejam realizados 
lançamentos de Estorno, para correção de equívocos 
(Recomendação 2 do R.A.). 

 

Descrição 
da Recomendação 2 

2) Procedimentos relacionados aos registros do almoxarifado devem 
ficar limitados aos funcionários daquele setor, sob a 
responsabilidade da chefia do serviço de materiais e/ou seu 
substituto formal (Recomendação 2 do R.A.). 
 

Descrição 
da Recomendação 3 

3) A sala abaixo da escada continua sendo utilizada para descarte de 
bens de natureza permanente, fora de uso, (Recomendação 3) do 
R.A.). Entretanto, a realização da obra ocasionou a abertura de 
uma parede de acesso, o que expôs os bens de natureza 
permanente à poeira e deixou-os vulneráveis a desvios. Este fato 
foi constatado In Loco por esta Auditoria e determinou a 
Notificação de auditoria 01/2012. Sendo que estes bens foram 
retirados deste local. 

Descrição 
da Recomendação 4 

4) Necessidade de uso de um sistema de informática para os 
registros de Entradas/Saídas no Laboratório de Análises Clínicas, 
com o uso de Requisições, para que haja o efetivo controle sobre o 
material utilizado (Recomendação 3 do R.A.). 

Descrição 
da Recomendação 5 

5) Encaminhamento dos bens fora de uso às unidades competentes, 
Prefeitura Universitária/NTI, para conserto ou avaliação 
(Recomendação 3), conforme determina a Instrução Normativa nº 
001/2010 da PROINFRA. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

ALMOXARIFADO H.U 

Síntese das providências adotadas  

No almoxarifado do HU, as condições físicas, de armazenamento melhoram de forma significativas, com 
exceção do sistema de Informática do Almoxarifado(SIGH), que não ocorreu nem adaptação nem troca 
do mesmo, devendo o mesmo também ficar limitados aos funcionários do setor sob a responsabilidade 
da chefia. 
 Quanto aos bens não localizados existe a necessidade de providências urgentes por parte da FURG  e 
HU na localização dos bens, bem como na forma de um efetivo controle Patrimonial. 
Falta  de um sistema de informática para os registros de Entradas/Saídas no Laboratório de Análises 
Clínicas, com o uso de Requisições, para que haja o efetivo controle sobre o material utilizado 
(Recomendação 3 do R.A.). 
Existe necessidade de monitoramento. 

Síntese dos resultados obtidos 

Foram solicitadas baixas de bens, mas de forma pontual tendo em vista a constatação In Loco por está 
Auditoria Interna. 

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 

Tendo em vista as peculiaridades do HU e também as obras que estão sendo realizadas, os próprios 
setores encontram dificuldades em sua organização e controle, apesar dos esforços de pessoas 
dispostas a realizar. 
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Quadro 8 
 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria 
Interna – Quadro 8 

Identificação do Relatório de 
Auditoria 

008/2012 

Data do Relatório de 
Auditoria 

12/12/2012 

Item do Relatório de 
Auditoria 

1. 

Comunicação Expedida/Data Processo 23116.006809/2012-95 

Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

PROGEP 

Descrição 
da Recomendação 1 

Recomendamos observar o Art.7 da Instrução Normativa 055/2007 – 
TCU, a qual determina o prazo de 60 dias para inclusão de registros 
de admissões no SISAC/TCU, bem como estabelece o prazo de 30 
dias para o registro de desligamentos. 
 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

PROGEP 

Síntese das providências adotadas  

Foi encaminhado o Relatório de Auditoria para os responsáveis.  

Síntese dos resultados obtidos 

Não ocorreu manifestação dos responsáveis. 

Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 

Acreditamos a Progep tem o setor envolvido uma rotina diária bastante agitada dificultando e análise de 
procedimentos internos. 

 

 
Áreas Auditadas 
 
Foram efetuados trabalhos de Auditoria nas seguintes áreas: 

- Gestão Financeira 
- Gestão Patrimonial 
- Gestão Orçamentária  
- Gestão de Suprimentos de Bens e Serviços 
- Gestão de Recursos Humanos 
- Controle de Gestão e Gestão Operacional 

Gestão Financeira 

 
 Analisamos durante o ano de 2012, a situação financeira dos aluguéis das 
permissionárias, a fim de verificar o atendimento aos prazos e valores estipulados 
em contrato.   

 Acompanhamos o pagamento e o cancelamento dos valores inscritos em 
Restos a pagar em 2009, 2010, 2011 e 2012. O valor total de Restos a Pagar é de 
R$200.711.168,42, conforme demonstrativo abaixo: 
                         



 

 

 35 

Restos à Pagar Não Processados 

EXERCÍCIOS  FURG (UG 154042)   HU (UG 150218)  
CONSOLIDADO 

FURG/HU 

Restos a Pagar 2009        18.115.268,84           18.115.268,84  

Restos a Pagar 2010     35.179.157,49           35.179.157,49  

Restos a Pagar 2011     56.653.718,90      6.584.390,24         63.238.109,14  

Restos a Pagar 2012     55.349.875,44    21.860.939,19         77.210.814,63  

Subtotal      165.298.020,67    28.445.329,43  

       
193.743.350,10  

RP em Liquidação 
         1.228.709,50           32.571,09  

          
1.261.280,59  

 Total RP Não 
Processados  

  166.526.730,17    28.477.900,52   195.004.630,69  

 

Restos à Pagar Processados 

EXERCÍCIOS 
 FURG (UG 

154042)  
 HU (UG 
150218)  

CONSOLIDADO 
FURG/HU 

 Exercícios 
Anteriores  

747.520,08 955.096,23 1.702.616,31 

2012 2.165.314,29 1.838.607,13 4.003.921,42 

 Total RP 
Processados  

2.912.834,37 2.793.703,36 5.706.537,73 

 
 
A execução de Restos a Pagar, está de acordo com o que preceitua os 

Decretos 7.418 de 31/12/2010, 7.468 de 28/04/2011, 7.511 de 30/06/2011 e 7.654, 
de 23/12/2011, estando, portanto de acordo com a legislação vigente.   

Efetuamos uma análise na conta de 112290500 responsáveis por perdas ou 
danos, sendo que o saldo é de R$65.070,94, estando o valor inscrito em divida ativa, 
conforme Mem. PF/FURG 69/2009 da Procuradoria Geral Federal. 

Foi analisado também o processo 23116.007035/2012-10 da Comissão de 
Tesouraria para levantamento dos saldos e valores em seu poder. Houve 
regularidade dos saldos e valores com os registros contábeis, mencionados 
verificados pela comissão, conforme Parecer de Auditoria 001/2013.  

Também foram examinados os Balanços Orçamentário, Financeiro, 
Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais para fins de análise 
financeira, por serem estas quatro peças representativas dos resultados dos atos e 
fatos praticados pela instituição – FURG - conforme a seguir: 
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ANÁLISE FINANCEIRA 

  
                  Indicadores Orçamentários 2012 

a) Quociente da Execução da Receita 83,841 

b) Quociente do Equilíbrio Orçamentário 91,002 

c) Quociente de Execução da Despesa 0,92 

d) Quociente do Resultado Orçamentário  1,00 
 
O Quociente de execução orçamentária da receita demonstra que para cada 

R$1,00 de Receita Orçamentária prevista houve R$83,84 de Receita realizada. Este 
resultado demonstra que os recursos recebidos foram superiores àqueles previstos 
no orçamento. 

O Quociente de equilíbrio orçamentário maior que 1, indica que para cada 
R$1,00 de Receita orçamentária prevista foram utilizados R$91,00 de Despesa 
orçamentária fixada. A comparação entre a previsão da receita (R$5.000.342,00) e a 
fixação de despesa (R$455.017.288,23) demonstra o quantitativo de créditos 
adicionais abertos. 

A interpretação do Quociente de execução da despesa demonstra que 
houve R$0,92 de Despesa orçamentária executada para cada R$1,00 de Despesa 
orçamentária fixada. Foi constatado que as dotações consignadas na Lei do 
Orçamento, acrescidas pelas autorizadas por meio de créditos adicionais, que 
totalizam R$455.017.288,23 e a Despesa executa de R$419.220.352,81, resultam 
em um valor de R$35.796.935,42, correspondente a despesa não executada no 
orçamento. 

O Quociente do resultado orçamentário demonstra que para cada R$1,00 de 
Receita executada houve R$1,00 de Despesa Executada no exercício, 
demonstrando um equilíbrio de execução. Foi verificado que a receita orçamentária 
arrecadada em 2012 totalizou R$419.220.352,81, enquanto que a despesa 
executada foi R$419.220.352,81. 

