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Considerando, planejamento constante do PAINT 2015, o qual 
fora redigido conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA CGU 24/2015, e 

encaminhado a Gerência Regional de Controle Interno/RS através do 

Ofício AUDIN 003/2015.  
A Auditoria interna da Universidade Federal do Rio Grande 

encaminha, a esse órgão de controle interno, considerações sobre as 
auditorias realizadas. 
 
Parte I - Descrição dos trabalhos de auditoria interna realizados de acordo com 
o PAINT  

 

RESUMO ANUAL DAS AUDITORIAS REALIZADAS 
 

Quadro 1 – Atividades da Auditoria Interna em 2015 

N°   

Mês 

  

  

Unidade 

Auditável 

  

Descrição 

  

  

Procedimento 

  

Período de      Execução 

Início Fim 

1 Janeiro a 

Março 

AUDIN Conformidade de 

Gestão: 

Universidade e 

Hospital 

Universitário 

Análise e conferência nos 

registros no Sistema SIAFI. 

02/01/2015 31/03/2015 

2 Janeiro PROPLAD Acompanhamento 

de Gestão 

Verificação sobre a posição 

da Dívida, Restos a Pagar e 

Aluguéis. S.A. 001/2015 

15/01/2015 15/01/2015 

3 Janeiro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação do processo 

relativo à Comissão 

estabelecida para  proceder a 

verificação de valores 

existentes na Tesouraria da 

FURG relativos ao exercício 

de 2014. Parecer:001/2015.       

Processo:23116.000098/2015-

98 

20/01/2015 20/01/2015 

4 Janeiro FURG Emissão de 

Parecer 

Verificação do processo 

relativo à Comissão 

estabelecida para Reavaliação 

e Redução a valor recuperável 

dos Bens Patrimonial da 

FURG. Parecer: 002/2015.       

Processo:23116.006479/2014-

08 

20/01/2015 20/01/2015 

5 Janeiro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Convênio 025/2009 – 

Discutindo a Diversidade 

20/01/2015 20/01/2015 
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Quadro 1 – Atividades da Auditoria Interna em 2015 

N°   

Mês 

  

  

Unidade 

Auditável 

  

Descrição 

  

  

Procedimento 

  

Período de      Execução 

Início Fim 

Sexual, Projeto 470-PO-09. 

Parecer: 003/2015. Processo: 

23116.000589/2015-39. 

6 Janeiro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

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 005/2013 – 

Pavimentação Shopping Praça 

Rio Grande, Projeto 632-

PNO-13. Parecer: 004/2015. 

Processo: 

23116.009286/2014-09 

20/01/2015 20/01/2015 

7 Janeiro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Convênio 019/2013 – 41ª 

Feira do Livro. Projeto 648-

PO-13. Parecer 005/2015. 

Processo: 

23116.000155/2015-39. 

21/01/2015 21/01/2015 

8 Janeiro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Convênio 009/2012 – Apoio a 

Capacitação e Formação 

Inicial e Continuada. Projeto 

601-PO-12. Parecer 

006/2015. Processo: 

23116.003634/2014-26. 

22/01/2015 22/01/2015 

9 Janeiro FURG Emissão de 

Parecer 

Verificação do processo 

relativo a Comissão 

instaurada com a finalidade 

de proceder ao levantamento 

de bens móveis da FURG 

relativos ao exercício de 

2013. Parecer: 007/2015.       

Processo: 

23116.005916/2014-68 

26/01/2015 26/01/2015 
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Quadro 1 – Atividades da Auditoria Interna em 2015 

N°   

Mês 

  

  

Unidade 

Auditável 

  

Descrição 

  

  

Procedimento 

  

Período de      Execução 

Início Fim 

10 Janeiro PROPLAD Acompanhamento 

de Gestão 

Solicitamos informar quais os 

motivos de atraso no 

pagamento de água e energia 

elétrica e quais providências 

que foram tomadas. S.A. 

002/2015 

29/01/2015 29/01/2015 

11 Janeiro PRAE Acompanhamento 

de Gestão 

Solicitamos informar quais os 

motivos de atraso no 

pagamento de água e energia 

elétrica e quais providências 

que foram tomadas. S.A. 

003/2015 

29/01/2015 29/01/2015 

12 Janeiro PROINFRA Acompanhamento 

de Gestão 

Solicitamos informar quais os 

motivos de atraso no 

pagamento de água e energia 

elétrica e quais providências 

que foram tomadas. S.A. 

004/2015 

29/01/2015 29/01/2015 

13 Janeiro PROGEP Gestão de 

Recursos 

Humanos 

Visa saber quais as 

providencias adotadas para 

atendimento dos Acórdãos 

006/2014, 690/2014, 

1256/2014, 5015/2013, 

3511/2013, 3446/2013, 

0269/2012, 1255/2012, 

3696/2012, 6103/2012 e 

2120/2011, e/ ou justificativas 

para o não cumprimento. S.A 

005/2015 

30/01/2015 30/01/2015 

14 Janeiro PROPLAD Controle de 

Gestão 

Visa saber quais as 

providencias adotadas para 

atendimento dos Acórdãos 

389/2014 e 544/2014, e/ ou 

justificativas para o não 

cumprimento. S.A 006/2015 

30/01/2015 30/01/2015 

15 Fevereiro FURG Emissão de 

Parecer 

Verificação do processo de 

Restos a Pagar relativos ao 

exercício de 2014. Parecer: 

008/2015.       Processo: 

23116.009274/2014-76 

05/02/2015 05/02/2015 

16 Fevereiro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

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 Convênio 014/2014/SMS. 

Parecer 009/2015. Processo: 

23116.007967/2014-24 

10/02/2015 10/02/2015 
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Quadro 1 – Atividades da Auditoria Interna em 2015 

N°   

Mês 

  

  

Unidade 

Auditável 

  

Descrição 

  

  

Procedimento 

  

Período de      Execução 

Início Fim 

17 Fevereiro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Convênio 010/2013 – 12ª 

Mostra de Produção 

Universitária. Projeto 636-

PNO-13. Parecer: 010/2015. 

Processo: 

23116.008128/2014-23. 

11/02/2015 11/02/2015 

18 Fevereiro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Convênio 003/2014 – 

Histórias e Memórias. Projeto 

674-PNO-14. Parecer: 

011/2015. Processo: 

23116.008811/2014-61. 

11/02/2015 11/02/2015 

19 Fevereiro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Acordo de Cooperação 

NEAq#2554 – Captura de 

Toninhas e Tartarugas-

Verdes. Projeto 515-PNO-10. 

Parecer: 012/2015. Processo: 

23116.003612/2014-66. 

13/02/2015 13/02/2015 

20 Fevereiro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

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. Parecer: 

013/2015. Processo: 

23116.001179/2015-13 

13/02/2015 13/02/2015 

21 Fevereiro PROPLAD Acompanhamento 

de Gestão 

Solicitamos quais as 

providências que foram 

tomadas para que os 

18/02/2015 18/02/2015 
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Quadro 1 – Atividades da Auditoria Interna em 2015 

N°   

Mês 

  

  

Unidade 

Auditável 

  

Descrição 

  

  

Procedimento 

  

Período de      Execução 

Início Fim 

pagamentos de água e energia 

elétrica sejam efetuados. S.A 

007/2015 

22 Fevereiro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

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/FAHERG/FNS. 

Parecer: 014/2015. Processo: 

23116.007965/2014-35 

20/02/2015 20/02/2015 

23 Março Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Convênio 009/2012 – Apoio a 

Capacitação e Formação 

Inicial e Continuada. Projeto 

601-PO-12. Parecer: 

015/2015. Processo: 

23116.003634/2014-26. 

03/03/2015 03/03/2015 

24 Março Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Convênio 041/2010 – Projeto 

Ponto de Cultura Butiá. 

Parecer: 016/2015. Processo: 

23116.002355/2014-45. 

06/03/2015 06/03/2015 

25 Março Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

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. Parecer: 

017/2015. Processo: 

23116.001179/2015-13 

10/03/2015 10/03/2015 

26 Março Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

12/03/2015 12/03/2015 
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Quadro 1 – Atividades da Auditoria Interna em 2015 

N°   

Mês 

  

  

Unidade 

Auditável 

  

Descrição 

  

  

Procedimento 

  

Período de      Execução 

Início Fim 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Acordo de Cooperação – 

Biodisponibilidade Aguas 

Marinhas x Estuarinas. 

Projeto 505-PNO-10. Parecer: 

018/2015. Processo: 

23116.001326/2015-47. 

27 Março FAHERG Controle de 

Gestão 

Visa saber quais as 

providencias adotadas para 

atendimento do Acórdão 

544/2014 e/ ou justificativas 

para o não cumprimento. S.A 

008/2015 

13/03/2015 13/03/2015 

28 Março Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

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 Convênio 014/2014/SMS. 

Parecer 019/2015. Processo: 

23116.007967/2014-24 

19/03/2015 19/03/2015 

29 Março Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

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 – 

Concessão de Espaço Físico 

do CIDEC Sul. Parecer: 

020/2015. Processo: 

23116.01878/2015-55 

19/03/2015 19/03/2015 

30 Março Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

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 – 

Concessão de Espaço Físico 

no Museu Oceanográfico. 

Parecer: 021/2015. Processo: 

23116.01880/2015-24 

19/03/2015 19/03/2015 
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Quadro 1 – Atividades da Auditoria Interna em 2015 

N°   

Mês 

  

  

Unidade 

Auditável 

  

Descrição 

  

  

Procedimento 

  

Período de      Execução 

Início Fim 

31 Março PROPLAD Controle de 

Gestão 

Solicitamos o Processo 

licitatório do Restaurante 

Universitário – RU. S.A 

009/2015 

23/03/2015 23/03/2015 

32 Março PROINFRA Controle de 

Gestão 

Solicitamos a relação de obras 

em andamento em 2015. S.A 

010/2015 

23/03/2015 23/03/2015 

33 Março Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Convênio 010/2011 – Projeto 

Freguesias Litorâneas. 

Parecer: 022/2015. Processo: 

23116.002134/2014-77  

24/03/2015 24/03/2015 

34 Março AUDIN Cursos e Eventos Participação no IN 

COMPANY SEMINÁRIO 

sobre a nova regularização de 

Aquisições de Bens, Serviços 

e Obras nas FUNDAÇÕES 

DE APOIO NA EXECUÇÃO 

DE CONVÊNIOS nas 

dependências da UFRGS 

27/03/2015 27/03/2015 

35 Abril PROPLAD Controle de 

Gestão 

Solicitamos o Pregão 

Eletrônico 179/2013, Tomada 

de Preços 004/2014, Convite 

010/2014 e Dispensa 

1186/2014. S.A: 011/2015 

01/04/2015 01/04/2015 

36 Abril Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Acordo de Cooperação 

NEAq#2554 – Captura de 

Toninhas e Tartarugas-

Verdes. Projeto 515-PNO-10. 

Parecer: 023/2015. Processo: 

23116.003612/2014-66. 

13/04/2015 13/04/2015 

37 Abril Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

14/04/2015 14/04/2015 
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Quadro 1 – Atividades da Auditoria Interna em 2015 

N°   

Mês 

  

  

Unidade 

Auditável 

  

Descrição 

  

  

Procedimento 

  

Período de      Execução 

Início Fim 

Convênio 009/2012 – Apoio a 

Capacitação e Formação 

Inicial e Continuada. Projeto 

601-PO-12. Parecer: 

024/2015. Processo: 

23116.003634/2014-26. 

38 Abril Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Convênio 010/2011 – Projeto 

Freguesias Litorânias. 

