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Considerando o Art. 8º da INSTRUÇÃO NORMATIVA CGU 07/2006.  
 

Considerando, planejamento constante do PAAAI 2013, o qual fora 
redigido conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA CGU 02/2002, e encaminhado a 

Gerência Regional de Controle Interno através do Ofício AUDIN 007/2010.  
A Auditoria interna da Universidade Federal do Rio Grande encaminha, 

a esse órgão de controle interno, considerações sobre as auditorias 
realizadas. 

Foram realizadas no ano de 2013 as seguintes ações:  

 
RESUMO TRIMESTRAL DAS AUDITORIAS REALIZADAS 

N° 

 

 

Mês 
 

Unidade 

Auditável 

 

Descrição 

 

Procedimento 

Período de Execução 

Início Fim 

01 Janeiro a 

Dezembro  

AUDIN Conformidade de 

Gestão: 

Universidade e 

Hospital 

Universitário 

Análise e conferência nos registros 

no Sistema SIAFI. 

02/01/2013                                                                          31/12/2013 

02 Janeiro DAFC Acompanhamento  

\De Gestão 

Verificação sobre a posição da 

Dívida, Restos a Pagar e Aluguéis  

– S.A. 001/2013. 

07/01/2013 07/01/2013 

03 Janeiro DAFC Acompanhamento  

\De Gestão 

Verificação de informações sobre 

Acional de Plantão Hospitalar - 

APH  – S.A. 002/2013. 

07/01/2013 07/01/2013 

04 Janeiro Tesouraria da 

FURG 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação do processo relativo à 

Comissão estabelecida para  

proceder a verificação de valores 

existentes na Tesouraria da FURG. 

Parecer 001/2013. 

17/01/2013 17/01/2013 

05 Janeiro Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório, 

Convênio 014/2009 - Projeto 458-

PO-09, CARCINOCULTURA E 

PISCICULTURA MARINHA II. 

Parecer 002/2013. 

17/01/2013 17/01/2013 

06 Janeiro Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório, 

Convênio 012/2009 - Projeto 461-

PO-09, OFERTA 1º E 2º 

SEMESTRE DOS CURSOS: 

ESPECIALIZAÇÃO PARA 

PROFESSORES DE 

MATEMÁTICA E PÓS 

GRADUAÇÃO RIO GRANDE DO 

SUL. Parecer 003/2013. 

17/01/2013 17/01/2013 
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N° 

 

 

Mês 
 

Unidade 

Auditável 

 

Descrição 

 

Procedimento 

Período de Execução 

Início Fim 

07 Janeiro NUDESE  

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório, 

CONVÊNIO 001/2011 – GRUPO 

DEGUSTE ARTESÃS DA 

BARRA. Parecer 004/2013. 

21/01/2013 21/01/2013 

08 Janeiro NUDESE  

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório, 

CONVÊNIO 001/2011, GRUPO 

DEGUSTE ARTESÃS DA 

BARRA. Parecer 005/2013. 

21/01/2013 21/01/2013 

09 Janeiro NUDESE  

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório, 

CONVÊNIO 002/2011, GRUPO 

DEGUSTE – Museu 

Oceanográfico.Parecer 006/2013. 

21/01/2013 21/01/2013 

10 Janeiro NUDESE  

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório, 

CONVÊNIO 002/2011, GRUPO 

DEGUSTE – Museu 

Oceanográfico.Parecer 007/2013. 

21/01/2013 21/01/2013 

11 Janeiro NUDESE  

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório, 

CONVÊNIO 003/2011, GRUPO 

DEGUSTE – CIDEC SUL. Parecer 

008/2013. 

21/01/2013 21/01/2013 

12 Janeiro NUDESE  

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório, 

CONVÊNIO 003/2011, GRUPO 

DEGUSTE – CIDEC SUL. Parecer 

009/2013. 

21/01/2013 21/01/2013 

13 Janeiro Almoxarifado 

FURG 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação do processo relativo à 

Comissão estabelecida para  

proceder o Levantamento de Bens 

Existentes no Almoxarifado da 

22/01/2013 22/01/2013 
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N° 

 

 

Mês 
 

Unidade 

Auditável 

 

Descrição 

 

Procedimento 

Período de Execução 

Início Fim 

FURG. Parecer 010/2013. 

14 Janeiro Almoxarifado        

HU 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação do processo relativo à 

Comissão estabelecida para  

proceder o Levantamento de Bens 

Existentes no Almoxarifado do HU. 

Parecer 011/2013. 

22/01/2013 22/01/2013 

15 Janeiro Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório, 

Convênio 018/2009 – Projeto 463-

PO-09 – OFERTA 5º E 6º 

SEMESTRES DOS CURSOS UAB 

– FAURG. Parecer 012/2013. 

24/01/2013 24/01/2013 

16 Janeiro  Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório, 

Convênio 006/2007 – Projeto 345-

PR-07 – MODELO 

COMPUTACIONAL CTI – 

FAURG.Parecer 013/2013. 

25/01/2013 25/01/2013 

17 Janeiro   Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório, 

Convênio 033/2009 – Projeto 474-

PO-09 – INTERLOCUÇÃO DE 

SABERES – FAURG.Parecer 

014/2013. 

25/01/2013 25/01/2013 

18 Janeiro   PROPLAD  

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório, 

Convênio 010/2010 – FNS - 

FAHERG. Parecer 015/2013. 

25/01/2013 25/01/2013 

19 Janeiro  Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório, 

Convênio 010/2009 – Projeto 460-

PO-09 – OFERTA 3º E 4º 

SEMESTRES DOS CURSOS UAB 

– FAURG. Parecer 016/2013. 

25/01/2013 25/01/2013 

20 Fevereiro Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

05/02/2013 05/02/2013 
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N° 

 

 

Mês 
 

Unidade 

Auditável 

 

Descrição 

 

Procedimento 

Período de Execução 

Início Fim 

de auditoria. respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório, 

Convênio 010/2010, FNS - 

FAHERG. Parecer 017/2013. 

21 Fevereiro Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório, 

Convênio 006/2007, Projeto 345-

PR-07, MODELO 

COMPUTACIONAL - CTI– 

FAURG. Parecer 018/2013. 

19/02/2013 19/02/2013 

22 Fevereiro Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório, 

Convênio 032/2009, Projeto 475-

PO-09, CRACK EM BEBATE – 

FAURG. Parecer 019/2013. 

29/02/2013 29/02/2013 

23 Fevereiro  Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório, 

Convênio 033/2009, Projeto 474-

PO-09 – INTERLOCUÇÃO DE 

SABERES - FAURG. Parecer 

020/2013. 

21/02/2013 21/02/2013 

24 Fevereiro   Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório, 

Convênio 010/2010, FNS – 

FAHERG. Parecer 021/2013. 

25/02/2013 25/02/2013 

25 Fevereiro  Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório, 

CONVÊNIO 032/2006, Projeto 

314-PU-07 – IMPLEMENTAÇÃO 

DO OCEANÁRIO BRASIL - 

FAURG. Parecer 022/2013. 

26/02/2013 26/02/2013 

26 Março HU 

Coordenação de 

Infraestrutura, 

Enfermagem e 

Área Médica  

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria 

Análise da Realização do Adicional 

de Plantão Hospitalar no HU. 

Elaboração do Relatório de 

Auditoria 001/2013. 

08/03/2013 08/03/2013 

27 Março Fundações de  Verificação das formalidades legais 15/03/2013 15/03/2013 
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N° 

 

 

Mês 
 

Unidade 

Auditável 

 

Descrição 

 

Procedimento 

Período de Execução 

Início Fim 

Apoio Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório, 

Convênio 023/2011 – Projeto 570-

PO-11– A ESCOLA QUE SE VIVE 

E A ESCOLA QUE SE SONHA –

FAURG. Parecer 023/2013. 

28 Março Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório, 

CONVÊNIO 009/2009, Projeto 

454-PO-09– CAPACITAÇÃO DE 

PROFESSORES E TUTORES 

PARA AÇÕES DE EDUCAÇÃO À 

DISTÂNCIA– FAURG. Parecer 

024/2013. 

15/03/2013 15/03/2013 

29 Março Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório, 

Convênio 010/2010, FNS - 

FAHERG. Parecer 025/2013. 

19/03/2013 19/03/2013 

30 Março Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório, 

CONVÊNIO 016/2011, Projeto 

564-PO-11 - PARFOR – FAURG. 

Parecer 026/2013. 

19/03/2013 19/03/2013 

31 Março Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório, 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS CT 134/0-2012 - 

Projeto 585-PNO-12 – SEBRAE 

TERRITÓRIOS DA 

CIDADDANIA – FAURG. Parecer 

027/2013. 

19/03/2013 19/03/2013 

32 Março Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório, 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS CT 292/1-2011, 

19/03/2013 19/03/2013 
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N° 

 

 

Mês 
 

Unidade 

Auditável 

 

Descrição 

 

Procedimento 

Período de Execução 

Início Fim 

Projeto 558-PNO-11 – NEGÓCIO 

A NEGÓCIO SÃO LOURENÇO 

DO SUL – FAURG. Parecer 

028/2013. 

33 Março Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório, 

Convênio 010/2010, FNS - 

FAHERG. Parecer 029/2013. 

20/03/2013 20/03/2013 

34 Março Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório, 

CONVÊNIO 021/2009, Projeto 

466-PO-09 – IMPLEMENTAÇÃO 

DO 3º E 4º TRIMESTRE DOS 

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO 

PARA PROFESSORES DE 

MATEMÁTICA E PÓS-

GRADUAÇÃO – FAURG. Parecer 

030/2013. 

20/03/2013 20/03/2013 

35 Março Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório, 

CONVÊNIO 028/2011, Projeto 

576-PO-11 – 39ª FEIRA DO 

LIVRO – FAURG. Parecer 

031/2013. 

21/03/2013 21/03/2013 

36 Março Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório, 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS CT 133/0-2012 , 

Projeto 586-PNO-12 – SEBRAE 

REVISITAS II– FAURG. Parecer 

032/2013. 

22/03/2013 22/03/2013 

37 Março Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório, 

CONVÊNIO 024/2010, Projeto 

524-PO-10 – LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA OFERTA 4º E 5º 

SEMESTRES– FAURG. Parecer 

22/03/2013 22/03/2013 
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N° 

 

 

Mês 
 

Unidade 

Auditável 

 

Descrição 

 

Procedimento 

Período de Execução 

Início Fim 

033/2013. 

38 Março DAFC Acompanhamento  

\De Gestão 

Verificação de informações sobre 

normativos internos e externos 

Gestão Patrimonial – S.A. 

003/2013. 

25/03/2013 25/03/2013 

39 Março Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório, 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS CT 292/1-2011, 

Projeto 558-PNO-11 – NEGÓCIO 

A NEGÓCIO SÃO LOURENÇO 

DO SUL – FAURG. Parecer 

034/2013. 

27/03/2013 27/03/2013 

40 Março Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório, 

CONVÊNIO 023/2011, Projeto 

570-PO-11 – A ESCOLA QUE SE 

VIVE E A ESCOLA QUE SE 

SONHA– FAURG. Parecer 

035/2013. 

27/03/2013 27/03/2013 

41 Janeiro a 

Março 

FURG Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria sobre  

Relatório de 

Gestão e 

Prestação de 

Contas de 2011 

Análise e Parecer sobre A Prestação 

de Contas e o Relatório de Gestão 

2011. 

02/01/2013 31/03/2013 

42 Abril  Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Convênio 028/2011 Projeto 576-

PO-11, 39ª Feira do Livro, Parecer 

036/2013. 

08/04/2013 08/04/2013 

43 Abril PROINFRA Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicitação de Relatório da 

Comissão de Bens Imóveis de 2012 

– S.A. 004/2013. 

15/04/2013 15/04/2013 

44 Abril PROINFRA Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicita uma Relação dos 

Normativos, internos e Externos 

relativos a Gestão Patrimonial, no 

desenvolvimento de suas atividades 

– S.A. 0052013. 

15/04/2013 15/04/2013 

45 Abril  Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

24/04/2013 24/04/2013 
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N° 

 

 

Mês 
 

Unidade 

Auditável 

 

Descrição 

 

Procedimento 

Período de Execução 

Início Fim 

de auditoria. respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Contrato 007/2011  

Projeto 562-PNO-11. Srcode 

Sistema de rastreamento e coleta de 

dados em Estaleiros. Parecer 

037/2013. 

46 Abril  Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Convênio 021/2009 

Projeto 466PO-09. Implementação 

do 3º e 4º semestres dos cursos de 

especialização p/Prof. de 

Matemática e Pós-Graduação. 

Parecer 038/2013.  

24/04/2013 24/04/2013 

47 Abril  Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Contrato CTI 133/0 -2012 Projeto 

586-PNO-12. Sebrae e Revisitas II. 

Parecer 039/2013. 

24/04/2013 24/04/2013 

48 Abril  Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Convênio 024/2010 

Projeto 524-PO-10. Licenciatura em 

Matemática oferta do 4º e 5º 

semestres. Parecer 040/2013. 

26/04/2013 26/04/2013 

49 Abril  Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Convênio 028/2011 Projeto 578-

PO-11. Iscas Vivas. Parecer 

041/2013. 

26/04/2013 26/04/2013 

50 Abril  Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Convênio 019/2009 Projeto 464-

PO-09. Capacitação Continuada de 

Prof. UAB. Parecer 042/2013. 

26/04/2013 26/04/2013 
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N° 

 

 

Mês 
 

Unidade 

Auditável 

 

Descrição 

 

Procedimento 

Período de Execução 

Início Fim 

51 Abril  Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Convênio 010/2010 Termo Aditivo 

001/2012- FNS, FAHERG. Parecer 

043/2013. 

26/04/2013 26/04/2013 

52 Abril  Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Convênio 017/2011 

Projeto 563 PO-11. Elaboração e 

Revisão de itens-BNI-ENEM. 

Parecer 044/2013. 

30/04/2013 30/04/2013 

53 Abril  Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Contrato 70.502.1041 

Projeto 589-PNO-12. Controle 

tecnológico Queiroz e Galvão. 

Parecer 045/2013. 

30/04/2013 30/04/2013 

54 Maio Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Convênio 015/2011 

Projeto 557-PNO-11. 10ª E 11ª 

MPU. Parecer 046/2013.  