 

Indicadores Patrimoniais e Financeiros 2012 2011 

e) Quociente da Situação Financeira 
 

1,01 
 

 
1,00 

 

f) Quociente do Resultado Patrimonial 15,77 23,46 

 
O Quociente da Situação financeira indica a existência ou não de superávit 

financeiro apurado no Balanço Patrimonial, atendendo à determinação legal, inserida 
no § 2º, do art.43, da Lei nº 4.320/64, pois, se o resultado for maior que 1, haverá 
excesso de recursos financeiros. Desta forma, o índice de 1,01, em 2012, representa 
uma sobra de recursos financeiros, já que existem recursos suficientes no ativo 
financeiro para cobrir as obrigações relativas ao passivo financeiro, sobrando ainda 
                                                           
1
 O índice elevado no quociente de Execução da Receita deve-se ao fato de que o Balanço Orçamentário de 2011 

não apresenta o valor referente à “Movimentação Financeira  Repasse do Tesouro”.  
2
 O índice elevado no quociente de Execução da Receita deve-se ao fato de que o Balanço Orçamentário de 2011 

não apresenta o valor referente à “Movimentação Financeira  Repasse do Tesouro”. Assim, as Receitas 

registradas no Balanço Orçamentário correspondem apenas aos Recursos Próprios. 
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R$1.464.860,40. Já a análise dos quantitativos relativos ao ano de 2011 demonstra 
uma situação de equilíbrio financeiro, pelo fato de que se todas as obrigações 
fossem pagas não restaria nenhum recurso financeiro. 

O Quociente do resultado patrimonial é bastante favorável, indicando que a 
soma dos bens, créditos e valores realizáveis é superior à soma dos compromissos 
exigíveis, ou seja,  há um superávit patrimonial.  

 
Indicadores da Variação Patrimonial 2012 2011 

g) Quociente do Resultado das Mutações Patrimoniais 1.746,89 1.636,55 

h) Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais 
Independente da Execução Orçamentária 

1,07 1,04 

i) Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais 1,05 1,05 

 
O Quociente do Resultado das Mutações Patrimoniais igual a 1.746,89, 

indica que a mutação patrimonial ativa é maior que a passiva, ou seja, que o 
aumento de bens, créditos e valores e redução de dívidas supera as baixas de bens 
e o quantitativo de dívidas contraídas no exercício.   

As mutações patrimoniais ativas são decorrentes da troca de bens, 
permutados entre os elementos do ativo (dinheiro/caixa), por bens e valores de 
caráter permanente. Já as mutações patrimoniais passivas são decorrentes da troca 
de bens de bens e direitos do ativo permanente, por meio de alienação, cobrança da 
dívida ativa, ou constituição de dívidas passivas, por numerário, originando-se 
sempre da execução orçamentária. 

O Quociente do resultado das variações patrimoniais independente da 
execução orçamentária igual a 1,07 indica que as Variações Patrimoniais 
Independentes do Orçamento Ativas são superiores as Passivas, no ano de 2012. 
Esta situação é mais favorável do que a situação apresentada no ano de 2011, que 
apresentava um índice de 1,04.  

As variações patrimoniais independentes do orçamento não se originam da 
execução orçamentária, são representadas pelas superveniências ativas (inscrição 
de dívida ativa, inscrição de outros créditos, incorporação de bens por doação, etc.) 
e insubsistências passivas (cancelamento de dívidas passivas, diminuição de dívida 
por baixa da taxa cambial).  

O Quociente do resultado das variações patrimoniais corresponde aos totais 
da execução orçamentária e extra-orçamentária. No ano de 2012 seu valor é 1,05, 
indicando que o total da variação ativa é maior do que a passiva e representa, 
portanto, um superávit, situação idêntica do exercício de 2011 que apresentava um 
índice de 1,05. 

Com o objetivo de realizar uma análise geral dos quocientes apresentados 
no exercício de 2012, verificamos que no quociente da execução da receita (83,84), 
os recursos recebidos foram superiores àqueles previstos. Também foi analisado 
que tanto a situação orçamentária como a situação financeira mantém-se em 
equilíbrio (Quociente do Resultado Orçamentário com um índice de 1,00 e 
Quociente da Situação Financeira com índice de 1,01). 

Em relação às variações patrimoniais analisadas, percebem-se, pelo alto 
índice do Quociente do Resultado das Mutações Patrimoniais (1.746,89), 
significativos investimentos em bens permanentes, que se refletem no Quociente do 
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resultado das variações patrimoniais (1,05), relativo ao total da execução 
orçamentária e extra-orçamentária. 
 

Gestão Patrimonial 

 
  Foi analisado, conforme processo 23116.007023/2012-95, da 
Comissão de levantamento de Bens existentes no almoxarifado do Hospital 
Universitário HU relativo ao exercício de 2012. A Auditoria Interna após análise do 
processo constatou como adequados os registros e saldos constante no processo, 
ressalvando, entretanto a necessidade de troca do sistema operacional, fato este 
devidamente citado pelo Administrador HU, conforme Parecer 11/2013. 
 Foi analisado, conforme processo 23116.000004/2013-19, da Comissão 
levantamento de Bens existentes no almoxarifado da FURG – Campus Carreiros 
relativo ao exercício de 2012. A Auditoria Interna considerou como adequados os 
registros e saldo, constantes no processo, conforme Parecer 10/2013. 
  No ano de 2012, foi analisado o processo 231116.001794/2012-71, referente 
ao levantamento de bens móveis da FURG relativo ao ano de 2011, sendo que a 
Auditoria Interna constatou inconsistências entre as datas e valores de eventos do 
processo, e também inconsistências relativas à Metodologia utilizada para o 
Levantamento de Bens pela Comissão citaram também o contingente de bens não 
localizados, conforme Parecer 041/2012. Em janeiro de 2013, CGU/PR/RS,realizou 
auditoria in loco, com relação ao Acórdão TCU 367/2010 2ª Câmara, com relação 
aos itens 1.5.1.4, 1.5.1.5 e itens 1.5.1.6, emitido as Solicitações de Auditoria 
201216532/001 e 002, sendo que no item e da Solicitação de Auditoria CGU/PR/RS, 
solicita justificativas para os fatos apontados no Parecer de Auditoria Interna 
041/2012,proferido nos autos do  processo 23116.01794/2012-71, Fato este 
devidamente explicito pela  CGU/PR/RS, recomendou que os procedimentos para 
levantamento de bens móveis de 2012, na Solicitação de Auditoria 201216532/002, 
“Recomendamos que os procedimentos para levantamento de bens móveis relativo 
a 2012, observem as falhas e inconsistências destacadas neste parecer, de forma 
que não haja reincidência.” A Furg manifestou-se  através do Ofício 20/2013-
PROPLAD, DE 06/12/2013. 
 No ano de 2012, foi analisado o processo 23116.007164/2011-27, referente a 
Reavaliação e Redução a Valor Recuperável dos Bens Patrimoniais da FURG, 
sendo então efetuado recomendações, Parecer de Auditoria 012/2013. 
Posteriormente foi efetuada uma reanálise do processo, estando o mesmo 
adequado, entretanto houve a recomendação de que nas próximas reavaliações 
contenham os papéis e documentos que representem a base dos cálculos, assim 
como da pesquisa dos preços realizada no mercado, Parecer de Auditoria 098/2012. 
 No ano de 2012, foi analisado o processo 23116.001777/2012-31, relativo a 
Comissão estabelecida para levantamento e atualização dos registros patrimoniais 
dos bens imóveis da FURG, do exercício de 2011, cujo relatório identificou um total 
de R$57.957.902,96. Este órgão considerou como adequados os registros e o 
relatório da comissão. Efetuou, porém, recomendações quanto a discriminação 
analítica dos registros contábeis, conforme Parecer de Auditoria 049/2012. 
 Em 2012, foi nomeada a Comissão de Bens Móveis de 2012, processo 
23116.100044/2012-89, através da Portaria 1904/2012, com prazo para conclusão 
dos trabalhos até 28 de dezembro de 2011, sendo este prazo prorrogado até 
28/02/2013 através da Portaria 2463/2012 e novamente prorrogado o prazo até 
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15/03/2012 através da Portaria 708/2013. Segundo informações recebidas da 
Proinfra a comissão em fase final de conclusão dos trabalhos. 

Gestão Orçamentária  

 Efetuamos análise da execução das despesas correntes da unidade no 
tocante às dívidas.  