Parecer: 025/2015. Processo: 

23116.002134/2014-77. 

14/04/2015 14/04/2015 

39 Abril Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

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 – 

Concessão de Espaço Físico 

do CIDEC SUL. Parecer: 

026/2015. Processo: 

23116.01878/2015-55 

 

15/04/2015 15/04/2015 

40 Abril Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

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 – 

Concessão de Espaço Físico 

no Museu Oceanográfico. 

Parecer: 027/2015. Processo: 

23116.01880/2015-24 

15/04/2015 15/04/2015 

41 Abril Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Acordo de Cooperação – 

Biodisponibilidade Aguas 

15/04/2015 15/04/2015 
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Quadro 1 – Atividades da Auditoria Interna em 2015 

N°   

Mês 

  

  

Unidade 

Auditável 

  

Descrição 

  

  

Procedimento 

  

Período de      Execução 

Início Fim 

Marinhas x Estuarinas. 

Projeto 505-PNO-10. Parecer: 

028/2015. Processo: 

23116.001326/2015-47. 

42 Abril Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Convênio 038/2013 – Plano 

de Desenvolvimento APL – 

AGDI. Projeto 658-PO-14. 

Parecer: 029/2015. Processo: 

23116.008547/2014-65 

16/04/2015 16/04/2015 

43 Abril PROINFRA Acompanhamento 

de Gestão 

Solicitamos quais as 

providências que foram 

tomadas para que os 

pagamentos de água e energia 

sejam efetuados e comprovar 

estes atos. S.A. 012/2015 

17/04/2015 17/04/2015 

44 Abril PROPLAD Controle de 

Gestão 

Processos de Obras – 

Contratos e Termos Aditivos. 

Relatório de Auditoria: 

001/2015 

20/04/2015 20/04/2015 

45 Abril Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Contrato 56/2013 – 

Monitoramento das 

Alterações Mutagênicas. 

Projeto: 659-PO-14. Parecer: 

030/2015. Processo: 

23116.001384/2015-71 

20/04/2015 20/04/2015 

46 Abril Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Contrato 653/2014 – 

Monitoramento do Camarão 

Rosa. Projeto 668-PO-14. 

Parecer: 031/2015. Processo: 

23116.001608/2015-44 

20/04/2015 20/04/2015 
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Quadro 1 – Atividades da Auditoria Interna em 2015 

N°   

Mês 

  

  

Unidade 

Auditável 

  

Descrição 

  

  

Procedimento 

  

Período de      Execução 

Início Fim 

47 Abril Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Convênio 001/2014 – Espaço 

Físico Localizado no Museu 

Oceanográfico Grupo Três 

Corujas. Parecer: 032/2015. 

Processo: 

23116.002779/2015-91 

22/04/2015 22/04/2015 

48 Abril PROPLAD Acompanhamento 

de Gestão 

Solicitamos os relatórios 

referentes ao contrato 

administrativo 010/2014 

Restaurante Universitário - 

RU. S.A. 013/2015 

30/04/2015 30/04/2015 

49 Maio PROINFRA Acompanhamento 

de Gestão 

Solicitamos informar sobre a 

conclusão e aprovação da 

deliberação que trata do 

regulamento para o uso e 

manutenção dos veículos 

oficiais da Furg, se a mesma 

estipula prazos para veículos 

doados a Furg, se existe 

avaliação da frota de veículos. 

S.A. 014/2015. 

04/05/2015 04/05/2015 

50 Maio PROPLAD Acompanhamento 

de Gestão 

Solicitamos informar sobre a 

inclusão do valor estimado 

quando da elaboração dos 

pregões e sobre a 

normatização das compras. 

S.A 015/2015. 

04/05/2015 04/05/2015 

51 Maio PROINFRA Acompanhamento 

de Gestão 

Solicitamos informar se 

houve adaptação do Sistema 

Patrimonial da Furg e sobre o 

estabelecimento de um lugar 

definitivo para a guarda dos 

bens a serem descartados pela 

Prefeitura Universitária. S.A. 

016/2015 

04/05/2015 04/05/2015 

52 Maio Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Convênio 041/2010 – Projeto 

Ponto de Cultura Butiá. 

11/05/2015 11/05/2015 
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Quadro 1 – Atividades da Auditoria Interna em 2015 

N°   

Mês 

  

  

Unidade 

Auditável 

  

Descrição 

  

  

Procedimento 

  

Período de      Execução 

Início Fim 

Parecer: 033/2015. Processo: 

23116.002355/2014-45. 

53 Maio PROPLAD Acompanhamento 

de Gestão 

Solicitamos informar quais 

providências foram tomadas 

para que os pagamentos de 

água e energia elétrica sejam 

efetuados, comprovar estes 

atos anexando comprovantes. 

S.A. 017/2015. 

13/05/2015 13/05/2015 

54 Maio PRAE Controle de 

Gestão 

Regularização do Alvará de 

Vigilância Sanitária, da 

empresa Maria de Lourdes De 

Negri. Notificação de 

Auditoria 001/2015 

13/05/2015 13/05/2015 

55 Maio Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

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 – FURG 

e FAHERG. Parecer: 

034/2015. Processo: 

23116.003702/2015-38. 

18/05/2015 18/05/2015 

56 Maio Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Convênio 001/2014 – Espaço 

Físico Localizado no Museu 

Oceanográfico Grupo Três 

Corujas. Parecer: 035/2015. 

Processo: 

23116.002779/2015-91 

19/05/2015 19/05/2015 

57 Maio Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Convênio 014/2012 – Plano 

Integrado de Enfrentamento 

ao Crack e Outras Drogas. 

Projeto 611-PO-12.  Parecer: 

036/2015. Processo: 

23116.005218/2014-62 

20/05/2015 20/05/2015 
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Quadro 1 – Atividades da Auditoria Interna em 2015 

N°   

Mês 

  

  

Unidade 

Auditável 

  

Descrição 

  

  

Procedimento 

  

Período de      Execução 

Início Fim 

58 Maio FURG Emissão de 

Parecer 

Verificação do processo 

relativo a Comissão 

instaurada com a finalidade 

de proceder ao levantamento 

de bens móveis da FURG 

relativos ao exercício de 

2013. Parecer: 037/2015.       

Processo: 

23116.006812/2014-71 

28/05/2015 28/05/2015 

59 Junho PRAE Acompanhamento 

de Gestão 

Solicitamos informar qual a 

legislação utilizada para 

concessão dos benefícios 

junto ao Restaurante 

Universitário, como é feita a 

seleção dos alunos para 

concessão dos benefícios, 

quantidade de auxílios 

concedidos, forma de controle 

dos benefícios. S.A. 

018/2015.  

01/06/2015 01/06/2015 

60 Junho Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Convênio 012/2012 – 

Reofertas dos Cursos de 

Graduação. Projeto 6100-PO-

12. Parecer: 038/2015. 

Processo: 

23116.001087/2015-25 

01/06/2015 01/06/2015 

61 Junho Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Convênio 013/2012 – 

Programa Universidade 

Alerta do Brasil. Projeto 609-

PO-12. Parecer: 039/2015. 

Processo: 

23116.001085/2015-36 

02/06/2015 02/06/2015 

62 Junho AUDIN Cursos e Eventos Participação no 42º 

FONAITec-Capacitação 

Técnica das Auditorias do 

Ministério da Educação, 

realizado em Brasília/DF. 

08/06/2015 11/06/2015 



 14 

Quadro 1 – Atividades da Auditoria Interna em 2015 

N°   

Mês 

  

  

Unidade 

Auditável 

  

Descrição 

  

  

Procedimento 

  

Período de      Execução 

Início Fim 

63 Junho Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

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 final 

01.10.0014.00 – Sistemas 

Elétricos-SACI-FINEP. 

Projeto 504-PO-102. Parecer: 

040/2015. Processo: 

23116.002479/2015-10 

17/06/2015 17/06/2015 

64 Junho Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

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 

Técnica – Análise de 

Cianotoxinas. Projeto 490-

PO-09. Parecer: 041/2015. 

Processo: 

23116.002216/2015-01 

23/06/2015 23/06/2015 

65 Junho Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Convênio 012/2012 – 

Reofertas dos Cursos de 

Graduação. Projeto 610-PO-

12. Parecer: 042/2015. 

Processo: 

23116.001087/2015-25 

23/06/2015 23/06/2015 

66 Junho Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Convênio 013/2012 – 

Programa Universidade 

Alerta do Brasil. Projeto 609-

PO-12. Parecer: 043/2015. 

Processo: 

23/06/2015 23/06/2015 
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Quadro 1 – Atividades da Auditoria Interna em 2015 

N°   

Mês 

  

  

Unidade 

Auditável 

  

Descrição 

  

  

Procedimento 

  

Período de      Execução 

Início Fim 

23116.001085/2015-36 

67 Junho Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Convênio 044/2015 – 

Aglomeração Urbana Sul no 

RS. Projeto 662-PO-14. 

Parecer: 044/2015. Processo: 

23116.0030/2015-90 

30/06/2015 30/06/2015 

68 Julho Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

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 final 

01.10.0014.00 – Sistemas 

Elétricos-SACI-FINEP. 

Projeto 504-PO-102. Parecer: 

045/2015. Processo: 

23116.002479/2015-10 

03/07/2015 03/07/2015 

69 Julho PROEXC Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Convênio 040/2010 – Projeto 

CULTUART. Parecer: 

046/2015. Processo: 

23116.000034/2014-14 

17/07/2015 17/07/2015 

70 Julho PRAE Notificação de 

Auditoria 

 Regularização do Alvará de 

Vigilância Sanitária, da 

empresa Maria de Lourdes De 

Negri. – 2º aviso - Notificação 

de Auditoria 002/2015 

17/07/2015 17/07/2015 

71 Julho Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Convênio 609/2013 – 

23/07/2015 23/07/2015 
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Quadro 1 – Atividades da Auditoria Interna em 2015 

N°   

Mês 

  

  

Unidade 

Auditável 

  

Descrição 

  

  

Procedimento 

  

Período de      Execução 

Início Fim 

Assessoramento Arquivos 

SUPRG. Projeto 609-PO-13. 

Parecer: 047/2015. Processo: 

23116.003604/2015-09 

72 Julho PROINFRA Gestão de 

Recursos 

Humanos 

Solicitamos não utilizar 

justificativa padrão para o não 

cumprimento do prazo legal 

de 10dias de antecedência. 

Notificação de Auditoria: 

03/2015. 

29/07/2015 29/07/2015 

73 Julho ICHI Gestão de 

Recursos 

Humanos 

Solicitamos informar qual o 

motivo de não ter ocorrido o 

pagamento de diárias na 

SCDP 287/2015, anexando 

documentos comprobatórios, 

se for o caso. E incluir o 

relatório de viagem na SCDP 

287/2015. S.A 019/2015 

29/07/2015 29/07/2015 

74 Julho PROPESP Gestão de 

Recursos 

Humanos 

Solicitamos informar qual o 

motivo de não ter ocorrido o 

pagamento de diárias na 

SCDP 606/2015, anexando 

documentos comprobatórios, 

se for o caso. S.A 020/2015 

29/07/2015 29/07/2015 

75 Julho IE  - PPGEA Gestão de 

Recursos 

Humanos 

Solicitamos informar qual o 

motivo de não ter ocorrido o 

pagamento de diárias na 

SCDP’s 060/2015 e 103/2015 

anexando documentos 

comprobatórios, se for o caso. 

Efetuar a correção da data no 

relatório de prestação de 

contas da SCDP 060/2015. 