03/05/2013 03/05/2013 

55 Maio Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Convênio 019/2010 

Projeto 517-PNO-10. Serviços de 

Batimetria e Sonar. Parecer 

047/2013.  

03/05/2013 03/05/2013 

56 Maio Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Contrato 007/2011 

Projeto 562-PNO-11. SRcode 

sistema de rastreamento e coleta de 

dados em Estaleiros. Parecer 

10/05/2013 10/05/2013 
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N° 

 

 

Mês 
 

Unidade 

Auditável 

 

Descrição 

 

Procedimento 

Período de Execução 

Início Fim 

048/2013.  

57 Maio Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Convênio 009/2009 

Projeto 454-PO-09. Capacitaçao de 

Professores e Tutores p/ações de 

educação à distância na FURG. 

Parecer 049/2013.  

15/05/2013 15/05/2013 

58 Maio Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Convênio  Cooperação Recíproca 

026/2009 Projeto 467-PNO-09. 

Gerência de Recursos ICHI. Parecer 

050/2013. 

15/05/2013 15/05/2013 

59 Maio Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Contrato de serviços 008/2012 

Projeto 608-PNO-12. Terminal de 

Gás Natural liquefeito-regas. 

Parecer 051/2013. 

15/05/2013 15/05/2013 

60 Maio Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Convênio PRH-ANP/MCT 27-E 

Projeto 278-PU-06. ANP. Parecer 

052/2013. 

16/05/2013 16/05/2013 

61 Maio Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Convênio PRH-ANP/MCT 27-E 

Projeto 278-PU-06. ANP. Parecer 

053/2013.  

16/05/2013 16/05/2013 

62 Maio PROINFRA Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicita a Cartilha sobre Normas 

para Controle Patrimonial – S.A. 

006/2013. 

24/05/2013 24/05/2013 

63 Maio Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

27/05/2013 27/05/2013 
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N° 

 

 

Mês 
 

Unidade 

Auditável 

 

Descrição 

 

Procedimento 

Período de Execução 

Início Fim 

de auditoria. respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Convênio 010/2010 Termo Aditivo 

001/2012 – FNS, FAHERG. Parecer 

054/2013.  

64 Junho Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Convênio 015/2011 Projeto 557-

PNO-11. 10ª e 11ª MPU. Parecer 

055/2013. 

10/06/2013 10/06/2013 

65 Junho Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Convênio de Cooperação 026/2009 

Projeto 467-PNO-09. Gerência de 

Recursos ICHI. Parecer 056/2013. 

10/06/2013 10/06/2013 

66 Junho Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Convênio 024/2010 

Projeto 524-PO-10. Licenciatura em 

matemática oferta do 4º e 5º 

semestres. Parecer 057/2013. 

12/06/2013 12/06/2013 

67 Junho Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Contrato CEEE-D/9942391 Projeto 

521-PO-10. Amadeus. Parecer 

058/2013 

12/06/2013 12/06/2013 

68 Junho Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Convênio 001/008 

Projeto 391-PU-08. Frota e Esantar 

II. Parecer 059/2013. 

12/06/2013 12/06/2013 

69 Junho Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Convênio 011/2009 

13/06/2013 13/06/2013 
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N° 

 

 

Mês 
 

Unidade 

Auditável 

 

Descrição 

 

Procedimento 

Período de Execução 

Início Fim 

Projeto 455-PO-09. Ampliando 

espaços de trabalho. Parecer 

060/2013. 

70 Junho Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Convênio  

Projeto. Conferência Web de 

Núcleos UAB. Parecer 061/2013. 

13/06/2013 13/06/2013 

71 Junho PROINFRA Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicitação de Relatório com a 

Relação de Bens Baixados no ano 

de 2013  – S.A. 007/2013. 

14/06/2013 14/06/2013 

72 Junho PROINFRA Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicitação de Termos de 

Responsabilidade assinados pelos 

novos ocupantes dos cargos – S.A. 

008/2013. 

14/06/2013 14/06/2013 

73 Junho PROINFRA Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicita Informação sobre a 

existência de Bens a Disposição; 

Informar sobre a Existência de 

acesso para os bens a disposição via 

Sistemas Furg; Justificar as 

Respostas – S.A. 009/2013. 

14/06/2013 14/06/2013 

74 Junho PROINFRA Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicitação informar sobre às 

averiguações visando a localização 

dos Bens não encontrados, sob 

Responsabilidade do setor de 

Coordenação de Gestão Patrimonial 

– S.A. 010/2013. 

14/06/2013 14/06/2013 

75 Junho PROINFRA Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicitação informar os 

Procedimentos utilizados na 

recolocação de Plaquetas dos Bens 

Móveis na FURG – S.A. 011/2013. 

14/06/2013 14/06/2013 

76 Junho PROINFRA Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicitação de Termos 

Circunstanciados Administrativos, 

relativos aos anos de 2009 a Maio 

de 2013 – S.A. 012/2013. 

14/06/2013 14/06/2013 

77 Junho PROINFRA Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicitação de Laudos de Baixas de 

Bens Patrimoniais emitidos no ano 

de 2013 pela Prefeitura 

Universitária – S.A. 013/2013. 

14/06/2013 14/06/2013 

78 Junho NTI Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicitação de Laudos de Baixas 

emitidos no ano de 2013 - Núcleo 

De Tecnologia da Informação – 

S.A. 014/2013. 

14/06/2013 14/06/2013 

79 Junho Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Convênio 010/2010 Termo Aditivo 

17/06/2013 17/06/2013 
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N° 

 

 

Mês 
 

Unidade 

Auditável 

 

Descrição 

 

Procedimento 

Período de Execução 

Início Fim 

001/2012- FNS, FAHERG. Parecer 

062/2013. 

80 Junho Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Contrato RGNE0000/001Z-PJ-

0010/12.  

RG Estaleiro ERG 2. Parecer 

063/2013. 

25/06/2013 25/06/2013 

81 Junho Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Contrato de Serviços 006/2012, 

Projeto 599-PO-12. Levantamento 

territorial-Estaleiro RG. Parecer 

064/2013. 

28/06/2013 28/06/2013 

82 Julho  PROPLAD Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicitação de informações sobre 

Gestão de recursos Humanos 

(DIÁRIAS E PASSAGENS) – S.A. 

015/2013. 

01/07/2013 01/07/2013 

83 Julho  PROINFRA Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicitação de Justificativa para a 

emissão das PCDP'S 775; 1.112; 

1.172 – S.A. 016/2013. 

01/07/2013 01/07/2013 

 Julho Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Convênio 021/2009 

Projeto 466-PO-09. Implementação 

dos cursos de Especialização p/Prof. 

de matemática e pós-graduação. 

Parecer 065/2013. 

02/07/2013 02/07/2013 

84 Julho Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Convênio 023/2010 

Projeto 526-PO-10. Fomento ao uso 

das tecnologias de comunicação e 

informação nos cursos de 

graduação. Parecer 066/2013. 

03/07/2013 03/07/2013 

85 Julho Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

05/07/2013 05/07/2013 
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N° 

 

 

Mês 
 

Unidade 

Auditável 

 

Descrição 

 

Procedimento 

Período de Execução 

Início Fim 

Convênio 019/2009 

Projeto 464-PO-09. Capacitação 

continuada de Professores UAB. 

Parecer 067/2013. 

86 Julho PROPLAD Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicitação de informações sobre 

Gestão Financeira (Avaliação da 

Situação das Transferências da 

Universidade). – S.A. 017/2013. 

08/07/2013 08/07/2013 

87 Julho PROPLAD Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicitação da relação dos processos 

relativos a aluguéis, nos quais esta 

Instituição seja Locadora ou 

Locatária de Imóvel – S.A. 

018/2013. 

08/07/2013 08/07/2013 

88 Julho Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Convênio 010/2010 Termo Aditivo 

001/2012 – FNS, FAHERG. Parecer 

068/2013. 

09/07/2013 09/07/2013 

89 Julho Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Convênio Serviços 003/12 - Projeto 

596-PNO-12. Controle 

Tecnológico-Ecovix-Engevix. 

Parecer 069/2013 

09/07/2013 09/07/2013 

90 Julho Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Termo de Cooperação 

Projeto 534-PO-11. Cultivo da 

Pimenta Rosa. Parecer 070/2013. 

09/07/2013 09/07/2013 

91 Julho Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Contrato de Prestação de Serviços 

019/2010 Projeto 517-PNO-10. 

Serviços de Batimetria e Sonar. 

Parecer 071/2013 

09/07/2013 09/07/2013 

92 Julho Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

12/07/2013 12/07/2013 
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N° 

 

 

Mês 
 

Unidade 

Auditável 

 

Descrição 

 

Procedimento 

Período de Execução 

Início Fim 

Convênio 011/2006 

Projeto PRH-ANP/MCT 27-E. Taxa 

de Bancada. Parecer 072/2013. 

93 Julho Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Convênio 011/2009 

Projeto 455-PO-09. UAB – 

Ampliando os Espaços de Trabalho. 

Parecer 073/2013 

16/07/2013 16/07/2013 

94 Julho PROINFRA Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicitação de informações sobre a 

Gestão de recursos Humanos 

(DIÁRIAS E PASSAGENS) – S.A. 

019/2013. 

17/07/2013 17/07/2013 

95 Julho Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Contrato de Prestação de Serviços 

001/2012 Projeto 592-PNO-12. 

Controle Tecnológico – TBS SUL. 

Parecer 074/2013 

17/07/2013 17/07/2013 

96 Julho Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Contrato de Prestação de Serviços 

003/2012 Projeto 596-PNO-12. 

Controle Tecnológico ECOVIX-

ENGEVIX. Parecer 075/2013 

25/07/2013 25/07/2013 

97 Julho FURG  

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Relativo ao Convênio 001/2011 – 

Grupo Deguste – Artesãs da Barra – 

FURG. Período: 01/08/2012 a 

31/12/2012. Parecer 076/2013 

 

25/07/2013 25/07/2013 

98 Julho Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Convênio 020/2009 

Projeto 465-PO-09. Conferência 

WEB de núcleos UAB. Parecer 

25/07/2013 25/07/2013 
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N° 

 

 

Mês 
 

Unidade 

Auditável 

 

Descrição 

 

Procedimento 

Período de Execução 

Início Fim 

077/2013. 

99 Julho FURG  

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Comissão para Levantamento e 

atualização dos Registros 

Patrimoniais dos Bens Imóveis da 

FURG. Parecer 078/2013 

 

25/07/2013 25/07/2013 

100 Julho PROPLAD Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicitação informações sobre a 

Gestão Financeira (Avaliação da 

Situação das Transferências da 

Universidade) – S.A. 020/2013. 

29/07/2013 29/07/2013 

101 Julho Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Contrato de Prestação de Serviços  

004/2011 Projeto 553-PNO-11. 

Gerenciamento Costeiro-TECON. 

Parecer 079/2013 

29/07/2013 29/07/2013 

102 Julho Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Convênio 011/2006 

Projeto 278-PU-06. Taxa de 

Bancada. Parecer 080/2013. 

29/07/2013 29/07/2013 

103 Julho Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Contrato RGNE0000/ 

001Z-PJ-0010/12. ESTALEIRO 

ERG 2 S.A. Parecer 081/2013 

31/07/2013 31/07/2013 

104 Julho Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Contrato de Prestação de Serviços 

Projeto 592-PNO-10. Controle 

Tecnológico – TBS SUL. Parecer 

082/2013 

31/07/2013 31/07/2013 
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N° 

 

 

Mês 
 

Unidade 

Auditável 

 

Descrição 

 

Procedimento 

Período de Execução 

Início Fim 

105 Agosto Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Convênio 019/2010 

Projeto 517-PNO-10. Serviços de 

Batimetria e Sonar. Parecer 

083/2013. 

05/08/2013 05/08/2013 

106 Agosto FURG Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Relativo ao Convênio 002/2011 – 

Grupo Deguste – Museu 

Oceanográfico – FURG. Período: 

01/08/2012 a 31/12/2012. Parecer 

084/2013 

 

05/08/2013 05/08/2013 

107    Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Relativo ao Convênio 002/2011 – 

Grupo Deguste – Museu 

Oceanográfico – FURG. Período: 

01/01/2013 a 30/06/2013. Parecer 

085/2013 

 

05/08/2013 05/08/2013 

108 Agosto  FURG Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Convênio 001/2011 – Grupo 

Deguste (Espaço Museu 

Oceanográfico) . Parecer 086/2013. 

05/08/2013 05/08/2013 

109 Agosto  PROPLAD  

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Análise de Diárias, Passagens e 

Taxas de Inscrições. Processo: 

23116.005469/2013-66.  Relatório 

de Auditoria 002/2013 

 

05/08/2013 05/08/2013 

110 Agosto  PROINFRA  

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Análise do Cumprimento das 

Normas Internas e da Legislação 

Vigente sobre Bens Patrimoniais. 

Processo: 23116.005376/2013-31. 

Relatório de Auditoria 003/2013 

 

05/08/2013 05/08/2013 

 Agosto Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

08/08/2013 08/08/2013 
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N° 

 

 

Mês 
 

Unidade 

Auditável 

 

Descrição 

 

Procedimento 

Período de Execução 

Início Fim 

parecer e relatório 

de auditoria. 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Convênio 047/2009 

Projeto 498-PO-09. Pontos de 

Cultura. Parecer 087/2013. 

111 Agosto  PROPLAD Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicitação de informações sobre a 

Gestão dos cartões de Pagamento do 

governo) - Suprimentos de Fundos – 

S.A. 021/2013. 

09/08/2013 09/08/2013 

112 Agosto  PROINFRA Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicita Processos (Despesas 

Correntes) - Gestão Financeira - – 

S.A. 022/2013. 

09/08/2013 09/08/2013 

113 Agosto  PROGEP Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicita Relação referente a 

Autorizações de acesso as 

Declarações do Imposto de Renda 

Pessoa Física. S.A. 023/2013. 

09/08/2013 09/08/2013 

114 Agosto  PROGEP Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicitação de Relação de 

Servidores Admitidos e Demitidos 

no Período de Janeiro a Julho de 

2013 – S.A. 024/2013. 

09/08/2013 09/08/2013 

115 Agosto  PROPLAD Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicitação de Relação de Processos 

de Obras de Engenharia relativos ao 

período de Janeiro à Julho/2013.– 

S.A. 025/2013. 