Férias e Participação no FONAI 

 
 As férias ocorreram de forma normal dentro dos prazos previstos. Foram 
efetivadas as participações no FONAI /MEC, e cursos de atualizações, conforme 
abaixo: 

 XXXVI FONAI MEC – Uberaba no período de 28 a 30/11/2012, em Uberaba 
tendo como principais temas tratados, Palestra especial sobre ações da 
Secretária Federal de Controle, Palestras sobre Lei DCE acesso à informação 
e o Papel do Auditor Interno, sobre a importância da adequada estruturação e 
monitoramento dos sistema sde controles internos para mitigação de riscos à 
eficácia, eficiência, economicidade e efetividade das organizações: caminhos, 
desafios e limitações, Oficina de trabalho de Procedimentos para pagamento 
de despesas de exercícios anteriores. Realização de plenária do Fórum, com 
comunicações da Diretoria Executiva,  assuntos de interesse da categoria e 
encaminhamentos diversos. 

 XXXVII FONAI MEC – Maceio, tendo como principais temas 
tratados,Programa de divulgação dos valores das Auditorias Internas do 
MEC, de atualização das práticas na s Auditorias Interna, oficinas técnicas de 
divulgação da Administração Pública e a Auditoria Interna e regras de 
aposentadoria no setor Pública, pessoal civil, e realização de plenária do 
Forum, com comunicações da Diretoria Executiva, apresentação do regimento 
interno, assuntos de interesse da categoria e encaminhamentos diversos. 

 Participação no curso de “Controle e Auditoria Interna”, realizado pela 
Secretária de Controle Interno da Contraladoria – Geral da União, no Polo 
Pôrto Alegre, no período de 3 a 4 de maio de 2012. 

 Participação no I e II Forum Regional de Audtorias Internas no Rio Grande do 
Sul (Forai/RS), em Pôrto Alegre, RS., promovido pela CGU/PR/RS, em janeiro 
de dezembro de 2013, ambos com intuito de aprendizado e conhecimento 
dos colegas que atuam na área de Auditoria no Estado do Rio Grande do Sul, 
junto  aos órgão ligados a educação. 

 Participação no Curso de Auditoria de Risco, realizado em Santa Maria-RS, 
de 20 a 24/08/2012 e ministrado pela Associação Brasileira de Orçamento 
Público (ABOP), cujo conteúdo do Curso foi, Conceito,gestão , e normas de 
risco, auditorias  de riscos, técnicas de diagnóstico, técnica de entrevista, 
planejamento de auditoria, valiação de controles internos e relatório de 
auditoria. 

  

Gestão de Suprimento de Bens/Serviços 

 
 Em 2012 foram analisados 18 processos de licitações, referentes a: Dispensa 
de licitação, Inexigibilidade, Pregão Eletrônico,  conforme discriminação abaixo: 
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N° Ano Tipo de Processo Número do Processo Valor/R$ 

168/2012 Dispensa de Licitação 23116.002232/2012-42  2.000,00 

169/2012 Dispensa de Licitação 23116.002233/2012-97  2.000,00 

170/2012 Dispensa de Licitação 23116.002234/2012-31 2.000,00 

209/2012 Dispensa de Licitação  23116.002428/2012-37  1.500,00  

175//2012 Dispensa de Licitação 23116.002246/2012-66  2.000,00 

177/2012 Dispensa de Licitação 23116.002248/2012-55 2.000,00  

211/2012 Dispensa de Licitação 23116.002433/2012-40  7.958,00 

215/2012 Dispensa de Licitação 23116.002476/2012-45 1.000,00 

266/2012 Dispensa de Licitação 23116.002933/2012-81 295.197,60 

457/2012 Dispensa de Licitação 23116.003836/2012-14 472,50 

458/2012 Dispensa de Licitação 23116.003837/2012-51 2904,00 

523/2012 Dispensa de Licitação 23116.003957/2012-58 7200,00 

658/2012 Dispensa de Licitação 23116.004181/2012-93 3600,00 

696/2012 Dispensa de Licitação 23116.004423/2012-49 5690,00 

031/2012 Pregão 23116.002465/2012-45 401.490,00 

065/2012 Pregão 23116.003818/2012-24 302.730,00 

412/2012 Inexigibilidade 23116.003707/2012-18 97.051,00 

428/2012 Inexigibilidade 23116.003773/2012-98 97.051,00 

  
Executamos análise em prestações de contas de convênios e/ou contratos 

das Fundações de Apoio, solicitadas pela Pró-Reitoria de Planejamento e 
Administração (Proplad). 

 
 As Tabelas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 a seguir relacionam os processos de prestação de 
contas relativos à FAURG e a FAHERG, bem como relatam sobre as demais 
Atividades da Auditoria Interna contempladas pelo PAINT - Plano Anual de Auditoria 
Interna de 2012. 
 

Tabela 1 – Item  09 do PAINT 2012 

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

Ação: 20GK – Fomento as Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão – LOCAL FAURG 

Número 
Parecer 

Convênio/ Contrato Nome Período 
Analisado 

Valor Processo 

Parecer 
001/2012 

Contrato 006/2011 Levantamento 
Ambiental das Glebas 

03/08/2011 
à 

02/11/2011 
8.944,95 23116.007111/2011-14 

Parecer 
002/2012 Convênio  27-E PRH-ANP/MCT 

01/07/2011 
à 

30/09/2011 
53.006,75 23116.006949/2011-82 

Parecer 
004/2012 

Convênio 063/2010 - 
Projeto 523-PNO-10 

Processo Seletivo IFRS 
01/11/2010 

à 
31/10/2011 

35.936,66 23116.007171/2011-29 
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Tabela 1 – Item  09 do PAINT 2012 

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

Ação: 20GK – Fomento as Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão – LOCAL FAURG 

Número 
Parecer 

Convênio/ Contrato Nome Período 
Analisado 

Valor Processo 

Parecer 
005/2012 

Convênio 001/008 
Projeto 391-PU-08  

FROTA ESANTAR 
01/05/2011 

à 
30/10/2011 

27.398,13 23116.007010/2011-35 

Parecer 
006/2012 

Convênio 013/2011 
Projeto 554-PNO-11 

Curso de Cianotoxinas 
em Água 

01/08/2011 
à 

03/09/2011 
457,00 23116.006947/2011-93 

Parecer 
007/2012 

Convênio 024/2009 
Projeto 471-PO-09 

A Experiência 
Embarcada 

01/12/2009 
à 

30/11/2011 
31.738,56 23116.007011/2011-80 

Parecer 
008/2012 

Convênio 041/2009 - 
Projeto 479-PO-09 

Ingresso nos Ensinos 
Técnico e Superior 

11/12/2009 
à 

10/12/2011 
24.831,07 23116.000355/2012-49 

Parecer 
009/2012 

Convênio 018/2007 
Projeto 368 -PO-07 PAIETS 

07/12/2007 
à 

06/12/2011 
33.290,71 23116.000357/2012-38 

Parecer 
010/2012 

Convênio 030/2009 
Projeto 472-PO-09 

RH em Ciências do Mar 
09/12/2009 

à 
08/12/2011 

123.670,76 23116.000407/2012-87 

Parecer 
011/2012 

Convênio 028/2009 
Projeto 476-PO-09 

Formação Básica em 
Geo-Tecnologias 

09/12/2009 
à 

08/12/2011 
48.389,42 23116.000446/2012-84 

Parecer 
016/2012 

Convênio 046/2009 
Projeto 487-PO-09 

Capacitando a 
Comunidade Acadêmica 

13/12/2009 
à 

11/12/2011 
53.558,04 23116.001163/2012-50 

Parecer 
017/2012 

Convênio 014/2011 
Projeto PNO-556-11 

31° Encontro sobre o 
Ensino de Química 

01/08/2011 
à 

20/12/2011 
4.220,00 23116.001282/2012-11 

Parecer 
018/2012 

Convênio 011/2010 
Projeto 496-PNO-09 

FURG TV&FM 
ESPORTE 

01/11/2011 
à 

21/12/2011 
404,81 23116.001303/2012-90 

Parecer 
019/2012 

Convênio 002/2010 
Projeto 496-PNO-09 

FURG TV&FM 
MÚSICA 

01/11/2011 
à 

31/12/2011 
- 23116.001330/2012-62 

Parecer 
020/2012 

Convênio 003/2011  
FURG E GRUPO 

DEGUSTE (Espaço 
Cidec Sul) 

01/03/2011 
à 

31/07/2011 
454,09 23116.005885/2011-01 

Parecer 
021/2012 

Convênio 002/2011 
FURG E GRUPO 

DEGUSTE (Espaço 
Museu) 