Efetuar a correção da data no 

formulário de diárias SCDP 

060/2015. S.A 021/2015 

29/07/2015 29/07/2015 

76 Julho ESCOLA DE 

ENFERMAGEM 

Gestão de 

Recursos 

Humanos 

Solicitamos informar qual o 

motivo de não ter ocorrido o 

pagamento de diárias na 

SCDP 508/2015, anexando 

documentos comprobatórios, 

se for o caso. S.A 022/2015. 

29/07/2015 29/07/2015 

77 Julho GABINETE DA 

REITORA 

Gestão de 

Recursos 

Humanos 

Solicitamos efetuar a correção 

do relatório de viagem SCDP 

613/2015. E efetuar a 

devolução, através de GRU, 

do valor referente a uma 

diária SCDPs 227/2015 e 

241/2015. S.A 023/2015 

29/07/2015 29/07/2015 

78 Julho PRAE Gestão de 

Recursos 

Solicitamos efetuar a 

devolução, através de GRU, 

29/07/2015 29/07/2015 
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Quadro 1 – Atividades da Auditoria Interna em 2015 

N°   

Mês 

  

  

Unidade 

Auditável 

  

Descrição 

  

  

Procedimento 

  

Período de      Execução 

Início Fim 

Humanos do valor referente a uma 

diária SCDP 239/2015. S.A 

024/2015 

79 Julho PROINFRA Gestão de 

Recursos 

Humanos 

Solicitamos efetuar a 

devolução, através de GRU, 

do valor referente a uma 

diária, SCDPs: 251/2015, 

339/2015, 340/2015, 

341/2015, 343/2015, 

344/2015. Efetuar a correção 

da data, no formulário de 

solicitação de diárias SCDP 

345/2015. Efetuar relatório de 

viagem SCDP 281/2015. S.A 

025/2015. 

29/07/2015 29/07/2015 

80 Julho IO – PPGMar Gestão de 

Recursos 

Humanos 

Solicitamos efetuar a correção 

do relatório de viagem SCDP 

839/2015. S.A 026/2015. 

29/07/2015 29/07/2015 

81 Julho EQA – PPG em 

Química 

Tecnológica e 

Ambiental 

Gestão de 

Recursos 

Humanos 

Solicitamos efetuar a correção 

da data no formulário de 

solicitação de diárias SCDP 

396/2015. S.A 027/2015. 

29/07/2015 29/07/2015 

82 Julho ILA Gestão de 

Recursos 

Humanos 

Solicitamos efetuar a correção 

da data no formulário de 

solicitação de diárias SCDP 

537/2015. Efetuar a correção 

no formulário de solicitação, 

que tem divergência para o 

SCDP, SCDP 537/2015. S.A 

028/2015. 

29/07/2015 29/07/2015 

83 Julho FADIR Gestão de 

Recursos 

Humanos 

Solicitamos efetuar a correção 

no formulário de solicitação 

de diárias, pois consta veículo 

próprio no trajeto 

Pelotas/Lisboa. SCDP 

36/2015. S.A 029/2015. 

29/07/2015 29/07/2015 

84 Julho  EQA – PPG - 

ECA 

Gestão de 

Recursos 

Humanos 

Solicitamos efetuar a correção 

no formulário de solicitação 

de diárias, devido a 

divergência quanto ao 

transporte utilizado. SCDP 

195/2015. S.A 030/2015. 

29/07/2015 29/07/2015 

85 Julho IO – PPG em 

Aquicultura 

Gestão de 

Recursos 

Humanos 

Solicitamos efetuar a correção 

no formulário de solicitação 

de diárias, devido a 

divergência quanto ao 

transporte utilizado. SCDP 

552/2015. S.A 031/2015. 

29/07/2015 29/07/2015 

86 Julho ICB – PPGCF – 

FAC 

Gestão de 

Recursos 

Humanos 

Solicitamos efetuar a correção 

do relatório de viagem. SCDP 

360/2015. S.A 032/2015. 

29/07/2015 29/07/2015 
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Quadro 1 – Atividades da Auditoria Interna em 2015 

N°   

Mês 

  

  

Unidade 

Auditável 

  

Descrição 

  

  

Procedimento 

  

Período de      Execução 

Início Fim 

87 Julho GABINETE DA 

REITORA 

Gestão de 

Recursos 

Humanos 

Solicitamos efetuar a 

devolução, através de GRU, 

do valor referente a uma 

diária SCDPs 242/2015 e 

238/2015. S.A 033/2015. 

29/07/2015 29/07/2015 

88 Julho SISTEMA DE 

CONCESSÃO 

DE DIÁRIAS E 

PASSAGENS 

Gestão de 

Recursos 

Humanos 

 

Monitoramento do Sistema de 

Concessão de Diárias e 

Passagens Nacionais e 

Internacionais. Exame de 

dados período 01/05/2015 a 

31/05/2015 - Relatório de 

Auditoria 002/2015. 

29/07/2015 29/07/2015 

89 Julho Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Convênio 01.11.0038.00 – 

Impacto da utilização de tinta 

anti-crustantes. Projeto 541-

PO-11. Parecer: 048/2015. 

Processo: 

23116.003605/2015-45. 

30/07/2015 30/07/2015 

90 Julho PROEXC Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Convênio 040/2010 – Projeto 

CULTUART. Parecer: 

049/2015. Processo: 

23116.000034/2014-14 

31/07/2015 31/07/2015 

91 Agosto PROINFRA Gestão de 

Recursos 

Humanos 

Solicitamos efetuar a correção 

da SCDP 471/2015. Informar 

se ocorreu pagamento de 

diária ao motorista Péricles 

Rodrigues e efetuar a 

devolução, através de GRU, 

de valor pago indevidamente. 

– 2º aviso - S.A 034/2015 

03/08/2015 03/08/2015 

92 Agosto ICHI Gestão de 

Recursos 

Humanos 

Solicitamos informar se na 

SCDP 135/2015 houve  

utilização de veículo oficial, 

em caso positivo identificar o 

veículo utilizado, se não 

informar qual meio de 

transporte utilizado. S.A 

03/08/2015 03/08/2015 
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Quadro 1 – Atividades da Auditoria Interna em 2015 

N°   

Mês 

  

  

Unidade 

Auditável 

  

Descrição 

  

  

Procedimento 

  

Período de      Execução 

Início Fim 

035/2015 

93 Agosto PROPLAD Controle de 

Gestão 

Solicitamos os Suprimentos 

de Fundos dos servidores, 

listados na Solicitação. S.A 

036/2015. 

04/08/2015 04/08/2015 

94 Agosto HU Controle de 

Gestão 

Informar sobre o andamento 

da Portaria que estabelece os 

novos critérios de distribuição 

e concessão, no âmbito do 

hospital universitário de 

Adicional em Plantão 

Hospitalar (APH).. S.A 

037/2015. 

04/08/2015 04/08/2015 

95 Agosto PROPLAD Gestão Financeira Solicitamos Processos 

licitatórios de Compra Direta 

listados na Solicitação de 

Auditoria.-  S.A. 038/2015. 

05/08/2015 05/08/2015 

96 Agosto PROPLAD Gestão Financeira Solicitamos Processos 

licitatórios de Dispensa de 

Licitação, listados na 

Solicitação de Auditoria.-  

S.A. 039/2015. 

05/08/2015 05/08/2015 

97 Agosto PROPLAD Gestão Financeira Solicitamos Processos 

licitatórios de Inexigibilidade, 

listados na Solicitação de 

Auditoria.-  S.A. 040/2015. 

05/08/2015 05/08/2015 

98 Agosto PROPLAD Gestão Financeira Solicitamos Processos 

licitatórios de Pregão 

Eletrônico, listados na 

Solicitação de Auditoria.-  

S.A. 041/2015. 

05/08/2015 05/08/2015 

99 Agosto PROINFRA Gestão 

Patrimonial 

Solicitamos relação dos bens 

baixados no sistema 

patrimonial da FURG em 

2015, bem como a relação dos 

laudos de baixa emitidos em 

2015. 

Informar quando foi efetuada 

a solicitação ao NTI referente 

a adaptação do sistema e o 

prazo dado para atendimento. 

E Informar em qual processo 

de licitação está incluído o 

novo prédio do Multiuso. S.A 

042/2015 

11/08/2015 11/08/2015 

100 Agosto PROPLAD Controle de 

Gestão 

Solicitamos os Suprimentos 

de Fundos dos servidores, 

listados na Solicitação. S.A 

043/2015. 

14/08/2015 14/08/2015 
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Quadro 1 – Atividades da Auditoria Interna em 2015 

N°   

Mês 

  

  

Unidade 

Auditável 

  

Descrição 

  

  

Procedimento 

  

Período de      Execução 

Início Fim 

101 Agosto PROPLAD Controle de 

Gestão 

Solicitamos os Suprimentos 

de Fundos dos servidores, 

listados na Solicitação. S.A 

044/2015. 

14/08/2015 14/08/2015 

102 Agosto PROPLAD Controle de 

Gestão 

Solicitamos Cópia da guia de 

ISSQN referente a NF 1911 

Refrigeração Sul Center, 

25/03/2015. Processo de 

Suprimento de Fundos 

23116.001854/2015-04 

Rodrigo Laranjo de Freitas. 

S.A 045/2015. 

14/08/2015 14/08/2015 

103 Agosto PROPLAD Acompanhamento 

de Gestão 

Disponibilizar uma Relação 

dos convênios, contratos, 

congêneres e etc. vigentes 

com as Fundações de Apoio 

(FAURG/FAHERG), 

contendo as seguintes 

informações constantes da 

Solicitação. S.A 046/2015. 

 

14/08/2015 14/08/2015 

104 Agosto PROEXC Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Convênio 036/2010 – Projeto 

Axé Raízes Clube Guarani. 

Parecer: 050/2015. Processo: 

23116.004616/2014-61 

19/08/2015 19/08/2015 

105 Agosto Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Convênio 012/2013 – Projeto 

Empreendimentos 

Econômicos Solidários - 

Projeto - PO 13 - Parecer: 

051/2015. Processo: 

23116.001609/2015-99 

20/08/2015 20/08/2015 

106 Agosto Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

20/08/2015 20/08/2015 
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Quadro 1 – Atividades da Auditoria Interna em 2015 

N°   

Mês 

  

  

Unidade 

Auditável 

  

Descrição 

  

  

Procedimento 

  

Período de      Execução 

Início Fim 

conclusão do relatório. 

Convênio 008/2013. Projeto 

637 – SISUAB - PO 13 - 

Parecer: 052/2015. Processo: 

23116.005250/2015-29 

107 Agosto PROEXC Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Convênio 036/2010 - Projeto 

Axé Raízes Clube Guarani. 

Parecer: 053/2015. Processo: 

23116.004616/2014-61 

27/08/2015 27/08/2015 

108 Setembro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

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 . Parecer: 

054/2015. Processo: 

23116.005722/2015-43 

02/09/2015 02/09/2015 

109 Setembro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Convênio 014/2014/SMS. 

Parecer: 055/2015. Processo: 

23116.005724/2015-32 

02/09/2015 02/09/2015 

110 Setembro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Contrato 004/2014 – 

Levantamento Balneário 

Cassino – Projeto 678-PNO-

14. Parecer: 056/2015. 

Processo: 

23116.004145/2015-72 

03/09/2015 03/09/2015 

111 Setembro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

17/09/2015 17/09/2015 
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N°   

Mês 
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Auditável 

  

Descrição 

  

  

Procedimento 

  

Período de      Execução 

Início Fim 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Convênio 008/2013, SISUAB 

– Projeto 637 – PO 13 – 

Parecer: 057/2015. Processo: 

23116.005250/2015-29 

112 Setembro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Convênio 015/2013 – Projeto 

643-PO-13 – Atividades 

Científicas e Educacionais 

Frota – Parecer: 058/2015. 