09/08/2013 09/08/2013 

116 Agosto Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Contrato de Prestação de 

Serviços005/2012 Projeto 597-

PNO-12. REGAS/UTE Rio Grande. 

Parecer 088/2013. 

09/08/2013 09/08/2013 

117 Agosto  PROPLAD Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicitação Informação sobre a 

estrutura de controles desta IFES – 

S.A. 026/2013. 

13/08/2013 13/08/2013 

118 Agosto Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Contrato 002/2012 

Projeto 591-PNO-12. Controle 

Tecnológico –LAMB.  

Parecer 089/2013. 

13/08/2013 13/08/2013 

119 Agosto Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Análise das PCDP'S  

Nº 775,  

1.112 e  

1.172. Processo: 

23116.005546/2013-88. Relatório 

13/08/2013 13/08/2013 
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N° 

 

 

Mês 
 

Unidade 

Auditável 

 

Descrição 

 

Procedimento 

Período de Execução 

Início Fim 

de Auditoria 004/2013 

 

120 Agosto Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Convênio 010/2010 Termo Aditivo 

001/2012 – FNS, FAHERG. Parecer 

090/2013. 

14/08/2013 14/08/2013 

121 Agosto FURG  

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Relativo ao Convênio 001/2011 – 

Grupo Deguste – Museu 

Oceanográfico – FURG. Período: 

01/01/2013 a 30/06/2013. Parecer 

091/2013 

 

14/08/2013 14/08/2013 

122 Agosto FURG  

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Relativo ao Convênio 002/2011 – 

Grupo Deguste – Museu 

Oceanográfico – FURG. Período: 

01/08/2012 a 31/12/2012. Parecer 

092/2013 

 

14/08/2013 14/08/2013 

123 Agosto FURG  

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Relativo ao Convênio 002/2011 – 

Grupo Deguste – Museu 

Oceanográfico – FURG. Período: 

01/01/2013 a 30/06/2013. Parecer 

093/2013 

 

14/08/2013 14/08/2013 

124 Agosto FURG  

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Relativo ao Convênio 001/2011 – 

Grupo Deguste – Artesãs da Barra – 

FURG. Período: 01/08/2012 a 

31/12/2012. Parecer 094/2013 

14/08/2013 14/08/2013 
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N° 

 

 

Mês 
 

Unidade 

Auditável 

 

Descrição 

 

Procedimento 

Período de Execução 

Início Fim 

 

125 Agosto  PROPLAD Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicitação de todos os Suprimentos 

de Fundos encerrados em 2013. – 

S.A. 027/2013. 

15/08/2013 15/08/2013 

126 Agosto  PROPLAD Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicitação de justificativa sobre 

suprimento de Fundos - Processo 

23116.000801/2013-04 – S.A. 

028/2013. 

15/08/2013 15/08/2013 

127 Agosto  PROPLAD Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicitação de justificativa sobre 

suprimento de Fundos - Processo 

23116.000794/2013-32 – S.A. 

0292013. 

15/08/2013 15/08/2013 

128 Agosto  PROPLAD Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicitação de justificativa sobre 

suprimento de Fundos - Processo 

23116.000058/2013-84 – S.A. 

030/2013. 

15/08/2013 15/08/2013 

129 Agosto FURG  

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Relativo ao Convênio 003/2011 – 

Grupo Deguste – CIDEC SUL – 

FURG. Período: 01/01/2013 a 

30/06/2013. Parecer 095/2013 

 

20/08/2013 20/08/2013 

130 Agosto FURG  

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Relativo ao Convênio 003/2011 – 

Grupo Deguste – CIDEC SUL – 

FURG. Período: 01/08/2012 a 

31/12/2012. Parecer 096/2013. 

 

20/08/2013 20/08/2013 

131 Agosto FURG  

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Contrato CEEE/GT 9945196 

Projeto 543-PO-10. Fontes 

Alternativas. Parecer 097/2013. 

20/08/2013 20/08/2013 

132 Agosto FURG  

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Convênio 019/2010 

20/08/2013 20/08/2013 
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N° 

 

 

Mês 
 

Unidade 

Auditável 

 

Descrição 

 

Procedimento 

Período de Execução 

Início Fim 

Projeto 517-PNO-10. Serviço de 

Batimetria e Sonar. Parecer 

098/2013 

133 Agosto Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Convênio 047/2009 

Projeto 498-PO-09.  Pontos de 

Cultura. Parecer 099/2013. 

20/08/2013 20/08/2013 

134 Agosto Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Contrato RGNE0000/ 

001Z-PJ-0010/12. ESTALEIRO 

ERG 2 S.A. Parecer 100/2013. 

20/08/2013 20/08/2013 

135 Agosto Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Contrato CEEE-D/9942414 Projeto 

522-PO-10. TATUBOT. Parecer 

101/2013 

20/08/2013 20/08/2013 

136 Agosto Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Contrato de Prestação de Serviços 

005/2012 Projeto 595-PNO-12. 

REGAS/UTE Rio Grande. Parecer 

102/2013. 

21/08/2013 21/08/2013 

137 Agosto Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Contrato de Prestação de Serviços 

009/2012.  

Controle Tecnológico de 

Compactação. Parecer 103/2013. 

26/08/2013 26/08/2013 

138 Agosto Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Convênio 003/2009 Projeto 442-

PO-09. Carcinocultura e 

29/08/2013 29/08/2013 
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N° 

 

 

Mês 
 

Unidade 

Auditável 

 

Descrição 

 

Procedimento 

Período de Execução 

Início Fim 

Piscicultura Marinha I. Parecer 

104/2013. 

139 Agosto Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Convênio 014/2009 Projeto 458-

PO-09. Carcinocultura e 

Piscicultura Marinha II. Parecer 

105/2013. 

29/08/2013 29/08/2013 

140 Agosto Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Convênio CHEVRON Projeto 439-

PNO-09. Cetáceos do Talude 

Sudeste-Sul. Parecer 106/2013. 

29/08/2013 29/08/2013 

141 Agosto Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Convênio 010/2010 Termo Aditivo 

001/2012 – FNS, FAHERG. Parecer 

107/2013. 

30/08/2013 30/08/2013 

142 Agosto Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Carta Contrato S/n°   Projeto 617-

PO-13. Ensaio de Solo e BGS. 

Parecer 108/2013. 

30/08/2013 30/08/2013 

143 Setembro  PROPLAD  

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Análise da regularidade na 

utilização dos cartões de Pagamento 

do Gov. Federal - CPGF. Processo: 

23116.005929/2013-56. Relatório 

de Auditoria  006/2013 

 

02/09/2013 02/09/2013 

144 Setembro Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Convênio de Prestação de Serviços 

RGNEAX0001/ 

001Z-PJ-0002/12. Controle 

Tecnológico NOVA BR392. 

Parecer 109/2013.  

04/09/2013 04/09/2013 
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N° 

 

 

Mês 
 

Unidade 

Auditável 

 

Descrição 

 

Procedimento 

Período de Execução 

Início Fim 

145 Setembro Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Contrato CEEE-D/9942414 Projeto 

522-PO-10. TATUBOT. Parecer 

110/2013. 

04/09/2013 04/09/2013 

146 Setembro Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Análise de Processos Licitatórios e 

Contratos relativos a Pregões, 

Dispensas e Inexigibilidades. 

Processo: 

23116.006054/2013-18. Relatório 

de Auditoria  007/2013 

 

06/09/2013 06/09/2013 

147 Setembro Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Convênio 047/2009 

Projeto 498-PO-09.  Pontos de 

Cultura. Parecer 111/2013. 

06/09/2013 06/09/2013 

148 Setembro Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Contrato 038/13-FAPEU 

Projeto 629-PO-13. Implantação do 

trem regional. Parecer 112/2013. 

06/09/2013 06/09/2013 

149 Setembro Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Convênio 008/13. 

Pontos de Cultura Pe. Constantino- 

Dom Feliciano. Parecer 113/2013. 

09/09/2013 09/09/2013 

150 Setembro Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Convênio 014/2011 

Projeto 565-PO-11. Capacitação e 

formação continuada. Parecer 

114/2013. 

09/09/2013 09/09/2013 

151 Setembro PROPLAD Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicitação de Notas de Empenho: 

2013NE800525 – 11/ABR/2013 

(R$8.000,00) e 2013NE800893 - 

22/MAI/2013 (R$50.000,00), com 

10/09/2013 10/09/2013 
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N° 

 

 

Mês 
 

Unidade 

Auditável 

 

Descrição 

 

Procedimento 

Período de Execução 

Início Fim 

as respectivas Notas Fiscais de 

despesa  – S.A. 031/2013. 

152 Setembro PROPLAD Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicitação de Processos de  

aluguéis (Casa de Estudante) – S.A. 

032/2013. 

10/09/2013 10/09/2013 

153 Setembro PROPLAD Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicitação de Relação de processos 

de Transferências c/Ênfase nas 

Fundações de Apoio e/ou Entidades 

Privadas Sem Fins Lucrativos 

(Convênios, Termos de Parceria, 

Contratos de Repasse, etc – vigentes 

em 2013) onde esta Universidade 

tenha atuado como interveniente ou 

transferidora de recursos – S.A. 

033/2013. 

10/09/2013 10/09/2013 

154 Setembro Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Convênio 033/2010 

Projeto Nossa comunidade tem 

história.  Pontos de Cultura. Parecer 

115/2013. 

10/09/2013 10/09/2013 

155 Setembro Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Convênio 028/2010 

Projeto ACANDHIS Vida e 

Cultura. Pontos de Cultura. Parecer 

116/2013. 

10/09/2013 10/09/2013 

156 Setembro Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Convênio 030/2010 

Projeto Reacendendo a Chama 

Farroupilha. Pontos de Cultura. 

Parecer 117/2013. 

10/09/2013 10/09/2013 

157 Setembro Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Convênio 031/2010  

Projeto Resgatando a cultura 

Polonesa. Pontos de Cultura. 

Parecer 118/2013. 

10/09/2013 10/09/2013 
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N° 

 

 

Mês 
 

Unidade 

Auditável 

 

Descrição 

 

Procedimento 

Período de Execução 

Início Fim 

158 Setembro Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Convênio 037/2010 

Projeto Associação Comunitária e 

Assistência Manje-Rádio Cultura.  

Pontos de Cultura. Parecer 

119/2013. 

10/09/2013 10/09/2013 

159 Setembro Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Convênio 035/2010 

Projeto Barra Viva. Pontos de 

Cultura. Parecer 120/2013 

10/09/2013 10/09/2013 

160 Setembro Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Convênio 038/2010 

Projeto IMA. Juventude Cultura e 

Política. Parecer 121/2013 

10/09/2013 10/09/2013 

161 Setembro PROINFRA - PU Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicita informar sobre os 

procedimentos realizados pela 

Prefeitura Universitária quanto ao 

Serviço de Cópias Fotostáticas, bem 

como das demais Unidades que 

solicitam o mesmo – S.A. 034/2013. 

11/09/2013 11/09/2013 

162 Setembro Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Contrato de Serviços 008/11 Projeto 

571-PNO-11. Controle Tecnológico 

Pró-valor. Parecer 122/2013 

16/09/2013 16/09/2013 

163 Setembro  PROGEP  

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Exame de documentos e inserção de 

dados no SISAC/TCU. Análise das 

Admissões e Desligamentos de 

Pessoal. Processo: 

23116.006334/2013-18. Relatório 

de Auditoria  008/2013. 

 

17/09/2013 17/09/2013 

164 Setembro Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

17/09/2013 17/09/2013 
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N° 

 

 

Mês 
 

Unidade 

Auditável 

 

Descrição 

 

Procedimento 

Período de Execução 

Início Fim 

Contrato CEEE-D/9942414 

Projeto 522-PO-10.Tatubot. Parecer 

123/2013. 

165 Setembro FAURG Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicitação de informações sobre o 

Convênio 024/2011– S.A. 

035/2013. 

18/09/2013 18/09/2013 

166 Setembro PROGEP Acompanhamento  

\De Gestão 

Exame dos controles atualizados 

quanto a disponibilização de 

informações relativas a Declaração 

de Bens e Renda. Processo: 

23116.006309/2013-34. Relatório 

de Auditoria 009/2013.  

 

19/09/2013 19/09/2013 

167 Setembro Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Avaliação das transferências com 

ênfase nas Fundações de Apoio e/ou 

entidades sem fins lucrativos. 

Processo: 

23116.006477/2013-20. Relatório 

de Auditoria 010/2013. 

 

30/09/2013 30/09/2013 

168 Setembro Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Serviços de Batimetria e sonar. 

Convênio 019/2010 

Projeto 517-PNO-10. Parecer 

124/2013 

30/09/2013 30/09/2013 

169 Setembro Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Contrato de Serviços 008/11 

Projeto 571-PNO-11. Controle 

Tecnológico Pró-valor. Parecer 

125/2013 

30/09/2013 30/09/2013 

170 Outubro  HU Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicitação de informações e 

justificativas relativas ao 

procedimento de solicitação de 

fotocópias – S.A. 036/2013. 

01/10/2013 01/10/2013 

171 Outubro  PROEXC Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicitação de informações e 

justificativas relativas ao 

procedimento de solicitação de 

fotocópias – S.A. 037/2013. 

01/10/2013 01/10/2013 

172 Outubro  INSTITUTO DE 

EDUCAÇÃO 

Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicitação de informações e 

justificativas relativas ao 

procedimento de solicitação de 

fotocópias – S.A. 038/2013. 

01/10/2013 01/10/2013 
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N° 

 

 

Mês 
 

Unidade 

Auditável 

 

Descrição 

 

Procedimento 

Período de Execução 

Início Fim 

173 Outubro  PPGCF-FAC Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicitação de informações e 

justificativas relativas ao 

procedimento de solicitação de 

fotocópias – S.A. 039/2013. 

01/10/2013 01/10/2013 

174 Outubro  PROPLAD Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicitação de Contratos e Termos 

Aditivos de Obras – S.A. 040/2013. 

07/10/2013 07/10/2013 

175 Outubro  PROPLAD Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicitação de Processos relativos 

aos Convênios 023/2009 e 

010/2012– S.A. 041/2013. 

07/10/2013 07/10/2013 

176 Outubro CENTRO DE 

CIÊNCIAS 

COMPUTACION

AIS – PPG 

MODELAGEM 

COMPUTACION

AL 

Acompanhamento 

de Gestão 

Solicita regularização PDCP  

00190/2013 (sem data). Notificação 

de Auditoria 001/2013. 