01/02/2011 
à 

31/07/2011 
194,43 23116.005884/2011-58 

Parecer 
022/2012 

Convênio 038/2009 
Projeto 473 -PO-09 Linhas e Letras 

11/12/2009 
à 

09/01/2012 
30.033,09 23116.001824/2012-47 

Parecer 
023/2012 

Convênio  003/2010 
Projeto 499-PNO-10 

Análise Microbiológica 
12/01/2010 

à 
11/01/2012 

254,82 23116.001863/2012-44 

Parecer 
024/2012 

Convênio  032/2009 
Projeto 483-PO-09 

Incubadoras 
tecnológicas de 

Cooperaivas Populares 

09/12/2009 
à 

08/01/2012 
92.854,19 23116.001825/2012-91 

Parecer 
025/2012 

Convênio CT 301/0-
2011 Projeto 560-

PNO-11 

SEBRAE Negócio a 
Negócio Revisitas 

19/08/2011 
à 

30/12/2011 
212.613,93 23116.001636/2012-19 
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Tabela 1 – Item  09 do PAINT 2012 

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

Ação: 20GK – Fomento as Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão – LOCAL FAURG 

Número 
Parecer 

Convênio/ Contrato Nome Período 
Analisado 

Valor Processo 

Parecer 
026/2012 

Convênio CT 1023/0-
2010 Projeto 509-

PNO-10 

SEBRAE Negócio a 
Negócio  

01/01/2011 
à 

31/12/2011 
299.326,29 23116.001637/2012-63 

Parecer 
027/2012 

Convênio 045/2009 
Projeto 488 - PO- 09 

Fabricação de Tijolos 
Ecológicos 

13/12/2009 
à 

12/01/2012 
29.607,48 23116.001844/2012-18 

Parecer 
028/2012 

Convênio 27 -E 
Projeto 278 PU 06 

PRH ANP/MCT 
01/10/2011 

à 
31/12/2011 

82.875,37 23116.001254/2012-95 

Parecer 
029/2012 

Convênio 043/2009 
Projeto 478 - 09  

Assentamento 
Conquista da Liberdade 

11/12/2009 
à 

10/01/2012 
31.011,75 23116.001823/2012-01 

Parecer 
030/2012 

Convênio  022/2010 
Projeto 525 -PO- 10 

Curso Especial de 
Pedagogia 

17/12/2010 
à 

16/12/2011 
13.985,89 23116.001195/2012-55 

Parecer 
031/2012 

Convênio 032/2009 
Projeto 483- PO- 09 

Incubadora Tecnológica 
de Cooperativas 

Populares 

09/12/2009 
à 

08/01/2012 
92.854,19 23116.001825/2012-29 

Parecer 
032/2012 

Convênio 022/2010 
Projeto 525- PO -10 

Curso Especial de 
Pedagogia 

17/12/2010 
à 

16/12/2012 
13.985,89 23116.001195/2012-55 

Parecer 
034/2012 

Convênio 027/2010 
Projeto 535 - PO - 10 38ª Feira do Livro 

13/12/2010 
à 

12/12/2011 
127.884,83 23116.1000000/2012-59 

Parecer 
035/2012 

Convênio 027/2007  
Projeto 377 - PU -07 

Assessoria de Assuntos 
Internacionais 

13/12/2007 
à 

12/12/2011 
76.421,26 23116.001164/2012/02 

Parecer 
037/2012 

Convênio  038/2009 
Projeto 473 -PO -09 

Linha e Letras 
11/12/2009 

à 
09/01/2012 

30.033,09 23116.001824/2012-47 

Parecer 
038/2012 

Convênio 009/2011 
Projeto 546 -PNO - 

11 

Controle Tecnológico 
em Obra de 

Pavimentação do Polo 
Naval 

28/04/2011 
à 

27/01/2012 
15.356,90 23116.002492/2012-18 

Parecer 
039/2012 

Convênio 040/2009 
Projeto 480 - PO -09 

Emponderar para 
Transformar 

11/12/2009 
à 

10/03/2012 
25.980,18 23116.002496/2012-04 

Parecer 
040/2012 

Convênio 022/2010 
Projeto 525- PO -10 

Curso Especial de 
Pedagogia 

17/12/2010 
à 

16/12/2012 
13.985,89 23116.001195/2012-55 

Parecer 
043/2012 

Convênio 019/2010 
Projeto 517 - PNU -

10 

Serviço de Batimetria e 
Sonar 

01/11/2011 
à 

31/12/2011 
6.848,18 23116.001304/2012-18 

Parecer 
045/2012 

Convênio CT 301/10-
2011 Projeto 560 -

PNO - 11 

SEBRAE Negócio a 
Negócio Revisitas 

19/08/2011 
à 

30/11/2011 
212.613,93 23116.001636/2012-19 

Parecer 
046/2012 

Convênio 031/2009 
Projeto 484 - PO - 09 

Narrativas em 
Construção 

09/12/2009 
à 

08/03/2012 
28.410,87 23116.002760/2012-00 

Parecer 
047/2012 

Contrato de Prestação 
de Serviços 19/2010 
Projeto 517 - PNO - 

10 

Serviço de Batimetria e 
Sonar 

01/01/2012 
à 

29/02/2012 
1.639,94 23116.002750/2012-66 
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Tabela 1 – Item  09 do PAINT 2012 

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

Ação: 20GK – Fomento as Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão – LOCAL FAURG 

Número 
Parecer 

Convênio/ Contrato Nome Período 
Analisado 

Valor Processo 

Parecer 
048/2012 

Convênio 011/2006 -
27-E 

Gerenciamento da Taxa 
de Bancada 

PRH/ANP/MCT 

01/01/2012 
à 

31/03/2012 
18.456,82 23116.002490/2012-29 

Parecer 
049/2012 - 

Comissão de 
Levantamento e 
Atualização dos 

Registros Patrimoniais 
dos Bens Imóveis da 

FURG 

03/01/2011 
à 

31/12/2011 
57.957.902,96 23116.001777/2012-31 

Parecer 
050/2012 

Convênio 034/2007 
Projeto 382 -PO - 07 

Curso de C. Biológicas 
MEC/FNDE 

19/12/2007 
à 

31/12/2011 
118.857,79 23116.001419/2012-29 

Parecer 
051/2012 

Convênio 031/2009 
Projeto 484 - PO - 09 

Narrativas em 
Construção 

09/12/2009 
à 

08/03/2012 
28.410,87 23116.002760/2012-00 

Parecer 
052/2012 

Convênio  CT 1023/0 
-2010 Projeto 509 - 

PNO -10 
Negócio a Negócio 

01/01/2011 
à 

31/12/2011 
299.306,29 23116.001637/2012-63 

Parecer 
053/2012 

Convênio 019/2010  
Projeto 586 - PO -09 

Tralhas, Bugigangas e 
outras Quinquilharias 

10/12/2009 
à 

09/04/2012 
18.720,50 23116.003367/2012-25 

Parecer 
054/2012 

Contrato de Prestação 
de Serviços 19/2010 
Projeto 517 - PNO - 

10 

Serviço de Batimetria e 
Sonar 

01/03/2012 
à 

30/04/2012 
- 23116.003612/2012-02 

Parecer 
056/2012 

Convênio CT 1023/0-
2010 Projeto 509-

PNO-10 
Negócio a Negócio 

01/01/2011 
à 

31/12/2011 
299.306,29 23116.001637/2012-63 

Parecer 
057/2012 

Contrato de Prestação 
de Serviços 19/2010 
Projeto 517 - PNO - 

10 

Serviço de Batimetria e 
Sonar 

01/03/2012 
à 

30/04/2012 
- 23116.003612/2012-02 

Parecer 
059/2012 

Convênio 009/2009 
Projeto 454 - PO - 09 

Capacitação de 
Professores e Tutores 

para Ações de Educação 
a Distancia na FURG - 

2ª Edição 

31/07/2009 
à 

31/03/2012 
108.989,77 23116.003366/2012-81 

Parecer 
060/2012 

Convênio 012/2009 
Projeto 461 - PO - 09 

Oferta 1º e 2º Semestres 
dos Cursos de 
Especialização 

p/Professores de 
Matemática e Pós -

Graduação/RS 

21/09/2009 
à 

31/03/2012 
163.299,29 23116.003365/2012-36 

Parecer 
061/2012 

Contrato de Prestação 
de Serviços 008/2009 
Projeto 506 - POI - 10 

Dragagem e 
Aprofundamento do 

Canal do Porto do Rio 
Grande 

19/01/2010 
à 

19/04/2011 
424.007,86 23116.003984/2011-40 

Parecer 
062/2012 

Contrato de Prestação 
de Serviços 002/2011 
Projeto 551 - PNO - 

11 

Projeto Tecnológico - 
FUNDESP 

20/06/2011 
à 

19/04/2012 
26.408,35 23116.003959/2012-47 

Parecer 
064/2012 

Contrato de Prestação 
de Serviços 002/2011 
Projeto 551 - PNO - 

11 

Projeto Tecnológico - 
FUNDESP 

20/06/2011 
à 

19/04/2012 
26.408,35 23116.003959/2012-47 

Parecer 
065/2012 

Convênio 014/2009 
Projeto 458 - PO - 09 

Canicicultura e 
Piscicultura Marinha II 

01/01/2011 
à 

30/04/2012 
64.491,96 23116.003983/2012-86 
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Tabela 1 – Item  09 do PAINT 2012 