Processo: 

23116.006018/2015-16 

18/09/2015 18/09/2015 

113 Setembro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

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. Parecer: 

059/2015. Processo: 

23116.005722/2015-43 

18/09/2015 18/09/2015 

114 Setembro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Contrato 007/2013 – Jazidas 

Rodovia ERS 010 – Projeto 

638-PNO13. Parecer: 

060/2015. Processo: 

23116.003602/2015-10 

18/09/2015 18/09/2015 

115 Setembro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

21/09/2015 21/09/2015 
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Quadro 1 – Atividades da Auditoria Interna em 2015 

N°   

Mês 

  

  

Unidade 

Auditável 

  

Descrição 

  

  

Procedimento 

  

Período de      Execução 

Início Fim 

Convênio 005/2010 – Projeto 

501-PNO-10 – Controle 

Tecnológico em Materiais de 

Construção Civil. Parecer: 

061/2015. Processo: 

23116.002217/2015-47 

116 Setembro PROINFRA – 

CGP 

Gestão  

Patrimonial 

Monitoramento dos 

procedimentos relativos a 

gestão patrimonial. Constatar 

a ocorrência de 

impropriedades nas rotinas 

pertinentes à área visando 

corrigi-las e evitar 

reincidência. – Período de 

01/01/2015 a 28/08/2015 – 

Relatório de Auditoria 

003/2015. 

25/09/2015 25/09/2015 

117 Setembro AUDIN Cursos e Eventos Participação no Curso de 

Metodologia e Planejamento  

de Auditoria de Risco, 

realizado na cidade de 

Bagé/RS. 

29/09/2015 30/09/2015 

118 Setembro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Convênio 002/2012 – Projeto 

583-PNO-12 – Levantamento 

Topográfico de Precisão - 

Parecer: 062/2015. Processo: 

23116.004809/2015-01 

30/09/2015 30/09/2015 

119 Setembro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Convênio 022/2011 – Projeto 

569-PO-11 – Gênero e 

Diversidade Sexual - Parecer: 

063/2015. Processo: 

23116.003601/2015-67 

30/09/2015 30/09/2015 

120 Outubro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

01/10/2015 01/10/2015 
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Quadro 1 – Atividades da Auditoria Interna em 2015 

N°   

Mês 

  

  

Unidade 

Auditável 

  

Descrição 

  

  

Procedimento 

  

Período de      Execução 

Início Fim 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Convênio FINEP Instrumento 

Contratual nº 01.11.0165.00 – 

INTERPETRO, Projeto 547-

PO-11 – Parecer: 064/2015. 

Processo: 

23116.006200/2015-69 

121 Outubro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Contrato 653/2014 – 

Monitoramento do Camarão 

Rosa, Projeto 668-PO-14 – 

Parecer: 065/2015. Processo: 

23116.001608/2015-44 

13/10/2015 13/10/2015 

122 Outubro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Convênio 005/2010 – 

Controle Tecnológico em 

Materiais de Construção Civil 

- Projeto 501-PNO-10 – 

Parecer: 066/2015. Processo: 

23116.002217/2015-47 

14/10/2015 14/10/2015 

123 Outubro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Convênio 015/2013 – 

Atividades Científicas e 

Educacionais Frota - Projeto 

643-PO-13 – Parecer: 

067/2015. Processo: 

23116.006018/2015-16 

16/10/2015 16/10/2015 

124 Outubro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

22/10/2015 22/10/2015 
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Quadro 1 – Atividades da Auditoria Interna em 2015 

N°   

Mês 

  

  

Unidade 

Auditável 

  

Descrição 

  

  

Procedimento 

  

Período de      Execução 

Início Fim 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório.  

Contrato de Prestação de 

Serviços S/Nº, Projeto 692-

PNO-15 – Operação de 

Guindastes – Yara Brasil – 

Parecer: 068/2015. Processo: 

23116.005045/2015-63 

125 Outubro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório.  

Convênio FPE 3496/2013 – 

Projeto 667 – PO 14 – Rede 

de Pescado – SDR - Parecer: 

069/2015. Processo: 

23116.005610/2015-92 

26/10/2015 26/10/2015 

126 Outubro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

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 e 

respectivos termos aditivos- 

Parecer: 070/2015. Processo: 

23116.007222/2015-46 

27/10/2015 27/10/2015 

127 Outubro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

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 nº 001/2015  - 

Projeto 700-PNO-SE – 

Ensaios de Campo e 

Laboratório – ERG1. Parecer: 

071/2015. Processo: 

23116.006835/2015-66 

28/10/2015 28/10/2015 

128 Outubro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

29/10/2015 29/10/2015 
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Quadro 1 – Atividades da Auditoria Interna em 2015 

N°   

Mês 

  

  

Unidade 

Auditável 

  

Descrição 

  

  

Procedimento 

  

Período de      Execução 

Início Fim 

conclusão do relatório.  

Contrato de Prestação de 

Serviços nº 006/2014 – 

Projeto 682-PNO-14-Bacia de 

Santos  - Parecer: 072/2015. 

Processo: 

23116.004811/2015-72 

129 Novembro PROPLAD Acompanhamento 

de Gestão 

Solicitamos disponibilizar os 

processos, listados a seguir. 

S.A 047/2015. 

04/11/2015 04/11/2015 

130 Novembro PROGEP Controle de 

Gestão 

Declaração de bens e renda - 

Relatório de Auditoria: 

004/2015 

04/11/2015 04/11/2015 

131 Novembro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório.  

Convênio 005/2010  Projeto 

501-PNO-10- Controle 

Tecnológico em Materiais de 

Construção Civil- Parecer: 

073/2015. Processo: 

23116.002217/2015-47 

04/11/2015 04/11/2015 

132 Novembro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório.  

Contrato 332/2013/SMHARF 

– Projeto 662-PO-14- 

Aglomeração Urbana Sul do 

RS   - Parecer: 074/2015. 

Processo: 

23116.003010/2015-90 

04/11/2015 04/11/2015 

133 Novembro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório.  

Convênio 013/2014 – Projeto 

689 – PO-14- Formação 

Continuada Gregória de 

Mendonça  - Parecer: 

075/2015. Processo: 

05/11/2015 05/11/2015 
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Quadro 1 – Atividades da Auditoria Interna em 2015 

N°   

Mês 

  

  

Unidade 

Auditável 

  

Descrição 

  

  

Procedimento 

  

Período de      Execução 

Início Fim 

23116.005609/2015-68 

134 Novembro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório.  

Contrato 004/2013  - Projeto 

625-PNO-13 – Controle 

Tecnológico em Concreto 

Armado - Parecer: 076/2015. 

Processo: 

23116.005248/2015-50 

09/11/2015 09/11/2015 

135 Novembro PROINFRA Relatório de 

Gestão 

Solicitamos Quanto aos 

problemas recorrentes 

relativos as fossas do RU – 

Carreiros informar o que 

segue. S.A 049/2015. 

09/11/2015 09/11/2015 

136 Novembro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório.  

Convênio 015/2014  - Projeto 

691- PO-14 – Formação 

Continuada – Padre Reus - . 

Parecer: 077/2015. Processo: 

23116.005606/2015-24 

13/11/2015 13/11/2015 

137 Novembro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório.  

Convênio 046/2013 - SMP  - 

Projeto 633- PO-13 – 

Caminhão Feira - Parecer: 

078/2015. Processo: 

23116.005607/2015-79 

13/11/2015 13/11/2015 

138 Novembro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório.  

13/11/2015 13/11/2015 
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Quadro 1 – Atividades da Auditoria Interna em 2015 

N°   

Mês 

  

  

Unidade 

Auditável 

  

Descrição 

  

  

Procedimento 

  

Período de      Execução 

Início Fim 

Convênio 007/2013 – 

SICONV 782718/2013,  - 

Projeto 635- PO-13 – 

Especialização Mídias na 

Educação - Parecer: 

079/2015. Processo: 

23116.005247/2015-13 

139 Novembro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório.  

Convênio 002/2012 –  Projeto 

583- PNO-12 – Levantamento 

Topográfico de Precisão - 

Parecer: 080/2015. Processo: 

23116.004809/2015-01 

13/11/2015 13/11/2015 

140 Novembro PROPLAD Gestão Financeira Solicitamos os processos de 

Compra Direta /Dispensa de 

Licitação a seguir. S.A 

050/2015. 

18/11/2015 18/11/2015 

141 Novembro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório.  

Contrato 151/11 – SMOV –  

Projeto 559- PO-11 – PTTS 

PAC MACRO DRENAGEM 

- Parecer: 081/2015. 

Processo: 

23116.005888/2015-60 

19/11/2015 19/11/2015 

142 Novembro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório.  

Convênio 002/2014 –  Projeto 

670 - PNO-14 – 13º MPU. - 

Parecer: 082/2015. Processo: 

23116.005889/2015-12 

20/11/2015 20/11/2015 

143 Novembro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

20/11/2015 20/11/2015 
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Quadro 1 – Atividades da Auditoria Interna em 2015 

N°   

Mês 

  

  

Unidade 

Auditável 

  

Descrição 

  

  

Procedimento 

  

Período de      Execução 

Início Fim 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório.  

Convênio 004/2014 –  Projeto 

675 - PNO-14 – Semengo 

2014 - Parecer: 083/2015. 

Processo: 

23116.004812/2015-17 

144 Novembro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório.  

Convênio 014/2014 –  Projeto 

690 - PNO-14 – Formação 

Continuada Patrulhense - 

Parecer: 084/2015. Processo: 

23116.005608/2015-13 

20/11/2015 20/11/2015 

145 Novembro AUDIN Cursos e Eventos Participação no 43º 

FONAITec-

“Multidisciplinaridade: 

Futuro e desafio das 

Auditorias Internas”, 

realizado em Natal/RN. 

23/11/2015 27/11/2015 

146 Dezembro AUDIN Cursos e Eventos Participação no “V 

FORAI/RS – Fórum Regional 

de Auditorias Internas de 

Unidades Federais da 

Educação no RS”, realizado 

na sede da CGU-Regional/RS 

02/12/2015 02/12/2015 

147 Dezembro PROPLAD Gestão Financeira Processos Licitatórios e 

Contratos relativos à Convite, 

tomada de Preços, Pregões, 

Dispensas e Inexigibilidade – 

Relatório de Auditoria 

005/2015 

07/12/2015 07/12/2015 

148 Dezembro PRAE Controle de 

Gestão 

Restaurante Universitário – 

RU Carreiros – Relatório de 

Auditoria 006/2015 

10/12/2015 10/12/2015 

149 Dezembro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório.  

Convênio 022/2011 –  Projeto 

569 - PO-11 – Gênero e 

Diversidade Sexual - Parecer: 

10/12/2015 10/12/2015 
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Quadro 1 – Atividades da Auditoria Interna em 2015 

N°   

Mês 

  

  

Unidade 

Auditável 

  

Descrição 

  

  

Procedimento 

  

Período de      Execução 

Início Fim 

085/2015. Processo: 

23116.005608/2015-67 

150 Dezembro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório.  

Contrato 004/2013 –  Projeto 

625 – PNO - 13 – Controle 

Tecnológico em Concreto 

Armado - Parecer: 086/2015. 