08/10/2013 08/10/2013 

177 Outubro FURG  

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Levantamento de Bens Móveis da 

FURG. Parecer 126/2013 

09/10/2013 09/10/2013 

178 Outubro Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Contrato de Cooperação Técnica e 

Financeira 

Projeto 428-PR-8. Fitocria II. 

Parecer 127/2013 

09/10/2013 09/10/2013 

179 Outubro PROPLAD Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicita informações sobre a 

modalidade de licitação Convênios 

023/2009 e 010/2012– S.A. 

042/2013. 

16/10/2013 16/10/2013 

180 Outubro Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Contrato 007/12 

Projeto 600-PNO-12. Controle 

Tecnológico Iberobras. Parecer 

128/2013 

16/10/2013 16/10/2013 

181 Outubro FURG  

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Comissão de Levantamento de Bens 

18/10/2013 18/10/2013 
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N° 

 

 

Mês 
 

Unidade 

Auditável 

 

Descrição 

 

Procedimento 

Período de Execução 

Início Fim 

Imóveis da FURG. Parecer 

129/2013. 

 

182 Outubro Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Convênio Copesul 

Projeto 432 PR-08.  Copesul. 

Parecer 130/2013 

18/10/2013 18/10/2013 

183 Outubro PRAE Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicita informações sobre a gestão 

dos imóveis (Casas de Estudante) 

locados a FURG– S.A. 043/2013. 

22/10/2013 22/10/2013 

184 Outubro PROINFRA Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicita informações sobre a gestão 

de imóveis próprios da FURG– S.A. 

044/2013. 

22/10/2013 22/10/2013 

185 Outubro PROINFRA Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicitação informações relativas a 

gastos, bem como quanto a 

segregação contábil dos imóveis 

próprios da FURG – S.A. 045/2013. 

22/10/2013 22/10/2013 

186 Outubro Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Convênio 019/2010 

Projeto 517-PNO-10. Serviços de 

batimetria e sonar. Parecer 

131/2013. 

22/10/2013 22/10/2013 

187 Outubro Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Convênio 010/2010 Termo Aditivo 

001/2012 – FNS, FAHERG. Parecer 

132/2013. 

31/10/2013 31/10/2013 

188 Novembro  PROINFRA  

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Análise da regularidade dos 

registros e da estrutura de Gestão 

dos Bens de uso Especial, ou 

Locados de Terceiros. Processo: 

23116.007425/2013-71. Relatório 

de Auditoria 011/2013. 

 

01/11/2013 01/11/2013 

189 Novembro  Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Convênio 019/2010 

Projeto 517-PNO-10. Serviços de 

01/11/2013 01/11/2013 
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N° 

 

 

Mês 
 

Unidade 

Auditável 

 

Descrição 

 

Procedimento 

Período de Execução 

Início Fim 

batimetria e sonar. Parecer 

133/2013 

190 Novembro Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Contrato de Cooperação Técnica e 

Financeira 

Projeto 428-PR-8.  Fitocria II. 

Parecer 134/2013. 

11/11/2013 11/11/2013 

191 Novembro PROPLAD Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Avaliação das transferências com 

ênfase nas Fundações de Apoio e/ou 

entidades Privadas sem fins 

lucrativos. Processo: 

23116.007698/2013-15.  Relatório 

de Auditoria 005/2013 

 

12/11/2013 12/11/2013 

192 Novembro Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Convênio 010/2010 –FNS. 

FAHERG. Parecer 135/2013. 

25/11/2013 25/11/2013 

193 Novembro HU Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicita informações relativas ao 

Sistema SIGH, procedimentos de 

registros no almoxarifado, bem 

como em relação aos bens fora de 

uso – S.A. 046/2013. 

26/11/2013 26/11/2013 

194 Novembro PROPLAD Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicitação de Relação das obras em 

execução na FURG – S.A. 

047/2013. 

26/11/2013 26/11/2013 

195 Novembro PROPLAD Acompanhamento  

\De Gestão 

Análise da Regularidade dos 

processos licitatórios e contratos de 

Pregões, Dispensas e 

Inexigibilidades. 

Processo: 23116.007973/2013-09. 

Relatório de Auditoria 012/2013. 

27/11/2013 27/11/2013 

196 Novembro PROINFRA Acompanhamento  

\De Gestão 

Análise da Regularidade quanto a 

utilização do Serviço de Cópias 

Fotostáticas (Vitoletas).  

Processo:  

Relatório de Auditoria 013/2013. 

28/11/2013 28/11/2013 

197 Novembro Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Convênio 030/2010 – Projeto 

Reascendendo a Chama 

29/11/2013 29/11/2013 
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N° 

 

 

Mês 
 

Unidade 

Auditável 

 

Descrição 

 

Procedimento 

Período de Execução 

Início Fim 

Farroupilha. FAURG.   Parecer 

136/2013.       

198 Novembro  Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Convênio 028/2010, Projeto 

ACADHIS VIDA E CULTURA. 

FAURG.  Parecer 137/2013. 

29/11/2013 29/11/2013 

199 Dezembro  HU Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Monitoramento das Recomendações 

levantadas pela Auditoria Interna no 

Hospital Universitário. 

Relatório de Auditoria 015/2013. 

 

01/12/2013 01/12/2013 

200 Dezembro  Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.   

Convênio 029/2010 – Ponto de 

Cultura Outro Sul.      FAURG 

Parecer 138/2013. 

02/12/2013 02/12/2013 

201 Dezembro  Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Convênio 039/2010 – PROJETO 

JERRA. FAURG    Parecer 

139/2013. 

03/12/2013 03/12/2013 

202 Dezembro  Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Convênio 032/2010 – PROJETO 

NAVEGARTE. FAURG.    Parecer 

140/2013. 

03/12/2013 03/12/2013 

203 Dezembro  Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Convênio 031/2010 PROJETO 

RESGATANDO A CULTURA 

POLONESA MARIANENSE. 

FAURG.      Parecer 141/2013.   

03/12/2013 03/12/2013 

204 Dezembro  Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

03/12/2013 03/12/2013 
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N° 

 

 

Mês 
 

Unidade 

Auditável 

 

Descrição 

 

Procedimento 

Período de Execução 

Início Fim 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Convênio 038/2010 – PROJETO 

MEMÓRIAS DO MOVIMENTO 

ESTUDANTIL DA 

REDEMOCRATIZAÇÃO      

FAURG. Parecer 142/2013.   

205 Dezembro  Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Convênio 033/2010 – PROJETO 

NOSSA COMUNIDADE TEM 

HISTÓRIA. FAURG.      Parecer 

143/2013.   

03/12/2013 03/12/2013 

206 Dezembro  Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Convênio 035/2010 – PROJETO 

CULTURAL BARRA VIVA. 

FAURG.      Parecer 144/2013.   

03/12/2013 03/12/2013 

207 Dezembro  Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório. 

Convênio 008/2012 - PROJETO  

PONTOS DE CULTURA PADRE 

FELICIANO – RS.   FAURG.  

Parecer 145/2013.   

04/12/2013 04/12/2013 

208 Dezembro  Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.    

Convênio 026/2011 – Projeto 574 – 

PO 11. FAURG.    Parecer 

146/2013.   

04/12/2013 04/12/2013 

209 Dezembro PROINFRA Acompanhamento  

\De Gestão 

Solicitação de Boletins de Medição 

de obras em execução na FURG – 

S.A. 048/2013. 

06/12/2013 06/12/2013 

210 Dezembro  Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.   

Contrato OGXLT/2010/051 – 

PROJETO 518-PNO-10. FAURG.     

Parecer 147/2013.   

09/12/2013 09/12/2013 
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N° 

 

 

Mês 
 

Unidade 

Auditável 

 

Descrição 

 

Procedimento 

Período de Execução 

Início Fim 

211 Dezembro  Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Convênio 010/2010 – FNS. 

FAHERG. Parecer 148/2013.   

10/12/2013 10/12/2013 

212 Dezembro  PROINFRA  

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Análise da Regularidade das Obras, 

conforme solicitação Ofício 

35013/2013 da CGU de 18/11/2013. 

Processo:23116. 008489/2013-99. 

Relatório de Auditoria 014/2013. 

11/12/2013 11/12/2013 

213 Dezembro  Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Convênio 003/2009 – PROJETO 

442-PO-09 Carcionocultura e 

Piscicultura Marinha I. FAURG.      

Parecer 149/2013.   

17/12/2013 17/12/2013 

214 Dezembro  Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.   

Convênio 014/2009 – Projeto 458-

PO-09 – Carcinocultura e 

Piscicultura Marinha II. FAURG.     

Parecer 150/2013.   

17/12/2013 17/12/2013 

215 Dezembro  Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.    

Convênio 022/2009 – Projeto 469-

PO-09 IMPLEMENTAÇÃO E 

OFERTA 1º E 2º SEMESTRE 

CURSOS SECA/UAB. FAURG.    

Parecer 151/2013.   

17/12/2013 17/12/2013 

216 Dezembro  Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.    

Convênio COPESUL – 

BIORREMEDIAÇÃO – Projeto 

432-PR-08. FAURG.    Parecer 

152/2013.   

20/12/2013 20/12/2013 

217 Dezembro  Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

27/12/2013 27/12/2013 
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N° 

 

 

Mês 
 

Unidade 

Auditável 

 

Descrição 

 

Procedimento 

Período de Execução 

Início Fim 

de auditoria. respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS 002/2013 – Projeto 

623-PNO-13 CONTROLE 

TECNOLÓGICO PARQUE 

EÓLICO. FAURG.      Parecer 

153/2013.   

218 Dezembro  Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.   

Convênio PRH/ANP/MCT Nº 27-E- 

Projeto 278. FAURG.     Parecer 

154/2013.   

27/12/2013 27/12/2013 

219 Dezembro  Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.     

Carta Contrato S/Nº Projeto 617-

PO-13 – ENSAIO DE SOLO E 

BGS.   Parecer 155/2013.   

27/12/2013 27/12/2013 

220 Dezembro  Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.   

Convênio 038/2010 – Projeto 

Memórias do Movimento Estudantil 

Universitário Gaúcho no Período da 

Redemocratização. FAURG.     

Parecer 156/2013.   

27/12/2013 27/12/2013 

221 Dezembro  Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.   

Convênio 006/2012 – Projeto 593-

PNO-12 Ferramentas para 

Modelagem Computacional. 

FAURG.     Parecer 157/2013.   

30/12/2013 30/12/2013 

222 Dezembro  Fundações de 

Apoio 

 

Elaboração de 

parecer e relatório 

de auditoria. 

Verificação das formalidades legais 

na composição do processo de 

prestação de contas, solicitação de 

respostas da administração, análise 

conclusiva e conclusão do relatório.  

Convênio  033 2010, Projeto Nossa 

Comunidade tem História. FAURG      

Parecer 158/2013.   

30/12/2013 30/12/2013 
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O ITEM 1 - Trata de conferência de documentos dos registros de conformidades de 

Gestão da Universidade e do Hospital Universidade, junto ao sistema SIAFI.  

O ITEM 2 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 001/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando informação sobre: 
1) De dívida da Instituição;                     

2) De restos a pagar 2010 

3) De resto a pagar 2011; 

4) De resto a pagar 2012; 

5) Posição dos aluguéis, bem como Água e Energia relativos a estes.  
6) Falta ou irregularidades de comprovação; 

7) Responsáveis por perdas ou danos. 

 

 

A resposta foi encaminhada por meio do Memorando 036/2013 – PROPLAD, conforme 

segue. 
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O ITEM 3 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 002/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando Justificativa pela realização de APH’s acima 

do limite permitido pela Portaria 1152/2010-Gabinete do Reitor. 

A resposta foi encaminhada por meio do De/Para 03/2013 – HU, conforme segue. 

 

O ITEM 38 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 003/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando uma relação dos normativos (Leis, Decretos, 

Instruções Normativas, Portarias, Deliberações, Resoluções, etc.) internos e externos relativos a 

gestão patrimonial de Bens Móveis e Imóveis, que são observados pelo NGP – Núcleo de 

Gestão Patrimonial, no desenvolvimento de suas atividades. 
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A resposta foi encaminhada por meio do Memorando 014/2013 – CGP, conforme segue. 
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O ITEM 43 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 004/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando O Relatório da Comissão de Bens Imóveis 

de 2012 ou apresentar justificativa para sua não realização. 

A resposta foi encaminhada por meio do 32/2013 – PROINFRA, conforme segue. 
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O ITEM 44 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 005/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando uma relação dos normativos (Leis, Decretos, 

Instruções Normativas, Portarias, Deliberações, Resoluções, etc.) internos e externos relativos a 

Baixa de Bens, que são observados pelo CGP – Coordenação de Gestão Patrimonial, no 

desenvolvimento de suas atividades. 

A resposta foi atendida  através do DE/PARA 06/2013- PROINFRA ,  conforme segue. 

 

 

 

 

 

 

Mem. 32/2013 - ProInfra Em  19 de abril de 2013. 

  

Ao Senhor Chefe da Auditoria Interna 

Adm. Jackson Negalho Medeiros 

 Assunto: Relatório da Comissão de Bens Imóveis de 2012 - resposta à SA nº 004/2013 

  

 Conforme a portaria n° 1311/2012, o referido Relatório deveria ter sido finalizado 
em 28/12/2012. No entanto, esta finalização ficou condicionada a procedimentos de competência 
do serviço de outras unidades da FURG e de profissionais contratados para subsidiar o trabalho 
de atualização dos Registros Patrimoniais dos bens imóveis da instituição. Neste interim, houve a 
necessidade de três prorrogações de prazo para a entrega do Relatório Final, a saber: Portaria n° 
2458/2012, Portaria n° 709/2013 e Portaria n° 942/2013. 

O motivo primordial que causou o atraso na elaboração do Relatório da Comissão 
se deve à espera da entrega do relatório de avaliação dos valores dos terrenos da FURG, que foi 
elaborado pela Eng.ª Darcilene Moreira, contratada para esse complexo levantamento, o que 
demandou diversas ações, que por sua vez dependiam de outras pessoas. Estas ações, 
regularmente, ficaram condicionadas à disponibilidade de tempo, locomoção, de liberações, de 
agendamentos e de acessos. A entrega final do relatório da Engenheira Darcilene se deu em 
05/04/2013. 