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

Ação: 20GK – Fomento as Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão – LOCAL FAURG 

Número 
Parecer 

Convênio/ Contrato Nome Período 
Analisado 

Valor Processo 

Parecer 
066/2012 

Convênio 003/2009 
Projeto 442 - PO - 09 

Canicicultura e 
Piscicultura Marinha I 

01/01/2011 
à 

30/04/2012 
119.385,44 23116.003977/2012-29 

Parecer 
068/2012 

Convênio  009/2007 
Projeto 353 - PU - 07 

Implementação do 
Oceanário Brasil II 

14/11/2007 
à 

13/08/2012 
7.562,12 23116.004165/2012-09 

Parecer 
069/2012 

Convênio 037/2009 
Projeto 489 - PO - 09 

Jogos Educativos  - EJA 
10/12/2009 

à 
09/05/2012 

29.130,66 23116.004167/2012-90 

Parecer 
070/2012 

Convênio 012/2009 
Projeto 461 - PO - 09 

Oferta 1º e 2º Semestres 
dos Cursos de 
Especialização 

p/Professores de 
Matemática e Pós -

Graduação/RS 

21/09/2009 
à 

31/03/2012 
163.299,29 23116.003365/2012-36 

Parecer 
071/2012 

Convênio 012/2011 
Projeto 550 - PNO - 

11 

Controle Tecnológico - 
Construtora Triunfo 

27/05/2011 
à 

26/06/2012 
46.678,73 23116.004199/2012-95 

Parecer 
072/2012 

Convênio 032/2006 
Projeto 314 - PU - 07 

Implementação do 
Oceanário Brasil  

15/12/2006 
à 

13/08/2012 
314.878,10 23116.004166/2012-41 

Parecer 
073/2012 

Convênio  034/2009 
Projeto 485 - PO -09 FURG faz mais Música 

09/12/2009 
à 

08/06/2012 
145.165,05 23116.004308/2012-74 

Parecer 
074/2012 

Convênio 029/2009 
Projeto 477 - PO - 09 

Ruas de Mão Dupla 
09/12/2009 

à 
08/04/2012 

165.289,50 23116.004420/2012-13 

Parecer 
075/2012 

Convênio 019/2010 
Projeto 517 - PNO -

10 

Serviço de Batimetria e 
Sonar 

01/05/2012 
à 

30/06/2012 
559,27 23116.004543/2012-46 

Parecer 
076/2012 

Convênio 032/2006 
Projeto 314 - PU - 07 

Implementação do 
Oceanário Brasil 

15/12/2006 
à 

13/08/2012 
314.878,10 23116.004166/2012-45 

Parecer 
077/2012 

Contrato de Prestação 
de Serviços 019/2010 
Projeto 517 - PNO - 

10 

Serviço de Batimetria e 
Sonar 

01/05/20012 
à 

30/06/2012 
559,27 23116.004543/2012-46 

Parecer 
078/2012 

Convênio  034/2009 
Projeto 485 - PO -09 FURG faz mais Música 

09/12/2009 
à 

08/06/2012 
145.165,05 23116.004308/2012-74 

Parecer 
079/2012 

Convênio 048/2010 
Projeto 539 - PO - 11 

Centro Regional de 
Referência 

01/05/2011 
à 

18/07/2012 
231.548,71 23116.004802/2012-39 

Parecer 
080/2012 

Convênio 003/2009 
Projeto 474 - PO - 09 

Interlocução de Saberes 
09/12/2009 

à 
08/06/2012 

93.970,78 23116.004850/2012-27 

Parecer 
081/2012 

Convênio 003/2009 
Projeto 442 - PO - 09 

Carnicicultura e 
Piscicultura Marinha I 

01/11/2011 
à 

30/04/2012 
119.385,44 23116.003977/2012-29 

Parecer 
082/2012 

Convênio 042/2009 
Projeto 481 - PO - 09 

Enriquecimento de 
Alimentos com 

Spirulina 

11/12/2009 
à 

10/07/2012 
84.597,48 23116.004892/2012-68 
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Número 
Parecer 

Convênio/ Contrato Nome Período 
Analisado 

Valor Processo 

Parecer 
083/2012 

Convênio 014/2009 
Projeto 458 - PO - 09 

Carnicicultura e 
Piscicultura Marinha II 

01/11/2011 
à 

30/04/2012 
64.491,96 23116.003983/2012-86 

Parecer 
084/2012 

Contrato de Prestação 
de Serviços 001/2011 
Projeto 549 - PNO - 

11 

SIGRI - Vento Sul  
19/05/2011 

à 
18/05/2012 

- 23116.004310/2012-43 

Parecer 
085/2012 

Convênio 014/2009 
Projeto 458 - PO - 09 

Carnicicultura e 
Piscicultura Marinha II 

01/11/2011 
à 

30/04/2012 
64.491,96 23116.003983/2012-86 

Parecer 
086/2012 

Contrato de Prestação 
de Serviço 019/2010 
Projeto 517 - PNO - 

10 

Serviço de Batimetria e 
Sonar 

01/05/2012 
à 

30/06/2012 
559,27 23116.004543/2012-46 

Parecer 
087/2012 

Contrato de Prestação 
de Serviço 019/2010 
Projeto 517 - PNO - 

10 

Serviço de Batimetria e 
Sonar 

01/07/2012 
à 

30/09/2012 
12.866,20 23116.005235/2012-38 

Parecer 
088/2012 

Convênio 048/2010 
Projeto 539 - PO - 11 

Centro Regional de 
Referência 

01/05/2011 
à 

18/07/2012 
231.548,71 23116.004802/2012-39 

Parecer 
089/2012 

Convênio 042/2009 
Projeto 481 - PO - 09 

Enriquecimento de 
Alimentos com 

Spirulina 

11/12/2009 
à 

10/07/2012 
84.493,92 23116.004892/2012-68 

Parecer 
090/2012 

Convênio 27 -E 
Projeto 278 PU 06 PRH ANP/MCT 

01/04/2012 
à 

30/06/2012 
42.457,94 23116.005103/2012-14 

Parecer 
092/2012 

Contrato de Prestação 
de Serviços 001/2011 
Projeto 549 - PNO - 

11 

SIGRI - Vento Sul  
19/05/2011 

à 
18/05/2012 

- 23116.004310/2012-43 

Parecer 
093/2012 

Convênio 033/2009 
Projeto 474 - PO - 09 

Interlocução de Saberes 
09/12/2009 

à 
08/06/2012 

93.970,78 23116.004850/2012-27 

Parecer 
095/2012 

Convênio 032/2006 
Projeto 314 - PU - 07 

Implantação do 
Oceanário Brasil 

15/12/2006 
à 

13/08/2012 
314.878,10 23116.004166/2012-45 

096/2012 
Termo de Cooperação 
004/2011Projeto 548-

PNO-11 

Zoneamento Ecológico 
– Azonasul 

01/06/2011 
à 

30/06/2012 
42.112,62 23116.006332/2012-48 

097/2012 Convênio 003/2009 
Projeto 442 - PO-09 

Carcinocultura e 
Psicicultura Marinha I 

01/11/2011 
à 

30/04/2012 
119.385,44 23116.003977/2012-29 

099/2012 Convênio 006/2007 
Projeto 345 - PR-07 

Modelo Computacional 
CTI 

14/08/2007 
à 

13/08/2012 
16.136,60 23116.006460/2012-91 

101/2012 Convênio 044/2010 
Comercialização de 
Pescado Solidária 

23/12/2010 
à 

22/10/2012 
276.264,09 23116.006816/2012-97 

102/2012 Convênio 003/2009 
 

Carcinocultura e 
Pscicultura Marinha I 

01/05/2012 
à 

31/10/2012 
204.618,31 23116.006796/2012-54 

103/2012 
Conênio 002/2011 

Termo Aditivo 
004/2012 

Grupo Deguste Museu 
Oceanográfico 

01/01/2012 
à 

31/07/2012 
- 23116.006799/2012-98 
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Número 
Parecer 