Processo: 

23116.005248/2015-50 

11/12/2015 11/12/2015 

151 Dezembro FURG Emissão de 

Parecer 

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 Existentes no 

Almoxarifado da FURG – 

Campus Carreiros - Parecer: 

087/2015. Processo: 

23116.009302/2014-55 

14/12/2015 14/12/2015 

152 Dezembro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Contrato 

IEL.FURG.001.00.13, Projeto 

663-PO-14 – Plano Nac. 

Qualif. Profissional IEL - 

PROMIMP Parecer: 

088/2015. Processo: 

23116.007939/2015-98 

15/12/2015 15/12/2015 

153 Dezembro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

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 nº 668/2014, Projeto 

15/12/2015 15/12/2015 
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Quadro 1 – Atividades da Auditoria Interna em 2015 

N°   

Mês 

  

  

Unidade 

Auditável 

  

Descrição 

  

  

Procedimento 

  

Período de      Execução 

Início Fim 

676-PO-14 – Emissão de 

Efluentes – SUPRG. Parecer: 

089/2015. Processo: 

23116.007386/2015-73 

154 Dezembro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Convênio nº 01.10.0686.00, 

Projeto 533-PO-10 – 

Mapeamento dos Habitats de 

Recursos Pesqueiros - 

Parecer: 090/2015. Processo: 

23116.007385/2015-29 

17/12/2015 17/12/2015 

155 Dezembro Fundações de 

Apoio 

Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Convênio nº 022/2013 

(Convênio Siconv nº 

795112/2013), Projeto 656-

PO-14- Redução do Impacto 

da Pesca Costeira - Parecer: 

091/2015. Processo: 

23116.003603/2015-56 

17/12/2015 17/12/2015 

156 Dezembro PROEXC Emissão de 

Parecer 

Verificação das formalidades 

legais na composição do 

processo de prestação de 

contas, solicitação de 

respostas da administração, 

análise conclusiva e 

conclusão do relatório. 

Convênio nº 030/2010. 

Associação Cultural e 

Tradicionalista de Amaral 

Ferrador - Reascendendo a 

Chama Farroupilha - Parecer: 

092/2015. Processo: 

23116.008554/2015-48 

18/12/2015 18/12/2015 

157 Dezembro PROPLAD/DAFC Controle de 

Gestão 

Conformidade em relação aos 

Decretos nº 5.355/2015 e 

6.370/2008, adequabilidade 

da estrutura de controles 

internos administrativos para 

garantir sua regularidade. 

22/12/2015 22/12/2015 



 32 

Quadro 1 – Atividades da Auditoria Interna em 2015 

N°   

Mês 

  

  

Unidade 

Auditável 

  

Descrição 

  

  

Procedimento 

  

Período de      Execução 

Início Fim 

Período Janeiro a Julho de 

2015. – Relatório de 

Auditoria 007/2015. 

158 Dezembro PRAE Controle de 

Gestão 

Restaurante Universitário – 

RU CCMar – Relatório de 

Auditoria 008/2015 

22/12/2015 22/12/2015 

159 Dezembro PROGEP Gestão de 

Recursos 

Humanos 

Visa saber se estão sendo 

atendidas as determinações 

contidas nos Acórdãos 

006/2014, 690/2014, 

1256/2014, 5015/2013, 

3511/2013, 3446/2013, 

0269/2012, 1255/2012, 

3696/2012, 6103/2012 e 

2120/2011. S.A 051/2015 

28/12/2015 28/12/2015 

160 Dezembro PROPLAD Controle de 

Gestão 

Visa saber se estão sendo 

atendidas as determinações 

constantes nos Acórdãos 

389/2014 e 544/2014. S.A 

052/2015 

28/12/2015 28/12/2015 

161 Dezembro FAHERG Controle de 

Gestão 

Visa saber se estão sendo 

atendidas as determinações 

constantes nos Acórdãos 

544/2014, itens 9.4.4, 9.4.5, 

9.5.S.A 053/2015 

28/12/2015 28/12/2015 

 

 

 

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 001/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando informação sobre: 

1. De dívidas da Instituição; 

2. De restos a pagar 2012; 2013 e 2014; 

3. Posição dos aluguéis bem como água e energia relativos a estes; 

4. Falta ou irregularidade de comprovação; 

5. Responsáveis por perdas ou danos. 

 

A resposta foi encaminhada por meio do Memorando 031/2015 – 
PROPLAD, conforme segue: 
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O ITEM 10 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 002/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

 

 Informar quais os motivos de atraso no pagamento de água e energia elétrica, desde 

abril/2014; e outubro e novembro/2013; 

 Quais as providências que foram tomadas para que os pagamentos de água e energia 

elétrica sejam efetuados? Favor anexar documentos que comprovam estes atos 

(Notificações, correspondências, etc). 

 

Respondido através do Memorando 43/2016- PROPLAD, conforme segue: 
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O ITEM 11 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 003/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

 Informar quais os motivos de atraso no pagamento de água e energia elétrica, desde 

março/2014; 

 Quais as providências que foram tomadas para que os pagamentos de água e energia 

elétrica sejam efetuados? Favor anexar documentos que comprovam estes atos 

(Notificações, correspondências, etc). 

 
A resposta foi encaminhada por meio do Memorando 15/2015 – 

PU/Div.Sup.Fisc.CTer, conforme segue: 
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O ITEM 12 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 004/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

 Informar quais os motivos de atraso no pagamento de água e energia elétrica, 

referente aos meses de maio e junho/2014; 

 Quais as providências que foram tomadas para que os pagamentos de água e energia 

elétrica sejam efetuados? Favor anexar documentos que comprovam estes atos 

(Notificações, correspondências, etc). 

 
A resposta foi encaminhada por meio do Memorando 003/2015, conforme 

segue: 
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O ITEM 13 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 005/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

 

1) Quais as providências adotadas para atendimento aos Acórdãos a seguir, e/ ou 

justificativas para o não cumprimento: 

 Acórdão 006/2014 - TCU 2ª Câmara; 

 Acórdão 690/2014 - TCU 1ª Câmara; 

 Acórdão 1256/2014 - TCU 2ª Câmara; 

 Acórdão 5015/2013 - TCU 2ª Câmara; 

 Acórdão 3511/2013 - TCU Plenário; 

 Acórdão 3446/2013 - TCU 2ª Câmara; 

 Acórdão 0269/2012 - TCU Plenário; 

 Acórdão 1255/2012 - TCU 1ª Câmara; 
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 Acórdão 3696/2012 - TCU 2ª Câmara; 

 Acórdão 6103/2012 - TCU 2ª Câmara; 

 Acórdão 2120/2011 - TCU Plenário. 

 

A resposta foi encaminhada por meio do Memorando 42/2015 - PROGEP 
conforme segue: 
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O ITEM 14 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 006/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

 

Quais as providências adotadas para atendimento aos Acórdãos a seguir, e/ ou justificativas 

para o não cumprimento, nos itens abaixo: 

 Acórdão 389/2014 – TCU Plenário; 

 Acórdão 544/2014 – TCU Plenário; 

 
A resposta foi encaminhada por meio do Memorando 42/2015 - PROGEP 

conforme segue: 
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O ITEM 21 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 007/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

 

1) Quais as providências que foram tomadas para que os pagamentos de água e energia 

elétrica referente aos meses de fevereiro a outubro de 2014 sejam efetuados? Favor 

anexar documentos que comprovam estes atos (notificações, correspondências, etc). 
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A resposta foi encaminhada por meio do Memorando 64/2015 - PROPLAD 
conforme segue: 

 
 

O ITEM 27 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 008/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 
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Quais as providências adotadas para atendimento aos Acórdãos a seguir, e/ ou justificativas 

para o não cumprimento, nos itens abaixo: 

 

Acórdão 544/2014 – TCU Plenário: Itens: 

 9.4.4 a dispensa de licitação ocorrida nos contratos de comodato de equipamentos, 

tendo como contrapartida a aquisição com exclusividade de materiais consumíveis 

dos fornecedores dos equipamentos, contraria o disposto na Lei 8.666/1993, artigos 

2º e 23, II;  

 9.4.5 a existência de contratos sem valor estimado e prazo limite final determinado, 

conforme verificado nos contratos firmados pela FAHERG, por exemplo, de 

empréstimo gratuito de bombas de infusão parenteral/enteral de 

soluções/medicamentos, e outros contratos constantes em tabela deste relatório, 

contraria o disposto na Lei 8.666/1993, artigos 55, III, e 57, II, devendo a duração 

limitar-se a 60 (sessenta) meses, podendo, excepcionalmente, nos temos do § 4º do 

art. 57, ser prorrogado por até 12 (doze) meses; 

 9.5 dar ciência à Universidade Federal do Rio Grande, ao Hospital Universitário e à 

Fundação de Apoio do Hospital de Ensino de Rio Grande - FAHERG que a não 

divulgação das informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou 

custodiadas, no sítio das unidades, como verificado nesta auditoria, afronta o 

disposto na Lei 12.527/2011, artigos 2º e 8º. 

 

A resposta foi encaminhada por meio do Memorando 017/2015 - FAHERG 
conforme segue: 
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O ITEM 31 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 009/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

 

Processo licitatório do Restaurante Universitário – RU. 

 

Os documentos foram entregues a Auditoria Interna conforme solicitado. 

 

O ITEM 32 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 010/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

 

Relação das Obras em andamento em 2015, informando o número do contrato e o número 

da licitação. 

 

A resposta foi encaminhada por meio do Memorando 031/2015 - ProInfra 

conforme segue: 
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O ITEM 34 – Refere-se a participação no IN COMPANY SEMINÁRIO sobre a nova 

regularização de Aquisições de Bens, Serviços e Obras nas FUNDAÇÕES DE APOIO NA 

EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS nas dependências da UFRGS. 

 

O ITEM 35 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 011/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

 

Pregão Eletrônico 179/2013 – Licenciamento Ambiental dos Campi da Furg; 

Tomada de Preços 004/2014 – Instalações Rede Elétrica e Dados – C3; 

Convite 010/2014 – Projetos Executivos Compl. de Edificações ICEAC; 

Dispensa 1186/2014 – Instalação de Mourões e Fechamento em Tela. 

 

Os documentos foram entregues a Auditoria Interna conforme solicitado. 

 

O ITEM 43 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 012/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

 

1) Quais as providências que foram tomadas para que os pagamentos de água e energia 

elétrica referentes aos meses de fevereiro a outubro de 2014 sejam efetuados?  

2) Anexar documentos que comprovam estes atos (notificações, correspondências, 

etc.). 

 

A resposta foi encaminhada por meio do Memorando 38/20115 – ProInfra 

conforme segue: 
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O ITEM 48 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 013/2015, através 
desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

 

 

Os Relatórios referentes ao contrato administrativo 010/2014 (RU). 

 

Os relatórios foram entregues a Auditoria Interna, conforme solicitado. 

 

 
O ITEM 49 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 014/2015, através 

desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 
 
1. Sobre a conclusão e aprovação da Deliberação, cuja Minuta foi 

encaminhada em anexo ao Relatório de Auditoria 004/2014, conforme 
Memo. 104/2014 – PROINFRA, que trata do regulamento para o uso e 
manutenção do veículos oficiais da Furg. 

2. Se a Deliberação contém dispositivo estipulando prazo para 
transferência de veículos doados a Furg, de forma a evitar a ocorrência 
de Multas por atraso; 

3. Se existe uma Avaliação da Frota de veículos com vistas a elaboração 
de um Projeto para sua renovação periódica, tendo em vista que foi 
anexada uma Relação de bens disponibilizados para Leilão bem como 
os pedidos registrados no Sistema SAL de compras para aquisição de 
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viaturas novas somente para o ano de 2015, conforme Memo. 
104/2014 – PROINFRA (item 3) 
 

 

A resposta foi encaminhada por meio do Memorando 47/20115 – ProInfra 

conforme segue: 
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O ITEM 50 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 015/2015, através 
desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

 

1. Sobre a inclusão do valor estimado no Termo de Referência quando da 

elaboração dos Pregões, conforme recomendação contida no Relatório 008/2014 – 

Processos Licitatórios e Despacho da DAM item I de 19/11/2014. 