O próximo passo da comissão é o repasse à CGP do relatório inicial para a 
alimentação dos dados no sistema SPIU-net (anexo), o que já ocorreu. No entanto, esta entrega 
atrasou em função da demora no recebimento das informações fornecidas pela Engenheira 
Darcilene. 

Após a conclusão desta etapa, será entregue o Relatório Final da Comissão de 
Bens Imóveis, até o dia 30/04/2013, prazo previsto na Portaria n° 942/213. 

   

Atenciosamente, 

   

 Prof. Dr. Marcos Antônio Satte de Amarante 

Pró-Reitor de Infraestrutura  
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O ITEM 62 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 006/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando a cartilha sobre Normas para Controle 

Patrimonial mencionada no Memo.-018/2013-CGP. 

A solicitação foi atendida através do encaminhamento da cartilha sobre Normas para 

Controle Patrimonial a este Órgão de Auditoria Interna. 

O ITEM 71 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 007/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando Relatório com a Relação de Bens baixados no 

ano 2013, onde conste a data das referidas baixas no sistema. 

A resposta foi atendida  através do Memorando 61/2013- PROINFRA e 58/2013- 

PROINFRA, conforme segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mem. 58/2013 - ProInfra Em  05 de julho de 2013. 
 Ao Senhor Chefe da Auditoria Interna 
Adm. Jackson Negalho Medeiros 
  Assunto: Gestão Patrimonial  - Respostas às SAs emitidas pela AUDIN 
             Em atendimento às solicitações dessa Auditoria Interna, encaminhamos as respostas 
como seguem: 
 - Solicitação nº 07/2013 - referente aos Bens Baixados em 2013 (relatório anexo); 
- Solicitação nº 08/2013 - referente aos Termos de Responsabilidade assinados pelos novos 
responsáveis que assumiram cargo no ano de 2013; 
- Solicitação nº 09/2013 - referente aos Bens à Disposição; 
- Solicitação nº 10/2013 - referente à localização dos bens não encontrados; 
- Solicitação nº 11/2013 - referente à recolocação de plaquetas dos bens móveis da FURG; 
- Solicitação nº 12/2013 - referente aos Termos Circunstanciados Administrativos; 
- Solicitação nº 13/2013 - referente aos laudos de baixas de bens ptrimoniais emitidos no ano 
de 2013 pela Prefeitura Universitária (listagem anexa). 
     

Atenciosamente, 

Prof. Dr. Marcos Antônio Satte de Amarante 
Pró-Reitor de Infraestrutura   

 

 Rio Grande, 03 de junho de 2013 De Para Nº 6/2013 

  DE: Adriana Oliveira Bragagnolo 

      

 UNIDADE: Secretaria Geral da 

PROINFRA 

      

 PARA: Jackson Medeiros 

        

 UNIDADE: Auditoria Interna 

        

  Respondendo às Solicitações de Auditoria n° 005/2013 e 06/2013, encaminhamos o exemplar NORMAS 

PARA CONTROLE PATRIMONIAL.  

                                Atenciosamente, 

Prof. Dr. Marcos Antonio Satte de Amarante 

         Pró-Reitor de Infraestrutura  
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O ITEM 72 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 008/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando  os Termos de Responsabilidade assinados 

pelos novos responsáveis que assumiram o cargo no ano de 2013 (Deliberação 095/2009 do 

Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração, Art.31 §§ 1º e 2º; Cartilha sobre 

Normas para Controle Patrimonial,  item 4.1.4.2). 

A resposta foi atendida através do Memorando 58/2013- PROINFRA, conforme consta 

no Item 71. 

 

O ITEM 73 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 009/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

1. Informar sobre a existência de Bens a Disposição, bem como a rotina para o seu controle 

e local de armazenamento (conforme Deliberação 095/2009 do Conselho de Ensino, 

Pesquisa, Extensão e Administração, Art.23 e 24; Cartilha sobre Normas para Controle 

Patrimonial, item 4.1.7.1); 

2. Informar sobre a existência de acesso para os Bens a Disposição via Sistema Furg; 

3. Justificar as respostas. 

  

A resposta foi atendida através do Memorando 58/2013- PROINFRA, conforme consta 

no Item 71. 

O ITEM 74 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 010/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

Informar com relação às Averiguações visando a localização dos bens não encontrados, 

sob responsabilidade do setor de Coordenação de Gestão Patrimonial: 

1. Providências adotadas para localização dos bens não encontrados, anexando documentos 

comprobatórios (conforme Deliberação 095/2009 do Conselho de Ensino, Pesquisa, 

Extensão e Administração, Art.11, Inc. II; Cartilha sobre Normas para Controle 

Patrimonial, Item 5.2, letra b); 

Mem. 61/2013 - ProInfra Em  18 de julho de 2013. 

  Ao Senhor Chefe da Auditoria Interna 

Adm. Jackson Negalho Medeiros 
  

 

Em complemento a resposta da S.A. 07/2013 encaminhamos cópias dos laudos 
sob os números: 112, 114, 115, 116, 118, 119, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 136, 
137, 138 e 141. 

Outrossim informamos que os laudos sob os números 001, 076, 080, 081, 082, 
083, 111, 134, e 139 foram gerados, mas cancelados antes de serem emitidos, conforme pode 
ser verificado no sistema SEDOC. 

Atenciosamente, 

Adm, Viviane Costa Touguinha Bauer 

Pró-Reitora de Infraestrutura em exercício 
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2. Quais providências serão tomadas a partir desta data, tendo em vista o Relatório de 

Auditoria nº 201216532 da CGU, encaminhado através do ofício nº 

14145/2013/GAB/CGU-Regional/RS/CGU-PR de 9 de maio de 2013. 

 

A resposta foi atendida através do Memorando 58/2013- PROINFRA, conforme consta 

no Item 71. 

 

O ITEM 75 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 011/2013, através desta a Auditoria 

Interna encaminhou pedido solicitando informar os procedimentos utilizados na Recolocação de 

Plaquetas dos bens móveis da FURG (conforme Deliberação 095/2009 do Conselho de Ensino, 

Pesquisa, Extensão e Administração, Art.11, Inc. IV; Cartilha sobre Normas para Controle 

Patrimonial, Item 5.2, letra d); 

A resposta foi atendida através do Memorando 58/2013- PROINFRA, conforme consta 

no Item 71. 

 

O ITEM 76 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 012/2013, através desta a Auditoria 

Interna encaminhou pedido solicitando os TCA’s – Termos Circunstanciados Administrativos 

relativos aos anos de 2009 até Maio de 2013 (conforme Deliberação 095/2009 do Conselho de 

Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração, Art.14, Inc. III; e IN CGU nº 4  de 17/02/2009); 

A resposta foi atendida através do Memorando 58/2013- PROINFRA, conforme consta 

no Item 71. 

 

O ITEM 77 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 013/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando Laudos de baixas de bens patrimoniais 

emitidos no ano de 2013 pela Prefeitura Universitária. 

A resposta foi atendida através do Memorando 58/2013- PROINFRA, conforme consta 

no Item 71. 

O ITEM 78 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 014/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando Laudos de baixas de bens patrimoniais 

emitidos no ano de 2013. 

A resposta foi atendida através do encaminhamento dos laudos pelo NTI. 

 

O ITEM 82 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 015/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

1. Informar a forma de acompanhamento da Cláusula Terceira – Item III do Capítulo II (das 

obrigações dos contratantes),  a qual define as obrigações da contratante: ”assegurar-se de 

que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado pelas 

prestadoras dos serviços, objeto da contratação, de forma a garantir que aqueles 

continuem a ser os mais vantajosos para a administração;” 

2. Disponibilizar Tabela Oficial de passagens aéreas nacionais e internacionais, mencionada 

na Cláusula Oitava do Capítulo VI (do preço e do pagamento). 

 

A resposta foi encaminhada por meio do Memorando 248/2013-PROPLAD , conforme 

segue. 
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O ITEM 83 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 016/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando justificar a emissão das Solicitações de Diárias 

nº 775, 1112, 1172 no dias 18/mar e 18 e 24/abr/2013, respectivamente; do servidor Rodrigo 

Laranjo de Freitas com finalidade de efetuar compras em Pelotas/RS. 

A resposta foi encaminhada por meio do Memorando 59/2013- PROINFRA , conforme 

segue. 

 

 

 

Mem.  248/2013 -PROPLAD 
 

  

Em  09 de agosto de 2013.     
Ao Senhor  
Jackson Negalho Medeiros 
Auditor Interno 
 Assunto: Audin - SA 015/2013                                     

 
 
Em resposta a Solicitação de Auditoria no 15/2013, informamos o que segue abaixo: 

Item 1 - Informar a forma de acompanhamento da Cláusula Terceira - Item III do Capítulo II (das obrigações dos 

contratantes), a qual define as obrigações da contratante: "assegurar-se de que os preços contratados estão 

compatíveis com aqueles praticados no mercado pelas prestadoras dos serviços, objeto da contratação, de forma a 

garantir que aqueles continuem a ser os mais vantajosos para a administração." 

Resposta:Como forma de acompanhamento, existe a comparação esporádica com sites eletrônicos de venda de 

passagens aéreas, embora em nosso entendimento a mesma não sirva como referência, uma vez que as ofertas ali 

relacionadas são para pessoas físicas, com datas pré-programadas para ida e volta. Como a cotação fornecida 

demonstra todos os voos disponíveis para os trechos solicitados, nela constam vôos com várias tarifas, inclusive as 

promocionais, sendo que as mesmas são disponibilizadas da mesma forma para a FURG. 

Assim, com base nas faturas apresentadas, a agência contratada pratica os descontos 

promocionais que são concernentes aos voos escolhidos pelas unidades. 

  Item 2 - Disponibilizar Tabela Oficial de passagens aéreas nacionais e internacionais, 

mencionada na Cláusula Oitava do Capítulo VI (do preço e do pagamento). 

Resposta:Em contato com a agência contratada foi informado que, anteriormente, existia uma publicação 

(PANROTAS) que divulgava todos os trechos das companhias aéreas, nacionais e internacionais, mas que na 

atualidade esta não mais existe. 

A agência contratada utiliza os sites das companhias aéreas reunidas pela Consolidadora Skyteam 

e, através do sistema AMADEUS, extrai uma cotação eletrônica na qual constam todos os voos  disponíveis  para o 

trecho indicado. 

A cotação eletrônica é encaminhada à unidade solicitante que escolhe, prioritariamente, os voos 

de menor preço (ida e volta) a serem adquiridos. Anexo, um exemplo de cotação eletrônica da passagem aérea para 

um determinado trajeto.  

                        

Atenciosamente. 

 

WILSON FERNANDO DA COSTA GONÇALVES 
Assistente do Pró-Reitor de Planejamento e Administração 
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O ITEM 86 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 017/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando a Relação dos processos relativos as 

Transferências c/Ênfase nas Fundações de Apoio e/ou Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos 

(Convênios, Termos de Parceria, Contratos de Repasse, etc – vigentes em 2013) onde esta 

Universidade tenha atuado como interveniente ou transferidora de recursos transferidos por 

órgãos ligados ao Ministério da Ciência Tecnologia. 

A resposta foi encaminhada por meio do Memorando 218/2013 – PROPLAD, conforme 

segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mem. 59/2013 - ProInfra Em  08 de julho de 2013. 

 Ao Senhor Chefe da Auditoria Interna 

Adm. Jackson Negalho Medeiros 

 Assunto: Gestão de Recursos Humanos (Diárias e Passagens)  

              

Em atendimento à solicitação dessa Auditoria Interna n.º 016/2013, de 01/07/2013, encaminhamos, anexos, 

os comprovantes de compras que geraram a necessidade de deslocamento até a cidade de Pelotas e 

consequentemente as Solicitações de Diárias, com as respectivas justificativas, conforme segue: 

- Nº. 775, de 18/03/2013: material utilizado nas instalações do prédio atual da PROGEP, não encontrado no 

comércio local; 

- Nº. 1112, de 18/04/2013: materiais utilizados nos equipamentos de destilação e de Auto Clave do ICB, não 

encontrado no comércio local; 

- N.º 1172, de 24/04/2013: materiais para o horto não encontrado no mercado local. 

Ficamos à disposição para demais esclarecimentos. 

  

Atenciosamente, 

Prof. Dr. Marcos Antônio Satte de Amarante 
Pró-Reitor de Infraestrutura   

 

Mem.  218/2013 -PROPLAD 
 

  

Em  12 de julho de 2013.     

  
 Ao Senhor 
Jackson Negalho Medeiros 
Auditor Interno 
  Assunto: Resposta à Solicitação de Auditoria Nº 017/2013                       
  

Em resposta a S.A. 017/2013 informamos  que esta IFES possui Convênio com a 
FAURG sob Nº 024/2011 - SICONV Nº 760848/2011, cujo objeto é o Projeto "Centro de Oceanografia 
Integrada - INCT-MAR-COI", com vigência até 14/12/2013. 

  

                   

Atenciosamente. 

MOZART TAVARES MARTINS FILHO 
Pró-Reitor de Planejamento e Administração 
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O ITEM 87 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 018/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando - Relação dos processos relativos a Aluguéis, 

nos quais esta Instituição seja Locadora ou Locatária de Imóvel. 

A solicitação foi atendida através do encaminhamento da Relação pela PROPLAD. 

 

O ITEM 94 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 019/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

1. Informar quais os custos inerentes a estes procedimentos, tais como, gastos com 

combustível, despesas com pedágio, etc, para aquisição de materiais; 

2. Quantas pessoas são utilizadas para compra na cidade de Pelotas. 

 

A resposta foi encaminhada por meio do Memorando 63/2013 – PROINFRA, que 

informou o que segue: 

 SCDP nº 775, de 18/03/2013, o custo de diária foi de R$69,30 para o Servidor 

Rodrigo Laranjo, de R$44,00 para o motorista terceirizado Carlos Silveira 

somados ao custo do combustível de R$30,70, totalizando R$144,00 (não 

havendo custo de pedágio para viatura oficial da FURG). 

 SCDP nº 1112, de 18/04/2013: o custo de diária foi de R$69,56 para o Servidor 

Rodrigo Laranjo, não houve custo de motorista, pois o servidor Danilo Barreto 

conduziu o veículo sem diária somados ao custo do combustível de R$30,70, 

totalizando R$100,26 (não há custo de pedágio para a viatura oficial da FURG). 