Convênio/ Contrato Nome Período 
Analisado 

Valor Processo 

104/2012 Convênio 002/2011 Grupo Deguste Museu 
Oceanográfico 

01/08/2011 
à 

31/12/2011 
- 23116.006800/2012-84 

105/2012 Convênio 003/2011 
Grupo Deguste Cidec 

Sul 

01/01/2012 
à 

31/07/2012 
- 23116.006801/2012-29 

106/2012 Convênio 003/2011 Grupo Deguste Cidec 
Sul 

01/08/2011 
à 

31/12/2011 
- 23116.006802/2012-73 

107/2012 Convênio 001/2011 Grupo Deguste Artesãs 
da Barra 

01/01/2012 
à 

31/07/2012 
- 23116.006803/2012-18 

108/2012 Convênio 001/2011 
Grupo Deguste Artesãs 

da Barra 

01/08/2011 
à 

31/12/2011 
- 23116.006833/2012-24 

111/2012 Convênio 032/2006 
Projeto 314 - PU-07 

Implementação 
Oceanário Brasil 

15/12/2006 
à 

13/08/2012 
314.878,10 23116.005436/2012-35 

 
 

Tabela 2 – Item  09 do PAINT 2012 

Programa  2015- Aperfeiçoamento do SUS 

Ação: 8585 – Atenção a Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade 

Unidade FAHERG 

Parecer 

Descrição 

Convênio/ Contrato Nome Período Analisado  Valor  Processo 

Parecer 
033/2012 Convênio 010/2010 FNS 01/10/2011 à 31/12/2011 4.116.527,86 23116.002230/2012-53 

Parecer 
036/2012 Convênio 010/2010 FNS 01/10/2011 à 31/12/2011 4.116.527,86 23116.002230/2012-53 

Parecer 
042/2012 

Convênio 010/2010 FNS 01/10/2011 à 31/12/2011 4.113.112,14 23116.002230/2012-53 

Parecer 
044/2012 Convênio 010/2010 FNS 01/01/2012 à 20/01/2012 537.350,68 23116.002813/2012-84 

Parecer 
055/2012 Convênio 010/2010 FNS 21/01/2012 à 30/03/2012 2.959.176,02 23116.003666/2012-60 

Parecer 
058/2012 

Convênio 010/2010 FNS 21/01/2012 à 30/03/2012 3.001.176,02 23116.003666/2012-60 

Parecer 
063/2012 Convênio 010/2010 FNS 21/01/2012 à 30/03/2012 3.001.176,02 23116.003666/2012-60 

Parecer 
067/2012 Convênio 010/2010 FNS 21/01/2012 à 30/03/2012 3.001.176,02 23116.003666/2012-60 

Parecer 
091/2012 

Convênio 010/2010 FNS 21/01/2012 à 30/03/2012 3.001.176,02 23116.003666/2012-60 
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Tabela 2 – Item  09 do PAINT 2012 

Programa  2015- Aperfeiçoamento do SUS 

Ação: 8585 – Atenção a Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade 

Unidade FAHERG 

Parecer 

Descrição 

Convênio/ Contrato Nome Período Analisado  Valor  Processo 

Parecer 
094/2012 

Convênio 010/2010 FNS 01/04/2012 à 30/06/2012 4.183.750,19 23116.005436/2012-35 

Parecer 
100/2012 Convênio 010/2010  FNS 01/04/2012 à 30/06/2012 4.183.750,19 23116.005436/2012-35 

Parecer 
109/2012 

Convênio 010/2010 FNS 01/04/2012 à 30/06/2012 4.183.750,19 23116.005436/2012-35 

Parecer 
110/2012 

Termo Aditivo 
01/2012 

Convênio 010/2010  
FNS 01/07/2012 à 30/09/2012 4.096.918,27 23116.006910/2012-46 

 

 

Tabela 3 – Itens do PAINT (ref. Solicitações, Notificações e Relatórios) 

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

Ação: 20GK – Fomento as Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Solicitações/Notifi

cações/Relatórios 

Atividade 

do 

PAINT 

2012 

Descrição 
Recursos 

Auditados/R$ 

Notificação 
002/2012 

2 Planejamento e controle de despesas                      
10.582,00  

Relatório de 
Auditoria  
001/2012 

3 Análise do Convênio 001/2011 - Grupo Artesãs da Barra e 
Deguste 

 -  
Relatório de 

Auditoria  
002/2012 

3 Análise do Convênio 002/2011 - Grupo Artesãs da Barra e 
Deguste  -  

Relatório de 
Auditoria  
003/2012 

3 Análise do Convênio 003/2011 - Grupo Artesãs da Barra e 
Deguste 

 -  

S.A. 01/2012 4 
Acompanhamento de Gestão: Dívidas da  Instituição, 
Restos a Pagar, Posição d Aluguéis, Falta ou irregularidade 
de comprovação, Responsáveis por perdas ou danos.  -  

S.A. 47/2012 2 e 7 Justificativa referente a baixa de bens 
 -  

S.A. 48/2012 2 e 7 Informações sobre baixa de bens HU. 
 -  

S.A. 17/2012 9 Solicitação de Contrato. 
 -  

S.A. 23/2012 9 Solicitação de Contrato. 
 -  

S.A. 24/2012 9 Infomações sobre Fiscais de Contrato. 
 -  

S.A. 25/2012 9 Informações sobre registro de ocorrência de Convênio. - 

S.A. 26/2012 9 Informações sobre registro de ocorrência de Convênio. - 

S.A. 27/2012 9 Informações sobre registro de ocorrência de Convênio. - 

S.A. 28/2012 9 Informações sobre registro de ocorrência de Convênio. - 
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Tabela 3 – Itens do PAINT (ref. Solicitações, Notificações e Relatórios) 

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

Ação: 20GK – Fomento as Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Solicitações/Notifi

cações/Relatórios 

Atividade 

do 

PAINT 

2012 

Descrição 
Recursos 

Auditados/R$ 

S.A. 07/2012 10 Relação de Processos de Obras. - 

S.A. 13/2012 10 Processo de obras 8.452.056,53 

S.A.15/2012 10 Processo de obras. 393.397,13 

S.A. 16/2012 10 Disponibilização de empenho referente a obras. 393.397,13 

S.A. 29/2012 10 Solicitação de documentos referentes a obras. - 

S.A. 30/2012 10 Solicitação de registro de ocorrências. - 

S.A. 31/2012 10 Solicitação de registro de ocorrências. - 

S.A. 32/2012 10 Contrato de Obra. - 

S.A. 33/2012 10 Documentos de Garantias contratuais de obras. - 

S.A. 34/2012 10 Documentos de Garantias contratuais de obras. - 

S.A. 35/2012 10 Documentos de Garantias contratuais de obras. - 

S.A. 36/2012 10 Documentos de Contrato Administrativo de Obras. - 

S.A. 11/2012 11 Processo licitatório. - 

S.A. 12/2012 11 Processo licitatório. - 

S.A. 20/2012 11 Disponibilização de Processo licitatório. - 

S.A. 37/2012 11 Solicitação de processos licitatórios: dispensa, pregão 
eletrônico e inexigibilidade. 

- 

S.A. 38/2012 11 
Solicitação de processos licitatórios: dispensa, pregão 
eletrônico e inexigibilidade. - 

S.A. 39/2012 11 Solicitação de documentos de processos licitatórios. - 

S.A. 40/2012 11 Solicitação de documentos de processos licitatórios. - 

S.A. 43/2012 11 Solicitação de documentos de processos licitatórios. - 

S.A. 45/2012 11 Justificativa sobre dispensa de licitação. - 

S.A. 46/2012 11 Solicitação de justificativas de processo licitatório. - 

S.A. 42/2012 12 
Solicitação de Relação de Servidores sujeitos a entrega de 
Imposto de Renda Pessoa Física. - 

S.A. 44/2012 2 e 13 Solicitação de documentos de Admissões e Demissões. - 

S.A. 06/2012 14 Relação de Diárias e Passagens. - 

S.A. 08/2012 14 Documentação de diárias e passagens. 61.368,98 
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Tabela 3 – Itens do PAINT (ref. Solicitações, Notificações e Relatórios) 

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

Ação: 20GK – Fomento as Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Solicitações/Notifi

cações/Relatórios 

Atividade 

do 

PAINT 

2012 

Descrição 
Recursos 

Auditados/R$ 

Relatório de 
Auditoria 004/2012 14 Análise dos processos de Diárias e Passagens. - 

S.A. 41/2012 15 Solicitação de Despesas de Exercícios Anteriores de 
pessoal. 