2. Sobre a normatização das compras, como forma de planejar e controlar as 

compras considerando o princípio da anualidade do exercício, de modo a evitar a 

contratação de objetos de mesma natureza por dispensa de licitação, conforme 

recomendação contida no Relatório 008/2014 – Processos Licitatórios e Despachos da 

DAM item II de 19/11/2014. 

 

A resposta foi encaminhada por meio do Memorando 118/2015 – Proplad 

conforme segue: 
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O ITEM 51 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 016/2015, através 
desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

 

1. Se houve adaptação do Sistema Patrimonial da Furg, quanto a inclusão no histórico 

de cada registro de todas as informações detalhadas pertinentes, inclusive com 

relação a ocorrência de equívocos nos registros, para que estes sejam sempre 

vinculados ao registro que os tenha corrigido, conforme recomendação 2 do 

Relatório de Auditoria 009/2014 – Baixa de Bens. Em caso negativo justificar o 

motivo para sua não implantação, informando o prazo para a implantação. 

2. Sobre o estabelecimento de um lugar definitivo para a guarda dos bens a serem 

descartados pela Prefeitura Universitária, conforme Recomendação 01 do Relatório 

de Auditoria 003/2013 e Recomendação 2 do Relatório de Auditoria 009/2014, já 

que o Memorando 114/2014 – PROINFRA (05/12/2014) relatou que: “a guarda do 

mobiliário a ser descartado se dá no antigo almoxarifado e no prédio do multiuso; os 

bens de informática a serem descartados permanecem na Avenida Itália; e os demais 

equipamentos ficam disposto em área livre atrás das oficinas de manutenção”. Em 

caso negativo justificar o motivo para sua não definição, determinando o prazo para 

a solução ou mitigação do problema. 

 

A resposta foi encaminhada por meio do Memorando 48/2015 – ProInfra conforme 

segue: 
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O ITEM 53 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 017/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando 

 

1. Quais as providências que foram tomadas para que os pagamentos de água e energia 

elétrica referentes aos meses de fevereiro a outubro de 2014 sejam efetuados? 

2. Anexar documentos que comprovam estes atos (notificações, correspondências, 

etc.); 

Obs.: O Memorando 38/2015-PROINFRA informa que o processo foi encaminhado a  

DAM, com documentos que subsidiam a responder as alegações da empresa contratada 

do RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO-RU, MARIA DE LOURDES NEGRI 

3. Anexar os comprovantes de pagamento, de luz e água. 

 

Foi encaminhada resposta através do Memorando 226/2015, conforme segue: 
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O ITEM 54 – Trata de NOTIFICAÇÃO DE AUDITORIA 001/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou: 

 

1) A imediata regularização do Alvará de Vigilância Sanitária da empresa MARIA DE 
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LURDES DE NEGRI, referente aos contratos 002/2014(CCMAR) e 

010/2014(Campus Carreiros), conforme determinação que constam nos Termos de 

Referência. Desta forma solicitamos o envio do respectivo Alvará (cópia) no prazo 

de 30 (trinta) dias a este Órgão de Auditoria Interna da FURG. 

 

Não foi encaminhada resposta, gerando um segundo aviso através da Notificação de 

Auditoria 002/2015, essa foi atendida. 

 

O ITEM 59 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 018/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

 

1. Qual a legislação utilizada para concessão dos benefícios junto ao Restaurante 

Universitário da FURG? (Leis, Normativos Internos, Editais, etc.) 

2. Como é feita a seleção dos alunos para a concessão dos benefícios? (quais 

procedimentos, etapas e unidades envolvidas) 

3. No resultado da seleção de 2015 (RU) quantos auxílios (benefícios) foram 

concedidos? 

4. No resultado da seleção de 2015 (RU) quantos auxílios (benefícios) não foram 

concedidos? 

5. Como é feito o controle desses benefícios? 

6. Qual é a unidade responsável pela distribuição e controle dos benefícios? 

7. É realizada uma avaliação dos alunos sobre os benefícios concedidos? (se os 

benefícios atendem as necessidades efetivas dos alunos) 

 

A resposta foi encaminhada por meio do Memorando 89/2015 – PRAE conforme 

segue:  
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O ITEM 62 – Trata-se de participação no 42º FONAITec-Capacitação Técnica das 

Auditorias do Ministério da Educação, realizado em Brasília/DF. 

 

O ITEM 72 – Trata-se de NOTIFICAÇÃO DE AUDITORIA 003/2015, através desta a 

Auditoria Interna notificou a PROINFRA: 

1) “Não utilizar  justificativa padrão para o não cumprimento do prazo legal de 10 dias de antecedência 

“A inserção no site só foi possível após a realização da mesma devido 

ao acúmulo de demandas na unidade solicitante.”, cujo conteúdo é insuficiente 

para o não atendimento do prazo. Conforme constado nas SCDP’s números 12 e 332/2015, item 1.1 

do Relatório de Auditoria 002/2015.” 

 

O ITEM 73 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 019/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

1) Informar qual o motivo de não ter ocorrido o pagamento de diárias na SCDP 

287/2015 – Mauro Dillmann Tavares – Período: 14/03/2015 a 14/03/2015, 

anexando documentos comprobatórios, se for o caso. 

2) Incluir o relatório de viagem na SCDP 287/2015 – Mauro Dillmann Tavares – 

Período: 14/03/2015 a 14/03/2015. 

 
A resposta foi encaminhada através do Memorando 374/2015-ICHI, conforme segue: 

 

 
 

 

O ITEM 74 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 020/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 
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1) Informar qual o motivo de não ter ocorrido o pagamento de diárias na SCDP 

606/2015 – Juliana Sartori Ziebell – Período: 10/04/2015 a 11/04/2015, 

anexando documentos comprobatórios, se for o caso. 

 
A resposta foi encaminhada através do Memorando 86/2015 – PROPESP, com documentos comprobatórios 

de não ter ocorrido o pagamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ITEM 75 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 021/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

 

1) Informar qual o motivo de não ter ocorrido o pagamento de diárias na SCDP 

060/2015 – Leandro Belinaso Guimarães – Período: 18/02/2015 a 20/02/2015, 

anexando documentos comprobatórios, se for o caso. 

2) Informar qual o motivo de não ter ocorrido o pagamento de diárias na SCDP 

103/2015 – Aline Viegas Vianna – Período: 11/03/2015 a 12/03/2015, 

anexando documentos comprobatórios, se for o caso. 

3) Efetuar a correção da data no relatório de prestação de contas de viagem, da 

SCDP 060/2015 – Leandro Belinaso Guimarães – Período: 18/02/2015 a 

20/02/2015. 

4) Efetuar a correção da data no formulário de solicitação de diárias, da SCDP 

060/2015 – Leandro Belinaso Guimarães – Período: 18/02/2015 a 20/02/2015. 

 
A resposta foi encaminhada conforme segue: 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
Ilmº Sr.  

Jackson Negalho Medeiros 

Chefe de Auditoria Interna 

N/Universidade 

 

  Prezado Senhor: 

Ref.: Solicitação de informes nº 021/2015, de 29/07/2015, Fl. 01/01 

Acusamos o recebimento da Solicitação acima epigrafada e de imediato passamos a informar o 

ocorrido, na ordem a seguir: 

 

1. Informar qual o motivo de não ter ocorrido o pagamento de diárias na SCDP 060/15 – 

Leandro Belinaso Guimarães – Período: 18/02/2015 a 20/02/2015, anexando 

documentos comprobatórios, se for o caso.  

 

- Trata-se da vinda do Sr. Leandro para uma Banca de Defesa junto ao PPGEA em que o 

mesmo recebeu hospedagem custeada pela Universidade (ANEXO 1) não sendo cumulável 

com o recebimento de diárias, conforme orientação do Setor de Viagem e Passagem da 

FURG. Ou seja, quando há o pagamento de hospedagem não há possibilidade de pagarem-se 

diárias. Esta orientação foi-me ratificada em recente consulta à Srª Marizete, do referido 

Setor; 

 

2. Informar qual o motivo de não ter ocorrido o pagamento de diárias na SCDP 103/15 – 

Aline Viegas Vianna – Período: 11/03/2015 a 12/02/2015, anexando documentos 

comprobatórios, se for o caso. 

 

- De igual maneira, trata-se da viagem da Srª Aline para uma Banca de Defesa junto ao 

PPGEA em que a mesma recebeu hospedagem custeada pela Universidade (ANEXO 2) não 

sendo cumulável o recebimento de diárias, conforme orientação do Setor de Viagem e 

Passagem da FURG. 

 

3) Efetuar a correção da data no Relatório de prestação de contas da viagem, da SCDP 

060/2015 – Leandro Belinasso Guimarães – Período: 18/02/2015 a 20/02/2015. 

 

- A data da assinatura foi preenchida, e o formulário será lançado novamente no SCDP 

(ANEXO 3). 

4. Efetuar a correção da data no formulário de solicitação de diárias, da SCDP 060/2015 – 

Leandro Belinaso Guimarães – Período: 18/02/2015 a 20/02/2015. 

 

- A data de assinatura foi retificada, e o formulário será lançado no SCDP (ANEXO 4). 

 

  Sendo o que se nos apresentava, colho a oportunidade para apresentar nossos sentimentos de 

estima e consideração subscrevendo-nos muito,  

 

 

        Atenciosamente. 

 

       Prof. Dr. Humberto Calloni 

       (Coord. Pró-tempore do PPGEA) 
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O ITEM 76 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 022/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

 

1) Informar qual o motivo de não ter ocorrido o pagamento de diárias na SCDP 

508/2015 – Francisca Lucélia Ribeiro de Farias – Período: 06/04/2015 a 

14/04/2015, anexando documentos comprobatórios, se for o caso. 

 

 
A resposta foi encaminhada através do Memorando 62/2015-EEnf, conforme segue: 

 

 
 

O ITEM 77 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 023/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

1) Efetuar a correção do relatório de viagem, pois a data está anterior ao retorno 

na SCDP 613/2015 - Lizandro Mello Pereira – Período de 24/04 a 30/04/2015. 

2) Efetuar a devolução, através de GRU, do valor referente a uma diária, pois não 

ocorreu pernoite no segundo dia, contrariando o parecer PGF/PRF/PR/FURG nº 

329/10 - SCDP 227/2015 – Guilherme Gonçalves da Luz – Período 13/03 a 

15/03/2015, viagem com destino a Santa Vitória do Palmar. 

3) Efetuar a devolução, através de GRU, do valor referente a uma diária, pois não 

ocorreu pernoite no segundo dia, contrariando o parecer PGF/PRF/PR/FURG nº 

329/10 - SCDP 241/2015 – Guilherme Estima Giacobbo – Período 13/03 a 

15/03/2015, viagem com destino a Santa Vitória do Palmar. 

 
Foi respondido através do Mem. 70/2015-Gab, efetuadas as correções e enviados documentos 

comprobatórios. 
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O ITEM 78 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 024/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

 

1) Efetuar a devolução, através de GRU, do valor referente a uma diária, pois não 

ocorreu pernoite no segundo dia, contrariando o parecer PGF/PRF/PR/FURG nº 

329/10 - SCDP 239/2015 – Adriana Dias Silveira – Período 13/03 a 

15/03/2015, viagem com destino a Santa Vitória do Palmar. 