 SCDP nº 1172, de 24/04/2013: o custo da diária foi de R$69,56 para o Servidor 

Rodrigo Laranjo, de R$44,00 para o motorista terceirizado Cristiano Portilho, 

somados ao custo do combustível de R$30,70, totalizando R$144,26 (não há 

custo de pedágio para a viatura oficial da FURG).  

O Memorando 063/2013 – Proinfra informa ainda que para as compras na cidade 

de Pelotas são designados o servidor detentor do cartão destinado a compra de itens de consumo, 

Rodrigo Laranjo e um motorista. 

 

O ITEM 100 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 020/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando - Processo do Convênio nº024/2011 – 

SICONV nº 760848/2011 – Projeto Centro de Oceanografia Integrada – INCT-MAR-COI.   

A solicitação foi atendida através do encaminhamento do processo. 

 

O ITEM 111 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 021/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando Processos de Suprimentos de Fundos dos 

servidores abaixo (2013): 

1. Dolberi Saul Cubaski Franco; 

2. Michel Almeida Barutot; 

3. Paulo Roberto Votto. 

 

A solicitação foi atendida através do encaminhamento dos processos. 

 

O ITEM 112 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 022/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando processos: 
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1) 23116.000032/2013-36 - Adilia Nogueira Peligrino – ME (Pregão) 

2) 23116.000020/2013-10 – Oliveira & Arejano Ltda (Pregão) 

3) 23116.001937/2013-23 – Rabello & Rocha Ltda (Inexigibilidade) 

4) 23116.004086/2013-71 – Radionet Ltda – EPP (Inexigibilidade) 

5) 23116.000919/2013-24 – Valdoci Borges de Borges (Dispensa) 

6) 23116.001374/2013-73 – Job Teleinfo Ltda (Dispensa) 

 

A solicitação foi atendida através do encaminhamento dos processos. 

 

O ITEM 113 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 023/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando relação dos ocupantes de funções gratificadas 

e cargos de confiança que estão sujeitas a entrega de Declaração de IRPF. 

A resposta foi encaminhada por meio do Memorando 138/2013 – PROGEP, que 

encaminhou a Relação dos Ocupantes de funções gratificadas e cargos de confiança. 

 

O ITEM 114 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 024/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

1. Fornecer a Relação de Servidores Admitidos e Demitidos no período de Janeiro a 

Julho/2013; 

2. Fornecer cópia dos Registros/Relatórios do Sistema SISAC, relativos às Admissões 

e Demissões ocorridas no período de Janeiro à Julho/2013. 

 

A resposta foi encaminhada por meio do Memorando 139/2013 – PROGEP, conforme 

segue. 

 

O ITEM 115 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 025/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando Relação de Processos de Obras de Engenharia 

relativos ao período de Janeiro à Julho/2013. 

A resposta foi encaminhada por meio do Memorando 292/2013 – PROPLAD , conforme 

segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ITEM 117 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 026/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando informar sobre a estrutura de controles desta 

Ifes para: 

 

Mem.  292/2013 -PROPLAD 
 

 

Em  07 de outubro de 2013. 
 Ao Senhor 
Jackson Negalho Medeiros 
Auditor Interno 
 Assunto: Solicitação de Auditoria 25/2013                                     

Encaminhamos a V. S
a
. as relações dos processos de obras de engenharia efetuados 

pela FURG até julho de 2013. 
                       Atenciosamente. 

WILSON FERNANDO DA COSTA GONÇALVES 
Assistente do Pró-Reitor de Planejamento e Administração 
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1. Garantir o alcance dos objetivos definidos nos respectivos instrumentos (Convênios, 

Termos de parceria, Contratos de Repasse, etc); 

2. Análise da Prestação de Contas; 

3. Realizar as fiscalizações da execução do objeto da avença, inclusive por intermédio 

de verificações físicas e presenciais. 

 

A resposta foi encaminhada por meio do Memorando 271/2013 – PROPLAD , conforme 

segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ITEM 125 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 027/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando todos os Suprimentos de Fundos encerrados 

em 2013. 

A solicitação foi atendida através do encaminhamento dos processos de Suprimentos de 

Fundos solicitados. 

 

O ITEM 126 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 028/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando justificar a compra de Livro Ponto no 

suprimento de Fundos - Processo 23116.000801/2013-04 de Dolberi Saul C.Franco, conforme 

Nota Fiscal 1106 – Marcio da Silva Funchal. 

A resposta foi encaminhada  através do De Para 43/2013, que  informou que os livros 

pontos foram adquiridos para controle da frequência dos professores da rede municipal que 

lecionam no CAIC. 

 

 Memorando 271/2013 – PROPLAD 

Ao Senhor 

Jackson Negalho Medeiros 

Auditor Interno 

 Assunto: Resposta a Solicitação de Auditoria 026/2013                       

  

     Em resposta a Solicitação de Auditoria 026/2013, informamos: 

 

 1- Todos os trâmites que envolvem as relações com as Fundações de Apoio estão regulamentados pelas 

Deliberações n
os

 055 e 056 do COEPEA de 30 de abril de 2010. Os trâmites internos de processos que 

demandem avenças com esta IFES seguem as rotinas constantes na Instrução Normativa Conjunta nº 

04/2011- PROGRAD, PROEXC, PROPESP, PROPLAD. Os artigos 15 e 20 da IN acima citada versam sobre 

a garantia do alcance dos objetivos definidos nos instrumentos. 

  

2- As prestações de contas são analisadas previamente pela DAFC e posteriormente encaminhadas à 

Auditoria Interna. Estas somente são aprovadas pela PROPLAD após parecer favorável da AUDIN, todo este 

procedimento consta na IN acima citada, artigos 15 a 19. 

  

3 – Firmadas as avenças a PROPLAD nomeia fiscais e suplentes que são indicados pela direção da Unidade 

que aprovou a elaboração da avença. A Instrução Normativa nº 002/2012 – PROPLAD estabelece os 

procedimentos para fiscalização das avenças. 

                       

Atenciosamente. 

MOZART TAVARES MARTINS FILHO 

Pró-Reitor de Planejamento e Administração 
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O ITEM 127 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 029/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando justificar a compra de Arranjo de Flores no 

suprimento de Fundos - Processo 23116.000794/2013-32 de Michel A. Barutot, conforme Nota 

Fiscal 4717 – Floricultura e Decoração Cheiro de Mato Ltda, no valor de R$275,00 de 

28/Fev/2013. 

A resposta foi encaminhada através do Memo. PU nº62/2013, que informou que o 

material foi utilizado na Cerimônia de Posse da Reitoria no Auditório CIDEC-SUL. 

Obs: A Cerimônia de Transmissão do cargo da Reitoria ocorreu em 10/jan/2013. 

 

O ITEM 128 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 030/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando justificar a compra de Suporte para Garrafão 

utilizado nas instalações do Oceanário, no suprimento de Fundos - Processo 

23116.000058/2013-84 de Michel Almeida Barutot, conforme Cupom Fiscal 088201- Lojão 

Total utilidades Domésticas Ltda. 

A resposta foi encaminhada através do Memo. 61/2013-PU de 27/08/2013, que informou 

“que o material foi utilizado no Oceanário durante o período de limpeza da área e confecção do 

alambrado que delimita a área E, pois não existia água potável no local”. 

 

O ITEM 151 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 031/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando Notas de Empenho: 2013NE800525 – 

11/ABR/2013 (R$8.000,00) e 2013NE800893 - 22/MAI/2013 (R$50.000,00), com as 

respectivas Notas Fiscais de despesa.   

A solicitação foi atendida através do encaminhamento das Notas de Empenho 

solicitadas. 

 

O ITEM 152 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 032/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando os processos: 

23116.000021/2013-00 –Kiciosan dos Santos Danielski 

23116.001703/2011-00 – Maria Inês Porto Britto 

23116.003470/2013-00 – Lucia Hohmann Neto 

23116.002933/2012-00 – Valdoci Borges de Borges 

23116.000296/2013-00 – Valdoci Borges de Borges 

23116.003334/2012-00 – Antonio Carlos Brito 

23116.006412/2010-00 – TNL PCS S/A 

 

A solicitação foi atendida através do encaminhamento processos solicitados. 

 

O ITEM 153 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 033/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando Relação dos processos relativos as 

Transferências c/Ênfase nas Fundações de Apoio e/ou Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos 

(Convênios, Termos de Parceria, Contratos de Repasse, etc – vigentes em 2013) onde esta 

Universidade tenha atuado como interveniente ou transferidora de recursos. 

A resposta foi encaminhada por meio do Memorando 330/2013 – PROPLAD , conforme 

segue. 
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O ITEM 161 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 034/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

1)  informar sobre os procedimentos realizados pela Prefeitura Universitária inerentes 

ao Serviço de Cópias Fotostáticas, bem como pelas demais Unidades que solicitam o 

mesmo, relatando: 

a) Como os serviços de cópias é requisitado pelas Unidades à PU;  

b) A requisição justifica e especifica como serão utilizadas as cópias; 

c) De que maneira ocorre a distribuição das autorizações (vitoletas) para 

utilização do serviço de cópias às Unidades; 

d) Como é realizado o controle da despesa, tendo em vista a cobrança por meio 

das Notas Fiscais da empresa Rabello Rocha Ltda. 

2) Solicitamos o encaminhamento de um demonstrativo da Distribuição das 

autorizações às Unidades, compreendendo o período de Jan a 14/Ago/2013. 

 

A resposta foi encaminhada por meio do Memorando 69/2013 – PU, conforme segue. 

 

 Memo.  69/2013 - PU / Em  27 de setembro de 2013. 

 

 Ao Senhor Chefe da Auditoria Interna 

Adm. Jackson Negalho Medeiros 

 

Assunto: Relatório de Auditoria Nº 034/2013 - ref. Gestão Financeira (Despesas Correntes - Serviços de Cópias 

Fotostáticas)   

         Em resposta a Solicitação de Auditoria n.º 034/2013, de 11/09/2013 referente à Gestão Financeira (Despesas 

Correntes), informamos os procedimentos realizados pela Prefeitura Universitária inerentes ao Serviço de Cópias 

Fotostáticas: 

 a) Os serviços de cópias são requisitados pelas Unidades à PU através de um De/Para 

b) A requisição recebida das Unidades informa apenas a quantidade de cópias, não justifica, nem especifica como serão 

utilizadas, conforme pode ser observado nos anexos. 

c) As autorizações (vitoletas) são contadas, separadas e entregues a Unidade logo que recebido o De/Para. 

d) O controle da despesa é realizado quando o prestador dos serviços entrega as vitoletas e estas são conferidas (contadas) 

por uma servidora da PU, para posterior liberação da nota fiscal. 

        Abaixo, demonstrativo da distribuição das autorizações realizadas pela PU de Janeiro a Agosto de 2013, conforme 

cópias dos De PARA recebidos no período, em anexo: 

Atenciosamente, 

 

 Fernando da Costa Afonso 

Prefeito Universitário em exercício 

 

Mem.  330/2013 -PROPLAD 
 

  

Em  25 de novembro de 2013.     

 Ao Senhor 

Jackson Negalho Medeiros 

Auditor Interno 

 Assunto: Errata                                     

  

Em referência ao Mem. 280/2013, enviado em 16/09/2013, o qual foi acompanhado da 

Planilha de Processos relativos às transferências com ênfase nas Fundações de Apoio, tendo a FURG atuado 

como interveniente ou transferidora de recursos, informamos que o anexo contem erros no seu preenchimento, 

motivo pelo qual fazemos novo encaminhamento da planilha com as devidas correções. 

                         Atenciosamente. 

WILSON FERNANDO DA COSTA GONÇALVES 

Assistente do Pró-Reitor de Planejamento e Administração 
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O ITEM 165 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 035/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando informações Convênio 024/2011 – SICONV 

nº 760848/2011 – Projeto Centro Oceanografia Integrada – INCT-MAR-COI: 

A) Qualidade e completude dos registros; 

B) Correta utilização dos recursos e regularidade de registros; 

C) Demonstrativo atualizado de receitas e despesas através do site. 

 

A resposta foi encaminhada por meio do Ofício 334/2013 – FAURG , conforme segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Of.334/2013      Rio grande, 23 de setembro de 2013. 

 

Senhor Auditor, 

 

 Em resposta à solicitação de auditoria em epígrafe, vimos por meio deste 

informar o que segue: 

a) A FAURG realiza periodicamente o registro no SICONV dos processos referentes 

ao referido convênio. 

b) A FAURG declara, para os devidos fins, que os recursos financeiros do convênio 

em tela estão sendo  executados em pleno alinhamento  ao que é previsto no 

respectivo plano de trabalho. 

Neste sentido, cumpre mencionar que a FAURG preza pela legalidade de todos os 

processos de contratação realizados no âmbito do aludido convênio, realizados em consonância 

ao art.57 e seguintes da Portaria Interministerial nº 507/2011-MPOG/MF/CGU. 

Ademais, cabe resslatar que o Coordenador do projeto, bem como demais membros da 

equipe executora, são as pessoas que efetivamente contam com indelegável competência técnica 

para expor as suas necessidades dentro do projeto, bem como para elucidar eventuais 

singularidades técnicas referentes a objetos que se necessitam contratar/adquirir, para pleno 

atendimento das atividades previstas em Plano de Trabalho. 

Em razão disso, os encaminhamentos de pedidos de contratação por parte do 

Coordenador do projeto, enquanto ordenador de despesas e corresponsável direto pela adequada 

execução financeira do convênio contam com presenção e legitimidade por parte desta 

Fundação gerenciadora que, por sua vez, procede ao aferimento da previsão do item solicitado 

no Plano de Trabalho, bem como promove as medidas cabíveis para viabilizar a contratação 

dentro do que é previsto na normativa que rege o convênio. 

c) Encontra-se em anexo o Demonstrativo de Receita e Despesas extraído do sistema 

utilizado por esta Fundação. 

Sendo o que tínhamos para o momento, 

 

Walter Nunes Oleiro 

Diretor Executivo 

 

Ilmo. Sr. 

Jackson Negalho Medeiros 

Chefe da Auditoria Interna 

PROPLAD 

Nesta Universidade 
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O ITEM 170 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 036/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

1) Justificar o pedido relativo a 70.000 cópias fotostáticas no período de Jan a 

Ago/2013;  

2) Informar quem é o responsável pelo recebimento e distribuição das autorizações 

(vitoletas); 

3) Informar como é feito o controle de distribuição das Autorizações (vitoletas) aos 

responsáveis. 