- 

S.A. 09/2012 17 Processos de Multas de Trânsito. - 

S.A. 10/2012 17 Relação da frota de veículos da FURG. - 

S.A. 14/2012 17 
Disponibilização de documentos referentes a multa de 
trânsito de veículos. - 

S.A. 21/2012 17 Informações sobre alojamento da Casa do Estudante. - 

S.A. 22/2012 17 Informações sobre alojamento da Casa do Estudante. - 

Relatório de 
Auditoria 005/2012 

17 Levantamento e análise das multas de trânsito. - 

S.A. 03/2012 3 Informações sobre Convênios 001, 002 e 003 - Grupos 
Artesãs da Barra e Deguste. 

- 

S.A. 04/2012 3 Complemento de informações sobre Convênios 001, 002 e 
003 - Grupos Artesãs da Barra e Deguste. 

- 

S.A. 05/2012 3 
Complemento de informações sobre Convênios 001, 002 e 
003 - Grupos Artesãs da Barra e Deguste. - 

Relatório de 
Auditoria 006/2012 16 Análise Almoxarifado FURG - 

Relatório de 
Auditoria 007/2012 16 Análise Almoxarifado HU - 

Relatório de 
Auditoria 008 

13 Análise do SISAC/TCU - 

S.A. 47/2012 7 Baixa de Bens Furg - 

 

 

Tabela 4 – Itens do PAINT relativos a Prestação de Contas FURG e Comissões 

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

20GK – Fomento as Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão                                                                                                                                                  

Programa  2015- Aperfeiçoamento do SUS    / Ação: 8585 – Atenção a Saúde da População para 

Procedimentos em Média e Alta Complexidade 

Relatórios e Pareceres 
Atividade do 

PAINT 2012 
Descrição 

  Recursos 

Auditados/R$   

Relatório de Auditoria 

s/Prestação de Contas 
4 e 6 

Análise e emissão de Parecer e Relatório de 

Auditoria. 
 -  

Parecer de Auditoria 

s/Prestação de Contas 
4 e 6 

Análise e emissão de Parecer e Relatório de 

Auditoria. 
 -  

Análise do Relatório de 

Gestão 
4 e 6 

Análise e emissão de Parecer e Relatório de 

Auditoria. 
 -  
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Tabela 4 – Itens do PAINT relativos a Prestação de Contas FURG e Comissões 

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

20GK – Fomento as Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão                                                                                                                                                  

Programa  2015- Aperfeiçoamento do SUS    / Ação: 8585 – Atenção a Saúde da População para 

Procedimentos em Média e Alta Complexidade 

Relatórios e Pareceres 
Atividade do 

PAINT 2012 
Descrição 

  Recursos 

Auditados/R$   

Parecer 041/2012 8 

Comissão de Levantamento de Bens Móveis 

da FURG   49.875.825,39  

Parecer 003/2012 4 

Relativo a Comissão de Verificação de 

Valores Existentes na Tesouraria da FURG                   1.353,68  

Parecer 012/2012 3 

Reavaliação e Redução a Valor Recuperável 

dos Bens Patrimoniais FURG            8.223.857,32  

Parecer 013/2012 4 

Comissão para Levantamento de Bens 

Existentes no Almoxarifado do Campus 

Carreiros               615.847,46  

Parecer 014/2012 4 

Comissão para Levantamento de Bens 

Existentes no Almoxarifado do HU Campus 

Saúde            1.018.523,93  

Parecer 015/2012 4 

Restos a Pagar Processados e Não 

Processados Anos 2009, 2010 e 2011 - 

FURG/HU        168.659.579,95  

Parecer  

098/2012 8 

Comissão para Reavaliação e Redução a 

Valor Recuperável dos Bens Patrimoniais da 

Furg. 3.635.599,77 

 

 

Tabela 5 – Itens do PAINT (HU) 

Programa  2015- Aperfeiçoamento do SUS 

Solicitações/ 
Notificações Atividade 

do PAINT 

Ação: 8585 – Atenção a Saúde da População para 

Procedimentos em Média e Alta Complexidade   Recursos 

Auditados/R$   

S.A. 02/2012 2 Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndio - 

Notificação 

0001/2012 3 Bens Patrimoniais -  

S.A. 18/2012 16 

Informações para o monitoramento da Farmácia do 

Almoxarifdo HU.  -  

S.A. 19/2012 16 

Informações para o monitoramento do Laboratório de 

Análises Clínicas do HU.  -  

S.A. 48/2012 7 Baixa de Bens HU - 
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A Tabela 6, a seguir descreve as demais atividades da Auditoria Interna, 

realizadas ao longo do ano de 2012. 

 

Tabela 6 – Demais Itens do PAINT 

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

Ação: 20GK – Fomento as Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Atividade do 

PAINT 
Descrição 

  Recursos 

Auditados/R$   

- 
Reunião na UFRGS para tratar de esclarecimentos sobre emissão de 

Parecer da Auditoria Interna sobre Despesas de Exercícios Anteriores - 

18 
Participação no FONAI - MEC ocorreu em um evento, até o presente 

momento. - 

19 
As férias ocorreram conforme o planejado (352 h) . Além das férias houve 

Licença de um servidor (176  h). - 

20 

Cursos de Capacitação: a) Treinamento na CGU s/Prestação de Contas (4 

h); b) I Encontro de Auditores Internos na CGU (8 h); c)Capacitação de 

Auditores Internos na CGU - 2 Servidores (32 h); d) Curso de Auditoria de 

Risco /ABOP em Santa Maria (40 h); e) Curso de Informática FURG (150 

h) 
- 

21 
Conformidade de Gestão SIAFI, aproximadamente 2 h diárias,  em 248 

dias. - 

22 
Não ocorreu apoio operacional a Auditoria do TCU, em virtude de que o 

Tribunal não realizou auditoria in loco na FURG em 2012. - 

23 

a) Reuniões de trabalho sobre Lei de Acesso a Informação (40 h); 

b)Reuniões para tratar assuntos relacionados de  a Acórdãos TCU, trabalho 

de auditorias CGU e Plano de Providências ( 40 h); e c)Reuniões no TCU e 

CGU (8 h ).  
- 

 

Gestão de Recursos Humanos 

 
 Nessa área foram analisados processos de diárias, admissões e demissões 
(registro no SISAC), autorizações de acesso a Declarações do Imposto de Renda. 
 

DIÁRIAS E PASSAGENS: 
 

Foram analisados processos de diárias, cuja recomendação deste órgão de 
Auditoria Interna refere-se Quanto ao pagamento das diárias e passagens, 
recomendamos que o mesmo seja realizado 5 (cinco) dias antes da viagem, 
conforme preconizam os Decretos 5992/2006 e 6907/2009.   

Com relação aos relatórios de Viagens, recomendamos que sejam 
apresentados à DAFC até 5(cinco) dias após o retorno da viagem, de acordo com a 
legislação vigente.  

A comparação realizada no mesmo período dos anos de 2011 e 2012 
demonstra que houve um aumento na emissão de LR’s, em 2012, de 56%. Este fato 
somado ao sistema utilizado pela Unidade responsável torna complexo o processo, 
em razão dos trabalhos manuais que necessitam ser realizados em um sistema com 
pouca modernidade.  
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A informação sobre a implantação do Sistema de Concessão de Diárias e 
Passagens do Governo Federal (SCDP) vai ao encontro das recomendações 
anteriores realizadas por este órgão de Auditoria Interna, conforme constou no 
nosso Relatório de Auditoria na Prestação de Contas Anual da FURG em 2011. 

 Foram tomadas providências necessárias para atendimento das 
recomendações da AUDIN constantes no Relatório 004/2012, conforme Memo. 
0153/2012-DAFC, de 19/07/2012. 

 Podemos destacar a implantação do SCDP, como forma positiva e de 
atendimento ao dispositivo legal. Porém a falta de pessoal ainda dificulta sua 
execução. 

ADMISSÕES E DEMISSÕES (SISAC) 
 
Esta análise teve como finalidade verificar se todos os atos de admissão e 

demissão estão sendo registrados no SISAC – Sistema de Apreciação de Atos de 
Admissão e Demissão e Concessões do TCU. 

 
AUTORIZAÇÕES DE ACESSO A DECLARAÇÕES DE I.R.: 

 
Foram analisados 100% das autorizações de acesso as Declarações de I.R. 

 

Controles de Gestão e Gestão Operacional 

 
 Consideramos nessa área o tempo gasto com elaboração do relatório da 
Auditoria Interna e, respectivo parecer e como operacional o tempo despedido na 
análise e relatório sobre a gestão. Além do atendimento a CGU-RS e ao TCU, o 
acompanhamento ao Plano de Providências, bem como demandas eventuais da 
Instituição. 
  