 
A resposta foi encaminhada através do Memorando 115/2015-PRAE, conforme segue: 
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O ITEM 79 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 025/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 
1) Efetuar a devolução, através de GRU, do valor referente a uma diária, pois 

não ocorreu pernoite, constatado através do rastreamento do veículo, 

contrariando o parecer PGF/PRF/PR/FURG nº 329/10 referente as SCDP’s: 

a) 251/2015 – Nilo Sergio Lemos da Silva – Período 14/03 a 15/03/2015, 

viagem com destino a Santa Vitória do Palmar; 

b) 339/2015 – Airton Torma Costa – Período 14/03 a 15/03/2015, viagem com 

destino a Santa Vitória do Palmar; 

c) 340/2015 – Adelson Claiton da Matta Dias – Período 14/03 a 15/03/2015, 

viagem com destino a Santa Vitória do Palmar; 

d) 341/2015 – Sergio Roberto Wanglon Freitas Dias – Período 14/03 a 

15/03/2015, viagem com destino a Santa Vitória do Palmar; 

e) 343/2015 – Ricardo Serra Orsini Dias – Período 14/03 a 15/03/2015, 

viagem com destino a Santa Vitória do Palmar; 

f) 344/2015 – Semarino Esteves Alves Dias – Período 14/03 a 15/03/2015, 

viagem com destino a Santa Vitória do Palmar. 

2) Efetuar a correção da data, no formulário de solicitação de diárias da SCDP 

345/2015 – Carlos Norberto Peres Vieira – Período de 12/03 a 12/03/2015. 

3) Efetuar o relatório de viagem da SCDP 281/2015 – José Candido Corvello 

Klein – Período: 20/03 a 21/03/2015. 

 
A resposta foi encaminhada através do Memorando 97/2015 - PROINFRA, conforme segue: 
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O ITEM 80 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 026/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

 

1) Efetuar a correção do relatório de viagem, pois a data está anterior ao retorno 

na SCDP 839/2015 - Abilio Soares Gomes – Período 17/05 a 22/05/2015. 

 
Foi efetuada a correção conforme solicitado. 

 

O ITEM 81 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 027/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

 
1) Efetuar a correção da data, no formulário de solicitação de diárias da SCDP 

396/2015 – Fabio Ferreira Gonçalves – Período de 15/03 a 16/03/2015. 
 

Foi efetuada a correção conforme solicitado. 

 

O ITEM 82 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 028/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

 

1) Efetuar a correção da data, no formulário de solicitação de diárias da SCDP 

537/2015 – Maria Eunice Moreira – Período: 23/04 a 24/04/2015 (número da 

solicitação incorreta). 

2) Efetuar a correção no formulário de solicitação, que consta veículo próprio e no 

SCDP veículo rodoviário da SCDP 537/2015 – Maria Eunice Moreira – Período: 

23/04 a 24/04/2015. 

 
Foram efetuadas as correções conforme solicitado. 

 

O ITEM 83 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 029/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

 

1) Efetuar a correção no formulário de solicitação de diárias, pois no transporte 

utilizado no trajeto Pelotas/Lisboa consta como veículo próprio. SCDP 36/2015 

– Renato Duro Dias – Período: 01/02 a 03/02/2015. 
 

Foi efetuada a correção conforme solicitado. 

 

O ITEM 84 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 030/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

 

1) Efetuar a correção no formulário de solicitação de diárias, devido a existência 

de divergência quanto ao transporte utilizado, pois consta como veículo próprio 
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e no SCDP veículo oficial na SCDP 195/2015 – Elessandra da Rosa Zavareze – 

Período: 09/03 a 09/03/2015. 

 
Foi efetuada a correção conforme solicitado. 

 

 

O ITEM 85 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 031/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

1) Efetuar a correção no formulário de solicitação de diárias, devido a existência 

de divergência quanto ao transporte utilizado, pois consta como transporte 

rodoviário e no SCDP consta veículo próprio na SCDP 552/2015 – Leandro 

Baldisserotto – Período: 08/04 a 09/04/2015. 

 
Foi efetuada a correção conforme solicitado. 

 

O ITEM 86 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 032/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 
 

1) Efetuar a correção do relatório de viagem, pois a data está anterior ao retorno 

na SCDP 360/2015 - Vinicius Cunha Gonzalez – Período de 22/03 a 

24/03/2015. 

 
Foi respondido através do Mem. 52/2015-PPGCF-FAC, e efetuada a correção conforme solicitado. 

 
 

O ITEM 87 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 033/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

 

1) Efetuar a devolução, através de GRU, do valor referente a uma diária, pois não 

ocorreu pernoite no segundo dia, contrariando o parecer PGF/PRF/PR/FURG nº 

329/10 - SCDP 242/2015 – Eduardo Teixeira Barroco – Período 13/03 a 

15/03/2015, viagem com destino a Santa Vitória do Palmar. 

2) Efetuar a devolução, através de GRU, do valor referente a uma diária, pois não 

ocorreu pernoite no segundo dia, contrariando o parecer PGF/PRF/PR/FURG nº 

329/10 - SCDP 238/2015 – Clodoaldo Pedrozo Nunes – Período 13/03 a 

15/03/2015, viagem com destino a Santa Vitória do Palmar. 



 67 

 

Foi respondido através do Mem 70/2015-Gab, conforme a seguir: 

 

 

 
 

 

O ITEM 91 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 034/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

 

1) Efetuar a correção da SCDP 000471/2015 - viagem a Santa Vitória do Palmar – 

Período 27/03 a 28/03/2015, tendo em vista que o motorista Péricles 

Rodrigues Fernandes realizou viagem a São Lourenço do Sul no dia 

27/03/2015, com o veículo ITY9945 que teve saída de Rio Grande às 11:29h e 

retorno às 23:51h. Conforme documentação analisada. 

 

2) Informar se ocorreu o pagamento de diária para o motorista Péricles Rodrigues 

Fernandes no deslocamento a São Lourenço do Sul no dia 27/03/2015. 

3) Efetuar a devolução, através de GRU, do valor pago de forma indevida. 

 
Foi respondido através do Mem 96/2015-PORIFRA, conforme a seguir: 
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O ITEM 92 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 035/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

 

1) SCDP 000135/2015 Max Marcell Oliveira da Silva – Período 26/02 a 27/02/2015 

– Santa Vitória do Palmar. Informar se foi utilizado veículo oficial no 

deslocamento, em caso positivo fornecer a identificação do veículo. E em caso 

de ter sido utilizado outro meio de transporte, fazer a devida alteração na 

SCDP. 
 

Foi respondido através do Mem 301/2015-ICHI, conforme a seguir: 
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O ITEM 93 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 036/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

 
1) Os Processos de Suprimento de Fundos dos servidores a seguir: 

a) 23116.000763/2015-43 Rodrigo Laranjo 

b) 23116.000776/2015-12 Rodrigo Laranjo 

c) 23116.001064/2015-11 Jacy Hornes 

d) 23116.001853/2015-51 Rodrigo Laranjo 

e) 23116.001854/2015-04 Rodrigo Laranjo 

 
Foram disponibilizados os processos solicitados. 

 

O ITEM 94 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 037/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

 
1) Informar sobre o andamento da Portaria que estabelece os novos critérios de 

distribuição e concessão, no âmbito do hospital universitário de Adicional em Plantão 

Hospitalar (APH), considerando a Lei 11.907/2009, o Decreto nº 6863/2009 e a 

Portaria MEC nº 291/2010, indicada nos trabalhos da Comissão, nomeada pela Portaria 

2753/2013.Informar sobre o andamento da Portaria que estabelece os novos critérios 

de distribuição e concessão, no âmbito do hospital universitário de Adicional em 

Plantão Hospitalar (APH), considerando a Lei 11.907/2009, o Decreto nº 6863/2009 e 

a Portaria MEC nº 291/2010, indicada nos trabalhos da Comissão, nomeada pela 

Portaria 2753/2013. 
 

Foi respondido através do Mem 109/2015-HU, conforme a seguir: 
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O ITEM 95 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 038/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando os processos: 

 
1) 23116.000205 /2015 –88 – Claudio Luiz Marques Martins - ME – R$ 3.000,00 – 

CD 3 

2) 23116.001183/2015-73 – Mater Comércio de Mangueiras Ltda - R$ 4.000,00 - 

CD 21 

3) 23116.001257/2015-71 – Schiavon Comercio de Material de Construção Ltda – 

EPP - R$ 6.460,08 – CD 25 

4) 23116.001564/2015-52 – Fabio Cesar Thadeo de Lima – EPP - R$ 3.230,00 – 

CD 44 

5) 23116.001771/2015-15 – Tecnisan Sistemas Operacionais de Saneamento Ltda 

– R$ 7.800,00 - CD 75 

6) 23116.001901/2015-10 – Rudinei duro da Silva - R$ 14.988,00 - CD 83 

7) 23116.002727/2015-14 – Elio Ramos Xavier Junior - R$ 2.000,00 - CD 136 

8) 23116.002731/2015-82 – Essor Seguros S/A - R$ 2.438,26 – CD 137 

9) 23116.002914/2015-06 – Superlab Instrumentação Analítica Ltda – R$ 

7.038,00 -CD 161 

10)  23116.003036/2015-38 – Paludo & Leite Ltda – ME – R$ 5.200,00 – CD 173 

11)  23116.003180/2015-74 – Ber-Tel Hotéis de Turismo Ltda – ME - R$1.000,00 – 

CD 182 

12)  23116.003318/2015-35 – Malharia Tesa Ltda – R$ 1.300,00 – CD 186 

13)  23116.003351/2015-65 – Uvel Unisul Veículos Ltda – R$ 2.962,29 – CD 188 

14)  23116.003450/2015-47 – Mota Informatica Ltda – R$ 3.034,00 – CD 198 

15)  23116.003517/2015-43 – Comunicação e Publicidade Ltda – ME – R$ 7.980,00 

CD 201 

16)  23116.003652/2015-99 – E-trackmedia Ltda – ME – R$ 4.587,00 – CD 204 
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17)  23116.003975/2015-82 – Borracharia Brando Ltda – ME – R$ 4.000,00 – CD 

225 

18)  23116.004432/2015-82 – Rudinei Duro da Silva – R$ 7.600,00 – CD 281 

19)  23116.004791/2015-30 – Perkinelmer do Brasil Ltda – R$ 5.687,89 – CD 307 
20)  23116.004795/2015-18 – Superlab Instrumentação Analítica Ltda – R$ 

7.038,00 – CD 308 
 
Foram disponibilizados os processos solicitados. 

   

O ITEM 96 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 039/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando os processos: 

 
1) 23116.000369 /2015–13 – Alcindo Imóveis Ltda – R$ 48.000,00 – nº 04 

2) 23116.001867/2015-75 – Sandro Luis Saraiva da Rosa Dutra – ME – R$ 

13.070,00 – nº 82 

 

Foram disponibilizados os processos solicitados. 

 

O ITEM 97 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 040/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando o processo a seguir: 

 
1) 23116.001483 /2015–52 – Personal Hotel S/A – R$ 43.706,00 – nº 33 

 
Foi disponibilizado o processo solicitado. 

 

 

O ITEM 98 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 041/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando os processos: 

 
1) 23116.001081/2015–58 – Brava Comercio Varejista de Sistemas de Segurança 

- ME – R$ 67.538,00 – Pregão 03 

2) 23116.001316/2015-10- De Nigris Distribuidora de Veículos Ltda – R$ 

419.998,98 – Pregão 11 
3) 23116.002084/2015-17 – Luiz Otavio Menezes & Cia Ltda – R$ 16.962,00 – 

Pregão 18 
 
Foram disponibilizados os processos solicitados. 