 

A resposta foi encaminhada por meio do De/Para 238/2013 - HU , conforme segue. 

 

 
 

O ITEM 171 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 037/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

1) Justificar o pedido relativo a 10.000 cópias fotostáticas no período de Jan a 

Ago/2013;  

2) Informar quem é o responsável pelo recebimento e distribuição das autorizações 

(vitoletas); 

3) Informar como é feito o controle de distribuição das Autorizações (vitoletas) aos 

responsáveis. 

 

A resposta foi encaminhada por meio do Memorando 151/2013 – PROEXC, conforme 

segue. 

  

 Rio Grande, 10 de outubro de 2013 De Para Nº 238/2013 

  DE: Léo Amaro 

     
 UNIDADE: Coord. de Infraestrutura 
        

 PARA: Jackson Medeiros 

        
 UNIDADE: Chefe da Auditoria Interna 
        

   

      Em resposta à Solicitação de Auditoria número 036/2013 vimos informar que: 

       1 – A média de consumo de cópias em 2012 foi da ordem de 6800/mês, em 2013, tivemos o acréscimo 

de outras Unidades Administrativas no HU, tais como Auditoria de Enfermagem, Educação Continuada, 

entre outras, que utilizam muita documentação, portanto em 2013 tivemos que solicitar uma ampliação na 

cota mensal para aproximadamente 1.950. 

       2 – O recebimento e distribuição das fotostáticas é realizado pela secretária da Direção Sra. Janaína 

Soares Vieira. 

       3 – O controle é baseado na média histórica de consumo de cada unidade. 

                                    Atenciosamente, 

    

Léo Amaro 

Coordenador de Infraestrutura  
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O ITEM 172 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 038/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

1) Justificar o pedido relativo a 20.000 cópias fotostáticas no período de Jan a 

Ago/2013;  

2) Informar quem é o responsável pelo recebimento e distribuição das autorizações 

(vitoletas); 

3) Informar como é feito o controle de distribuição das Autorizações (vitoletas) aos 

responsáveis. 

     Memo. 151/2013-PROEXC Rio Grande, 30 de outubro de 2013 

 

De:  Profa. Dra. Angélica Conceição Dias Miranda 

 

PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO E CULTURA – PROEXC 

 

 Para: Jackson Negalho Medeiros 

CHEFE DA AUDITORIA INTERNA 

 

Assunto: Gestão Financeira - Auditoria – Vitoletas 

 

 Prezado Senhor, 

 

 Em atenção ao De/Para 037/2013, da Auditoria Interna, temos a informar o que segue: 

 1) O pedido de dez mil vitoletas, no período de janeiro a agosto de 2013 deveu-se à necessidade de 

utilização das mesmas. Esta Pró-Reitoria atende a demanda de xerox do Núcleo Artístico Cultural 

(na época NAC, hoje já Diretoria de Arte e Cultura), cuja utilização se devia aos projetos 

implementados por aquele núcleo e a cópia de partituras que atendiam ao coral e à Big Band da 

FURG. Atendia a demanda da Diretoria de Extensão e seus projetos. Atendia ao  Programa de 

Auxilio ao Ingresso nos Ensinos Técnico e Superior (PAIETS) que consiste em aulas ministradas por 

professores à comunidade para preparação para o vestibular (ENEM). E atendia todas demandas que 

viessem à Pró-Reitoria, que necessitassem de cópia xerográfica e fossem julgadas viáveis. 

 

 2) O responsável pelo recebimento e distribuição das autorizações (vitoletas) é, até a presente data, a 

servidora Everli Vagner Martins. 

 

3) O controle das vitoletas ainda é feito da mesma forma: uma planilha onde são discriminados a 

quantidade, data, nome, projeto, assinatura de quem retira.  

Anexo encaminhamos cópia do controle das vitoletas do ano de 2013. Foram gastos, de março a 

outubro de 2013, treze mil setecentos e cinco vitoletas (13.705). As tres mil setecentos e cinco 

vitoletas excedentes foram as que sobraram de 2012. 

Colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que porventura surjam. 

Atenciosamente, 

  

Profª. Dra. Angélica Conceição Dias Miranda 

CRB 10/1102 

Pró-Reitora de Extensão e Cultura  
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A resposta foi encaminhada por meio do Memorando 201/2013 –  IE, conforme segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ITEM 173 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 039/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

1) Justificar o pedido relativo a 10.000 cópias fotostáticas no período de Jan a 

Ago/2013;  

2) Informar quem é o responsável pelo recebimento e distribuição das autorizações 

(vitoletas); 

3) Informar como é feito o controle de distribuição das Autorizações (vitoletas) aos 

responsáveis. 

 

A resposta foi encaminhada por meio do Memorando 102/2013 –  PPGCF-FAC, 

conforme segue. 

 

 

 

Mem. 201/2013 - IE Em  12 de novembro de 2013. 

 Para:Jackson Negalho Medeiros 

         Auditoria Interna 

  

Assunto: Resposta ao De/Para 038/2013 

 

 

Prezado Senhor 

 

 

Em resposta ao De/Para 038/2013, venho esclarecer que o pedido de 20.000 vitoletas 

no período de janeiro a agosto de 2013 se destina aos docentes do Instituto de Educação. Em reunião 

geral para discutir os critérios do orçamento de 2013 ficou estipulado que cada professor do IE teria 

disponível a quantia de 250 vitletas por bimestre, conforme ata em anexo, que seriam destinadas às suas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. O Instituto de Educação conta com 55 docentes. São 

disponibilizadas ordens de xerox, também para atender as demandas das subsecretarias(Ceamecim, Ed. 

Fisica, Centro Esportivo) que não estão localizadas, geograficamente, perto do Instituto de Educação. 

O recebimento e distribuição das ordens de xerox é feito na Secretaria Geral. O controle 

se dá através de planilha(cópia em anexo), onde consta o nome dos docentes, e é anotada a quantidade e 

a data da retirada. Fico a disposição para maiores esclarecimentos. 

  

   

 

Atenciosamente, 

  

RAQUEL ALVES ORTIZ 

Administradora do Instituto de Educação 
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Mem. 102/2013 - PPGCF-FAC Em  07 de outubro de 2013 

  

Para: AUDIN-   

          Sr. Jackson Negalho Medeiros 

          Chefe da AUDIN 

 Assunto: Resposta a S.A. Nº 39/2013 da AUDIN 

 

Prezado Auditor, conforme solicitado, abaixo as respostas por item: 

1. Informamos que os pedidos de vitoletas feitos pelo Programa de Pos-Graduação em Ciências Fisiológicas- 

Fsiologia Animal Comparada são feitos para atender a demanda crescente das atividades acadêmicas dos alunos e 

professores, como, por exemplo, fotocópias das Dissertações e Teses do Programa. Assim, como estas possuem 

média 60 folhas para Dissertaçoes de Mestrado e 100 folhas para Doutorado, bem como, levando em consideração 

que cada membro da banca de Defesa de Mestrado tem 3  membros no mínimo ( orientador, 1 professor do PPG e 

outro obrigatoriamente membro externo); e 5 na banca de Doutorado ( 1 orientador, 2 docentes do PPG, 1 docente da 

FURG e outro membro externo), (anexo I); todos estes citados recebem uma cópia das Dissertações e Teses que 

também são encadernadas pela EDGRAF (relação dos pedidos de encadernação em anexo II). Além disso, as cópias 

destas Dissertações e Tese são encaminhadas ao NID para ficar disponível a consulta da comuinidade Universitária 

(relação das doações ao NID em anexo III). Ainda, antes das Dissertações e Teses, os discentes, no inicio do Curso, 

devem apresentar um Projeto que em média possui 15 folhas, estes projetos são avaliados pela Comissão Acadêmica, 

portanto, duas cópias de cada Projeto são feitas para atender aos avaliadores. Considerando o aumento do número de 

alunos do PPG (dados retirados do cadastro discente da CAPES, documento anexo IV):2010 ( 51 alunos); 2011( 70 

alunos); 2012: (72 alunos); 2013 ( 85 alunos), percebe-se a claramente o aumento na demanda por fotocópias dentro 

do PPG. Contudo, também, foram adotadas medidas de contenção do uso das mesmas, como, redução no número de 

cópias dos projetos, somente duas para os avaliadores (ao total são 5 avaliadores), os demais recebem a versão 

eletrônica do Projeto; bem como, a autilização da maquina de fotocopias do ICB, nas ativiades administrativas, 

reduziu a utilização de vitoletas por parte da secretaria do PPG. Salientamos que todas as demandas mencionadas 

aqui são para atender as exigências da CAPES e da própria FURG quantos a normas acadêmicas, bem como, são 

decorrentes do aumento expressivo causado pelo REUNI. 

2. A utilização das autorizações (vitoletas) dentro da FURG é feita pelo servidor Técnico-administrativo e estágiário 

que trabalham no PPG, são eles, o primeiro, Leonardo Emmendoerfer Mello, o segundo LUCILENE DA SILVEIRA 

DA SILVA FRANZ. Ambos, e, somente estes utilizam diretamente as vitoletas na FURG, não há distribuição a 

alunos ou docentes, pois os reponsáveis pelas atividades administrativas (incluindo a relização das cópias referidas 

no item 1) são destes dois somente. 

3. Como dito no item 2, não há distribuição de vitoletas a alunos ou docentes, pois a atividade administrativa em si 

(realizar a fotocopia) é encargo do servidor Técnico-adminsitrativo ou da estagiária, referidos acima. O registro de 

entrada e saida de vitoletas é feito pelo número de alunos e a demanda gerada pelo ingresso dos mesmos, são dois 

ingressos por ano, tanto no Mestrado, como no Doutorado. Assim, o controle é feito da seguinte forma: tendo como 

base a relação de alunos ingressantes; cada aluno de Mestrado gera uma demanda de 2 fotocopias de cada projeto (15 

laudas em média), cada doutoranda gera mais 2 fotocopias do Projeto (15 laudas em média).  À medida que vão 

sendo utilizadas, vai sendo descontado no total de vitoletas, usando como base a listagem de alunos regularmente 

matriculados (anexo V). O mesmo ocorre quando entregam as Dissertações (60 fls média) e Teses (100 fls média) ao 

final do Curso, cada cópia para a banca (3 no Mestrado e 5 no Doutorado) e 1 para o NID; são descontadas do total 

de vitoletas, constantes da relação dos alunos que defenderam suas Dissertações e Teses. Isto, não só para controlar o 

número de vitoletas, mas também para garantir que todos os membros das bancas tiveram suas cópias realizadas e o 

NID tenha sido atendido com a doação destes trabalhos que servem de base para futura consulta. Ainda, o saldo atual 

de vitoletas é de 6.337, portanto das 10.000 vitoletas pedidas, utilizamos 37 % em 4 meses, visto ser o pedido destas 

dez mil vitoletas ,datado de 23 de maio de 2013 (De/Para 101/2013), sendo que ainda, conforme está descrito no 

anexo V, faltam até o fim do ano a entrega de 9 projetos de Mestrado e 11 de Doutorado, bem como,  há previsão de 

11 defesas de Mestrado  e mais 8 de doutorado até 03/2014. Por fim, baseado nestes últimos dados, serão utilizadas 

mais 4.000 vitoletas no Doutorado e mais 1.980 no Mestrado em média até 03/2014. 

Cordialmente, 

Profº Dr. Luiz Eduardo Maia Nery 

Coordenador do PPGCF-FAC/ICB 
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O ITEM 174 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 040/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando a PROPLAD: 

1. Processo 23116.003625/2013-5 – Carta Convite 5/2013; 

2. Processo 23116.002374/2013-9 – Tomada de Preços 7/2013; 

 

A resposta foi encaminhada por meio do Memorando 293/2013 – PROPLAD , conforme 

segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ITEM 175 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 041/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

1. Processo 23116.005714/2009-59 – Convênio 023/2009; 

2. Processo 23116.004837/2012-78 – Convênio 010/2012. 

A resposta foi encaminhada por meio do Memorando 294/2013 – PROPLAD , conforme 

segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mem.  293/2013 -PROPLAD 
 

  

Em  08 de outubro de 2013.     

 Ao Senhor 

Jackson Negalho Medeiros 

Auditor Interno 

 Assunto: Solicitação de Auditoria 40/2013                                     

 

Encaminhamos a V. S
a
. os processos Carta Convite 5/2013 e Tomada de Preços 7/2013. 

  

                     Atenciosamente. 

WILSON FERNANDO DA COSTA GONÇALVES 

Assistente do Pró-Reitor de Planejamento e Administração 

 

Mem.  294/2013 -PROPLAD 
 

  

Em  08 de outubro de 2013.     

 Ao Senhor 

Jackson Negalho Medeiros 

Auditor Interno 

 

 Assunto: Solicitação de Auditoria 41/2013                                     

Encaminhamos a V. S
a
. os processos: Convênio 23/2009 e Convênio 10/2012. 

  

                         Atenciosamente. 

WILSON FERNANDO DA COSTA GONÇALVES 

Assistente do Pró-Reitor de Planejamento e Administração 
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O ITEM 179 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 042/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando Informar qual o embasamento legal utilizado 

nos empenhos “Não se aplica” quanto a modalidade de licitação nos processos de transferências 

para a Fundação de Apoio - FAURG: 

1. Processo 23116.005714/2009-59 – Convênio 023/2009; 

2. Processo 23116.004837/2012-78 – Convênio 010/2012. 

 

A resposta foi encaminhada por meio do Memorando 307/2013 – PROPLAD , conforme 

segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ITEM 183 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 043/2013, através desta a 

Auditoria Interna quanto aos imóveis locados a seguir com fiscalização sob responsabilidade da 

PRAE, conforme estabelecido em contrato: 

 

1) 23116.000021/2013-56 –Kiciosan dos Santos Danielski –  

          Casa do Estudante (Alojamento) - Rua Padre Nilo Gollo nº66 

2) 23116.001703/2011-14 – Maria Inês Porto Britto  

Casa do Estudante do Bolaxa - Estrada RS 734 – Bolaxa 

3) 23116.003470/2013-56 – Lucia Hohmann Neto  

Casa do Estudante (Campus Saúde) - Rua Luiz Lórea nº260 

4) 23116.002933/2012-81 – Valdoci Borges de Borges  

Casa do Estudante I (Blocos 1 e 2) - Rua Padre Nilo Gollo nº145 

5) 23116.000296/2013-90 – Valdoci Borges de Borges  

Casa do Estudante (Nova) - Rua Padre Nilo Gollo, nº126 

6) 23116.003334/2012-85 – Antonio Carlos Brito  

Casa do Estudante (Sto.Antonio da Patrulha) - Rua Mostardeiros nº294. 