Justificativas das atividades programadas e não realizadas 
 

 Todas as atividades programas no PAINT 2012 foram realizadas. 
 
 

Atividades desenvolvidas e não planejadas 
 

 Análise das Prestações de Contas dos Contratos e Convênios com Fundações 
de Apoio, por solicitação da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração. 

 Realizamos análise do convênio 001/2011-Grupo Deguste (Cidec Sul),  motivado 
verificação de auditoria em convênios, sendo emitido o Relatório de Auditoria 
001/2012, processo  23116.003710/2012-31. 

 Realizamos análise do convênio 002/2011-Cantina do Museu Oceanográfico 
motivado pela verificação de auditoria em convênios, sendo emitido o Relatório 
de Auditoria 002/2012, processo 23116.003711/2012-86. 

 Realizamos análise do convênio 003/2012-Cantina do Museu Oceanográfico 
motivado pela verificação de auditoria em convênios, sendo emitido o Relatório 
de Auditoria 003/2012, processo 23116.003712/2012-21. 
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 Realizamos análise de multas de transito em veículos nos anos de 2011/2012, 
motivado pelo acompanhamento da gestão, sendo emitido o Relatório de 
Auditoria 005/2012, processo 23116.004055/2012-39. 
 

 
CONCLUSÃO: 

 

Em face dos exames realizados no período previamente definido 
constatamos que os atos da referida Gestão não comprometeram ou causaram 
prejuízo à Instituição. Entretanto ressalvamos à necessidade de correções dos fatos 
a seguir: 

1) Recomendamos: 

1.1) Adaptação ou troca do sistema operacional do Almoxarifado do HU (SIGH), 
citados em nossos Relatórios de Auditoria 001/2011 e 007/2012, processo 
23116.006311/2012-22 e Parecer de Auditoria 14/2012.  

1.2) Modificar a metodologia utilizada pela Comissão de Bens Móveis, citada em 
nosso Parecer de Auditoria 041/2012, no item 2 Inconsistências relativas a 
Metodologia utilizada para o Levantamento de Bens da Comissão, conforme a  
seguir: 

 Co-participação Ativa de Cada Unidade: Foi constatado por este Órgão de 
Auditoria Interna que, conforme fl. 08 do processo, a Comissão para o Levantamento 
de Bens utilizou-se de uma interpretação não adequada sobre a Deliberação 
095/2009 do COEPEA, art. 2, 3 e 4, já que menciona o cumprimento deste 
regulamento ao mesmo tempo em que informa sobre a utilização do trabalho de 
servidores de todas as Unidades no levantamento do Inventário físico dos bens. No 
entanto, a responsabilidade sobre a guarda dos bens pelos servidores das Unidades 
da Universidade não confere a estes a responsabilidade pelo inventário físico, já que 
a averiguação física só poderá ser realizada por pessoa de fora da Unidade 
inventariada, para que seja atingida a finalidade do Inventário, ou seja, a verificação 
da existência física dos bens. Este procedimento intui fiscalizar a real existência dos 
bens, cuja guarda tenha sido conferida aos servidores. Assim, os servidores não 
podem ser fiscais deles próprios, assim como as Unidades não podem fiscalizar a 
elas mesmas. Quando isto ocorre recai-se na segregação de funções. 
 A fragilidade verificada pelo sistema utilizado pela Comissão para o 
Levantamento de Bens compromete também a localização dos Bens Não 
Localizados em anos anteriores, já que havia por parte das Unidades a preocupação 
na entrega da relação de Bens, que poderia ser facilmente emitida pelo Sistema de 
Patrimônio da FURG e entregue a Comissão, sem que fosse respaldada pela 
confrontação entre esta (a relação de bens) e a averiguação física de bens na 
Unidade. Por este motivo a legislação atribui a uma Comissão o trabalho de realizar 
o inventário físico dos bens, para que esta comissão ateste sobre a real existência 
de bens, que integram os registros patrimoniais da Entidade. 

1.3) Pelo que determina o Acórdão 367/2010 – TCU 2ª Câmara no item 1.5.1.4. 

“apure a responsabilidade pelo desaparecimento de bens 
patrimoniais relacionados no item 3.1.1.1 do Relatório de Auditoria da 
Controladoria-Geral da União (fls. 181/182 do Volume Principal), 
assegurando o respectivo ressarcimento, conforme previsto no item 10.5 
da IN SEDAP n.º 205/88, informando ao TCU - SECEX/RS, na prestação 
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de contas do próximo exercício, as medidas adotadas e os resultados 
alcançados”. 

1.4) A observação dos pontos abordados nas Solicitações de Auditoria 
201216532/001 e 002 da Presidência da República/Controladoria Geral da 
União/Controladoria Regional da União no Rio Grande do Sul. (CGU-
Regional/RS/CGU-PR), referente às falhas e inconsistências relativas ao trabalho da 
Comissão de Bens Móveis, para que não haja reincidência em 2013. Tratando  
também dos itens do Acórdão 367/2010 – TCU 2ª Câmara.       

1.5) Recomendamos a necessidade de criação de um setor e/ou comissão para 
análise e controle das Prestações de Contas da Ifes., com as suas Fundações de 
Apoio. Assim a Furg terá um maior controle sobre as prestações de Contas de 
Contratos e/ou Convênios, podendo inclusive atender as determinações constantes 
nos Acórdãos 1829 e 2701/2009 – TCU Plenário. Este Setor e/ou Comissão teria a 
finalidade de acompanhar todo o processo, desde a obtenção dos recursos junto aos 
órgãos de repasse, inclusive as fases de planejamento, execução e a prestação de 
contas, orientando durante todo o processo. 
  
1.6) Recomendamos também acompanhamento dos Acórdãos 2120/2011, TCU 
Plenário e 3.913/2011-TCU 2ª Câmara, 1255/2012 – TCU 1ª Câmara, 3696/2012 – 
TCU 2ª Câmara e 6103/2012-2ª Câmara, que determina cumprimento das 
determinações previstas nos itens 9.1 e 9.3 do Acórdão 1.431/2006-TCU 1ª Câmara, 
à URP/89. 
 
2) Pontos positivos observados na Gestão de 2012: 
2.1) A Implantação do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP, do 
Ministério do Planejamento orçamento e Gestão, de forma parcial no exercício de 
2012 e de forma total a partir de janeiro de 2013. 

2.2) O Acórdão 2717/2012-TCU Plenário, que apreciou o processo de 
Monitoramento, TC 012.357/2012-0, que trata do monitoramento de Acórdão 
826/2011-TCU – Plenário (TC-027.439/20100), sobre o relacionamento da FURG 
com sua fundação de apoio. 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. 

Este processo é originário de 2006, tendo em vista que ainda não havia, no 
âmbito do TCU e da própria SECEX/RS, um entendimento abrangente, uniforme e 
sólido acerca do que era ou não admissível no relacionamento entre as IFES e suas 
fundações de apoio, tendo sido elaborado pela SECEX/RS Matrizes de 
Planejamento e Procedimento Padronizados para aplicação em todas as Unidades 
de sua clientela que contavam com o apoio dessas entidades. A execução da 
primeira auditoria ocorreu em 2006, e como conseqüência a emissão do Acórdão 
253/2007-TCU – Plenário, e o primeiro monitoramento por meio do Acórdão 
1829/2009-TCU – Plenário, sendo que em decorrência do monitoramento foram 
expedidas determinações e recomendações a FURG. 

O Acórdão 1648/2011-TCU Plenário, o qual proferiu treze determinações, 
onze alertas e duas recomendações à FURG, bem como uma determinação à 
SECEX/RS. 
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A segunda auditoria ocorreu em 2010, avaliou o grau de cumprimento das 
deliberações acima, identificando que, das 18 efetuadas Á FURG, 8 haviam sido 
integralmente cumpridas, 7 parcialmente cumpridas e 3 não haviam sido atendidas. 
Os cumprimentos parciais e os não atendimentos receberam proposta de correção 
no relatório apresentado, o qual resultou no Acórdão 826/2011-TCU Plenário, o qual 
efetuou 13 determinações, 11 alertas e 2 recomendações à FURG. 

Reafirmo que o resultado obtido através do Acórdão 2717/2012-TCU – 
Plenário, e de pleno êxito a FURG, pois foram consideradas atendidas as 
determinações, alertas e recomendações proferidas no Acórdão nº 826/2011-TCU-
Plenário. 

Rio Grande, 19 de março de 2013. 
 
 
 
 
 

Adm. Jackson Negalho Medeiros – CRA/RS 8.968 
Auditor Interno 

Chefe do Órgão de Auditoria Interna 
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