Mem.  307/2013 -PROPLAD 
 

  

Em  23 de outubro de 2013.     

 Ao Senhor 

Jackson Negalho Medeiros 

Auditor Interno 

 Assunto: Solicitação 42/2013                                     

  

Em resposta a Solicitação de Auditoria 42/2013 informamos que os empenhos referentes aos 

processos 23116.005714/2009-59 e 23116.004837/2012-78 foram gerados visando o atendimento do convênio 

firmado entre FURG  e FAURG. No sistema SIASG, onde são efetuados os empenhos de convênios, não há 

opção de selecionar a MODALIDADE DE LICITAÇÃO. O sistema insere a informação de maneira 

automática, em razão do cadastro prévio efetuado no SICONV (cópia da tela anexa) dos valores que se deseja 

repassar.  

Através do manual SIAFI, conforme cópia anexa, observa-se que o convênio não enquadra-

se nos itens enumerados de 1 a 7 e de 9 a 12 na opção MODALIDADE DE LICITAÇÃO, restando, portanto, 

somente o de número 8 - "Não se aplica" - para atender aos repasses quando firmados através de convênio. 

  

Atenciosamente. 

WILSON FERNANDO DA COSTA GONÇALVES 

Assistente do Pró-Reitor de Planejamento e Administração 
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Solicitamos informar: 

a. suficiência de pessoal desta IFES para bem gerir os bens imóveis sob sua responsabilidade, da 

União, próprios ou locados de terceiros;  

b. existência ou não de estrutura tecnológica para gerir os imóveis;  

c. se existem benfeitorias realizadas pela FURG úteis e necessárias, no exercício,  nos termos do 

art.35 da Lei 8.245/91: “Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias 

necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as 

úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de 

retenção”.  

 

A resposta foi encaminhada por meio do Memorando  246/2013 – PRAE, conforme 

segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ITEM 184 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 044/2013, através desta a 

Auditoria Interna quanto aos imóveis a seguir sob responsabilidade da PROINFRA: 

 Imóvel em Arroio Grande (Santa Izabel) – Rua da Praia, S/N 

 Editora e Gráfica – Luiz Lórea nº 261 

 Campus Carreiros – Av. Itália Km 8, S/N 

 Museu Oceanográfico – Rua Capitão Tenente Heitor Perdigão , S/N 

 Eco-Museu – Ilha - Eco-Museu, S/N 

 Estação Marinha de Aquacultura –EMA – Balneário Querência 

 Hospital Universitário – Visconde de Paranaguá nº 70 

 Imóvel em Santa Vitória do Palmar – Rua Glecério nº1 

 Imóvel em Santo Antonio da Patrulha – Rua Francisco Borges de Lima nº 3005 

 

Memo. 246/2013 - PRAE Em  30 de outubro de 2013 

 PARA:Jackon N. Medeiros 

Chefe da Auditoria Interna 

 ASSUNTO: Resposta a solicitação n°43/2013 

                  Em resposta a solicitação de Auditoria nro. 043/2013 -  Auditoria  Interna, informamos o que segue: 

 a) A gestão patrimonial, se dá por um fiscal e um suplente, nomeados por portaria para acompanhar a execução do 

objeto (locação). No início e término dos contratos, é solicitado a profissionais de outras áreas, o suporte técnico 

para avaliar as condições do imóvel em questão. Entendemos que devido a distância, nas CEU's dos outros 

Campus, deverias haver um fiscal por polo, além de um zelador. 

 b) Não existe estrutura tecnológica. Trabalhamos apenas com um microcomputador para uso dos registramos dos 

levantamentos patrimôniais e demais procedimentos, e instalamos câmeras de segurança. 

 c) Durante a vigência do contrato, quando necessário, é solicitado a Prefeitura Universitária, manutenção para 

pequenos consertos e/ou reparos. 

Atenciosamente, 

Vilmar Alves Pereira 

Pró-Reitor de Assuntos Estudantis 
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SOLICITAMOS INFORMAR:    

a. suficiência de pessoal da UJ para bem gerir os bens imóveis sob sua responsabilidade, da 

União, próprios ou locado de terceiros;  

b. existência ou não de estrutura tecnológica para gerir os imóveis;  

 

A resposta foi encaminhada por meio do Memorando  91/2013 – PROINFRA , conforme 

segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ITEM 185 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 045/2013, através desta a 

Auditoria Interna quanto aos imóveis a seguir sob responsabilidade da PROINFRA: 

 Imóvel em Arroio Grande (Santa Izabel) – Rua da Praia, S/N 

 Editora e Gráfica – Luiz Lórea nº 261 

 Campus Carreiros – Av. Itália Km 8, S/N 

 Museu Oceanográfico – Rua Capitão Tenente Heitor Perdigão , S/N 

Mem. 91/2013 - ProInfra Em  30 de outubro de 2013. 

 Ao Senhor Chefe da Auditoria Interna 

Adm. Jackson Negalho Medeiros 
  
 Assunto: Resposta da Solicitação de Auditoria 044/2013, de 22/10/2013 - Gestão Patrimonial. 

 

Em atendimento a solicitação dessa Auditoria Interna, respondemos conforme segue: 

 - Quanto aos imóveis sob a responsabilidade da PROINFRA: 

  

a. suficiência de pessoal de UJ para bem gerir os bens imóveis sob sua responsabilidade, da União, próprios 

ou locado de terceiros; 

  

A Pró-reitoria de Infraestrutura da FURG, através da Prefeitura Universitária - PU, possui corpo técnico 

capaz de gerir com eficiência os imóveis sob sua responsabilidade nos seguintes aspectos: 

1- Segurança: a PU além do quadro próprio mantém contratada empresa para complementar o número 

adequado de vigilantes, o Campus Carreiros conta com sistema de monitoramento eletrônico (câmeras) em 

implantação ; 

2- Portaria: a PU contrata empresa terceirizada para este serviço; 

3- Manutenção predial, hidráulica e elétrica: além da equipe própria a PU tem apoio de empresa terceirizada 

para fornecimento de mão-de-obra; 

4- Serviço de jardinagem: parte do serviço é realizado pelos servidores lotados na Unidade do Horto e pela 

grande demanda foi contratada empresa terceirizada para apoio; 

 b. existência ou não de estrutura tecnológica para gerir os imóveis; 

 Estrutura tecnológica para gerir os imóveis ainda não está disponível. 

Os serviços, como os relatados acima, são realizados mediante programação anterior obedecendo ao plano de 

necessidades ou por demanda das Unidades Acadêmicas ou Administrativas. 

 Atenciosamente, 

Prof. Dr. Marcos Antônio Satte de Amarante 
Pró-Reitor de Infraestrutura   
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 Eco-Museu – Ilha - Eco-Museu, S/N 

 Estação Marinha de Aquacultura –EMA – Balneário Querência 

 Hospital Universitário – Visconde de Paranaguá nº 70 

 Imóvel em Santa Vitória do Palmar – Rua Glecério nº1 

 Imóvel em Santo Antonio da Patrulha – Rua Francisco Borges de Lima nº 3005 

SOLICITAMOS INFORMAR:    

A. análise comparativa dos gastos realizados com a manutenção dos imóveis  próprios e da 

União  e com os gastos com a manutenção de imóveis locados de terceiros 

B. existência de segregação contábil suficientemente analítica para distinção dos registros  

relativos às despesas com: 

 

i. locação de imóveis para uso servidores; 

ii. locação de imóveis para uso do Órgão, unidade ou subunidade; 

iii. manutenção de imóveis próprios e da União; 

iv. manutenção dos imóveis locados de 3°s privados ou de outras esferas públicas; 

v. manutenção dos imóveis locados de outros Órgãos ou entidades da administração 

pública federal.  

 

 

A resposta foi encaminhada por meio do Memorando 316/2013, da PROPLAD, que  

informou o que segue: 

 
Saldo dos contratos de locação 

Credores Natureza 

Saldos dos 

contratos em 

31/10/2013 

Total 

Kiciosan dos Santos Danielski Contratos de locação para 

Casa do Estudante 

 

Classificação Contábil: 

Contratos de Serviços - 

199720200 

54.000,00 

971.261,16 

Maria Inês Porto Britto 269.413,72 

Lucia Hohmann Neto 76.649,32 

Valdoci Borges de Borges 
532.842,33 

Valdoci Borges de Borges 

Antonio Carlos Brito 38.355,79 

 

Despesas com Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 

Especificação 
Classificação 

Contábil 

Despesa 

Mês de 

Referência 

Out/2013 

Valor Total 

Manutenção e Conservação de 

Bens Imóveis – Pessoa Física 

33.90.36.22 

Empenhadas 

 

8.300,00 
1.972.552,92 

 Manutenção e Conservação de 

Bens Imóveis – Pessoa Jurídica 

33.90.39.16 
1.964.252,92 

Manutenção e Conservação de 

Bens Imóveis – Pessoa Física 

33.90.36.22 

Executadas 

 

4.269,00 
390.187,03 

 Manutenção e Conservação de 

Bens Imóveis – Pessoa Jurídica 

33.90.39.16 
385.918,03 
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O ITEM 193 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 046/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

1) Se houve adaptação ou substituição do Sistema SIGH no Almoxarifado do HU; (em caso 

negativo justificar) 

2) Se os procedimentos relativos aos registros do almoxarifado ficam limitados aos 

funcionários do setor; (descrever como estes são realizados) 

3) Se é utilizado um sistema de informática para os registros de Entradas/Saídas no 

Laboratório de Análises Clínicas e, se são utilizadas requisições para solicitação de 

material; 

4) Qual o procedimento que está sendo utilizado quanto ao encaminhamento do bens fora de 

uso às Unidades competentes (Prefeitura Universitária/NTI). 

 

A resposta foi encaminhada por meio do Memorando 37 /2013 – HU , conforme segue. 

 
Mem. 37/2013 - HU     Em  11 de dezembro de 2013. 
Para: Jackson Negalho Medeiros 

          Auditoria Interna 

 Assunto: Resposta solicitação auditoria 

 Em resposta a Solicitação de Auditoria 046/2013, vimos informar o que segue: 
 1) Não houve substituição do Sistema SIGH no Almoxarifado, por que o sistema é integrado em todas as 

unidades do hospital. O que houve foi uma melhor utilização do mesmo, onde se garante a execução de 
todos os registros de entrada, saídas e/ou transferências, ou seja, todas as movimentações; 
 2) Todos os registros de materiais são executados pelos funcionários do setor, com proteção de senha; 
as entradas, saídas, transferências e demais operações são feitas por funcionários específicos e 
treinados para tal. O produto chega com a competente nota fiscal, que é registrada e o produto 
incorporado ao estoque . As saídas ou transferências para o centros de custos são registrados e 
possibilitam a disposição de inúmeros relatórios de acompanhamento daquele produto. 
 3) Está sendo implantado no Laboratório de Análises Clínicas um controle de estoque interno, onde foi 
criado um novo sub-estoque que funcionará por transferência do estoque principal. A entrada é dada pela 
nota de transferência e as saídas são executadas apenas para dentro do mesmo, com a emissão de guia 
de saída e assinatura de recebimento. 
 4) Atualmente o procedimento é o adotado pela universidade, ou seja, o bem é enviado para a prefeitura 

que faz a emissão do laudo de baixa. Este retorna para o hospital que, então, encaminhará ao patrimônio 
uma correspondência interna solicitando a baixa patrimonial do bem acompanhado do laudo.  

Atenciosamente, 
Helena Heidtmann Vaghetti 

Diretora 

 

 

O ITEM 194 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 047/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando,conforme Levantamento das falhas apontadas 

pela CGU, Item 2215, constatação 10, OS 201205209, Ofício 35013 2013/GAB/CGU-

REGIONAL/RS/CGU-PR de 18/11/2013, solicitamos Relação das Obras em execução nesta 

Universidade. 

A resposta foi disponibilizada a este Órgão de Auditoria Interna. 

 

O ITEM 209 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 048/2013, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

Boletins de Medição referentes as Notas Fiscais a seguir:    
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     Empresas                                                       Nota Fiscal                              Valor 

1. O.D.S. Construtora Ltda.                            NF 34                                     R$36.557,14 

2. Altes e Coradi Ltda.                                   NF 168-1                                R$41.535,14 

3. Deiro Engenharia Ltda                               NF972                                    R$98.101,55 

4. Pedro Luiz Rosa Alves                                NF107                                   R$11.464,00 

5. F & P Prestação de Serviços e Com. Ltda     NF1889                               R$19.037,42 

 

A resposta foi encaminhada através do envio dos Boletins de Medição solicitados a este 

Órgão de Auditoria Interna. 

 

 

 Os ITENS 26, 109, 110, 119. 143, 146, 163, 166, 167, 188, 191, 195, 196, 199 e 212 se 

referem aos Relatórios de Auditoria elaborados no ano de 2013. 

ITEM 41 – Foi realizado um trabalho de auxílio e assessoramento na elaboração do 

Relatório de Gestão. O Órgão de Auditoria Interna colocou-se a disposição para consultas sobre 

a conformidade com a legislação, bem como a inclusão dos elementos necessários à Prestação 

de Contas. Foi elaborado Relatório e Parecer de Auditoria que sintetizam os atos da gestão de 

2012. 

ITEM 176 – Corresponde a Notificação de Auditoria 001/2013. 

Foram analisadas, no ano de 2013, 155 (cento e cinqüenta e cinco) Prestações de Contas 

de convênios firmados com a Fundação de Apoio a Universidade do Rio Grande (FAURG) e a 

Fundação de Apoio do Hospital Universitário (FAHERG). 

 

 

Rio Grande, 09 de Janeiro de 2014. 

 

 

______________________ 

Kátia Arpino Rasia 

Auditora Interna 