 

O ITEM 99 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 042/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando os processos: 

 
1) Relação dos bens baixados no sistema patrimonial da FURG em 2015 bem como 

a relação dos laudos de baixa emitidos em 2015. 

2) Informar quando foi efetuada a solicitação ao NTI referente a adaptação do 

sistema e o prazo dado para atendimento. 
3) Informar em qual processo de licitação está incluído o novo prédio do Multiuso. 

 

Foi respondido através do Mem 78/2015-Proinfra, conforme a seguir: 
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O ITEM 100 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 043/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 
1) Os Processos de Suprimento de Fundos dos servidores a seguir: 

a) 23116.002086/2015-06 Fernando Martinote  

b) 23116.003094/2015-61 Paulo Roberto Votto 

c) 23116.003985/2015-18 Sávio Martinatto Vieira 

d) 23116.003986/2015-62 Sávio Martinatto Vieira 

 

Foram disponibilizados os processos solicitados. 

 

 

O ITEM 101 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 044/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

 
1) Os Processos de Suprimento de Fundos dos servidores a seguir: 

a) 23116.001411/2015-13 Mônica Wetzel 

b) 23116.001528/2015-99 Andréa Edom Morales 

c) 23116.001536/2015-35 Andréa Edom Morales 

d) 23116.001103/2015-80 Paula de Rodrigues Marca 

 
Foram disponibilizados os processos solicitados. 
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O ITEM 102 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 045/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

 

a) Cópia da guia de ISSQN referente a NF 1911 Refrigeração Sul Center, 

25/03/2015. Processo de Suprimento de Fundos 23116.001854/2015-04 

Rodrigo Laranjo de Freitas 
 
Foi disponibilizado o documento solicitado. 

 

O ITEM 103 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 046/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

 
1. Disponibilizar uma Relação dos convênios, contratos, congêneres e etc. 

vigentes com as Fundações de Apoio (FAURG/FAHERG), contendo as seguintes 

informações: 

a) Nome e número do convênio. 

b) nº processo, 

c) objeto, 

d) valor, 

e) data da vigência do convênio, 

f) Situação da prestação de contas. 
 
Foi disponibilizada a relação solicitada. 

 

O ITEM 117 – Trata-se de Participação no Curso de Metodologia e Planejamento  de 

Auditoria de Risco, realizado na cidade de Bagé/RS. 

 

O ITEM 129 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 047/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

 
1. Disponibilizar os processos, listados a seguir: 

a) 23116.005145/2014-17 – Contrato 676/2014 

b) 23116.003838/2009-08 – Contrato 2050.0050609.09.2 

c) 23116.003853/2012-43 – Termo de Cooperação Técnica s/n 

d) 23116.002430/2014-78 – Contrato 002/2014 

e) 23116.003198/2013-12 – Convênio 015/2013 

 
Foram disponibilizados os processos solicitados. 

 

O ITEM 135 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 049/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

 

Quanto aos problemas recorrentes relativos as fossas do RU-Carreiros. 

a) Informar se existe estudo técnico, e\ou algum tipo de levantamento de 

necessidades, com relação ao funcionamento e capacidade das fossas 

utilidades no Restaurante Universitário(RU-CARREIROS); 

b) Em caso positivo, anexar laudo técnico ou informações referentes ao 

funcionamento e capacidade das fossas, com o respectivo responsável 

pelas informações;  
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c) Informar problemas e soluções para que seja evitado os vazamentos que 

estão acontecendo tendo em vista o uso de fossas do RU-Carreiros. 

d) Solicitamos ainda que seja informado se há um prazo estabelecido para 

solução dos problemas relativos as fossas- Ru carreiros. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

O ITEM 140 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 050/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando os processos a seguir: 
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- COMPRA DIRETA/DISPENSA DE LICITAÇÃO 

1) 23116.001350 –   CD 28 

2) 23116.001559 –   CD 43 

3) 23116.002260 –   CD 99 

4) 23116.002916 –  CD 163 

5) 23116.003180 –   CD 182 

6) 23116.007700  –  CD 598 

7) 23116.007701  –  CD 599 

8) 23116.007702 –   CD 600 

9) 23116.007707 –  CD 601 

10) 23116.007814 –   CD 622 

11) 23116.007949 –   CD 634 

 

 

 

Foram disponibilizados os processos solicitados. 

 

O ITEM 145 – Trata-se de Participação no 43º FONAITec-“Multidisciplinaridade: Futuro e 

desafio das Auditorias Internas”, realizado em Natal/RN. 

 

O ITEM 146 – Trata-se de Participação no “V FORAI/RS – Fórum Regional de Auditorias 

Internas de Unidades Federais da Educação no RS”, realizado na sede da CGU-

Regional/RS. 

 

O ITEM 159 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 051/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

 

1) Se estão sendo atendidas as determinações contidas nos Acórdãos:  

 Acórdão 006/2014 – TCU 2ª. Câmara 

 Acórdão 690/2014 – TCU 1ª Câmara 

 Acórdão 1256/2014-TCU 2ª  Câmara 

 Acórdão 5015/2013 - TCU 2ª Câmara 

 Acórdão 3511/2013 – TCU Plenário 

 Acórdão 3446/2013-TCU 2ª Câmara 

 Acórdão 0269/2012 – TCU Plenário  

 Acórdão 1255/2012 – TCU 1ª Câmara 

 Acórdão 3696/2012 – TCU 2ª Câmara 

 Acórdão 6103/2012 – TCU 2ª Câmara 

 Acórdão 2120/2011 – TCU Plenário 

 

Foi respondida, através do Memorando 30/2016 – PROGEP, conforme segue: 
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O ITEM 160 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 052/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

 

1) Se estão sendo atendidas as determinações constantes nos Acórdãos: 

 Acórdão 389/2014 - TCU Plenário 

 Acórdão 544/2014 – TCU Plenário 

 

Foi respondida, conforme Memorando 49/2016 – PROPLAD. 
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O ITEM 161 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 053/2015, através desta a 

Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando: 

 

1) Se estão sendo atendidas as determinações contidas no Acórdão 544/2014 – 

TCU Plenário, Itens: 

9.4.4 a dispensa de licitação ocorrida nos contratos de comodato de equipamentos, tendo como 
contrapartida a aquisição com exclusividade de materiais consumíveis dos fornecedores dos 
equipamentos, contraria o disposto na Lei 8.666/1993, artigos 2º e 23, II;  

9.4.5 a existência de contratos sem valor estimado e prazo limite final determinado, conforme 
verificado nos contratos firmados pela FAHERG, por exemplo, de empréstimo gratuito de bombas de 
infusão parenteral/enteral de soluções/medicamentos, e outros contratos constantes em tabela deste 
relatório, contraria o disposto na Lei 8.666/1993, artigos 55, III, e 57, II, devendo a duração limitar-se a 
60 (sessenta) meses, podendo, excepcionalmente, nos temos do § 4º do art. 57, ser prorrogado por até 
12 (doze) meses;  

9.5 dar ciência à Universidade Federal do Rio Grande, ao Hospital Universitário e à Fundação de Apoio 
do Hospital de Ensino de Rio Grande - FAHERG que a não divulgação das informações de interesse 
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, no sítio das unidades, como verificado nesta 
auditoria, afronta o disposto na Lei 12.527/2011, artigos 2º e 8º. 

 

Foi respondida, conforme Ofício 006/2016 – FAHERG. 

 

 

Os itens 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 89, 

90, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 

123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 

149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 :  referem-se aos Pareceres de n° 001 a 092 da 

Auditoria Interna. 
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Os itens 44, 88, 116, 130, 147, 148, 157 e 158: referem-se aos Relatórios de Auditoria n° 

001 a 008. 

O item 54 refere-se a Notificação de Auditoria 001. Uma nova notificação de Auditoria 

002/2015 – 2º aviso), cujo item é o 70, foi enviada e atendida. 

O item 072 refere-se a Notificação de Auditoria 003/2015 o qual foi respondida através do 

Memorando 69/2015 – ProInfra. 

 
Parte II – Análise consolidada acerca do nível de maturação dos controles 
internos do órgão ou entidade, com base nos trabalhos realizados, identificando 
as áreas que apresentaram falhas relevantes e indicando as ações promovidas 
para regularização ou mitigação dos riscos delas decorrentes; 
 
 

Quadro 2 – Falhas Verificadas X Mitigação do Risco 

Trabalhos 

realizados – 

Relatórios de 

Auditoria e 

Pareceres 

Área Falhas relevantes 
Ação para regularização ou 

mitigação do risco 

Pareceres de 

Auditoria 

nº065, 068,069, 

071, 072, 073, 

074, 076, 077, 

078, 079, 081, 

086, 089. 

Gestão de 

Suprimentos de 

Bens e Serviços 

Constatação de que as 

Deliberações 022/2013 e 

092/2015– FAURG, §3º, Art. 

1º, eliminam o caráter de 

contraprestação de serviços das 

Bolsas de Estudos no âmbito 

desta Ifes estabelecendo que 

todas sejam Doação, para fins 

de isenção da retenção de I.R. 

na Fonte. 

 

Revisão das Deliberações 022/2013 e 

092/2015-FAURG, especialmente em 

relação as Bolsas de estudo previstas 

nos Planos de Trabalho de Contratos 

de Prestação de Serviços, que pelo 

seu caráter de contraprestação de 

serviços estariam sujeitas a incidência 

do I.R. na Fonte. 

Pareceres 063 e 

085. 

 

Gestão de 

Suprimentos de 

Bens e Serviços 

Contratação de Pessoas Físicas 

no Convênio 

022/2011(ministrantes de mini 

curso, palestrantes, web 

designer, assistente de 

coordenação, assistente de 

projeto e serviço técnico) de 

acordo com o Plano de 

Trabalho, sob o elemento: 

“Despesas de Serviços – Pessoa 

Física” sem a divulgação de um 

processo seletivo no sítio 

eletrônico da Furg. 

Observação ao Princípio da 

Impessoalidade, que impede que o ato 

administrativo seja praticado visando a 

interesses do agente ou de terceiros. 

Tal princípio impede discriminações 

benéficas ou prejudiciais aos 

administrados. A impessoalidade, nesta 

acepção, é decorrência da isonomia (ou 

igualdade), cuja finalidade é dar 

condições a todos os concorrentes. 

Assim, um processo seletivo realizado 

a partir de divulgação na página da 

Furg, contendo os critérios e aptidões 

necessárias ao desempenho das 

atividades necessárias a realização do 

Projeto seria suficiente para conferir 

impessoalidade às contratações 

realizadas e garantir a isonomia do 

processo. 
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Quadro 2 – Falhas Verificadas X Mitigação do Risco 

Trabalhos 

realizados – 

Relatórios de 

Auditoria e 

Pareceres 

Área Falhas relevantes 
Ação para regularização ou 

mitigação do risco 

Pareceres 062 e 

080. 

Gestão de 

Suprimentos de 

Bens e Serviços 

Aquisição de um software sob a 

classificação Material de 

Consumo, conforme Plano de 

Trabalho. Contudo, trata-se da 

aquisição de material 

permanente, devendo ser tratada 

como Despesa de Capital (no 

Grupo de Natureza de Despesa 

/GND 4- Investimentos), 

conforme art.12 e 13 da Lei 

4.320/64 e Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público-STN. 

 

Observar os critérios a seguir quando 

da realização do Plano de Trabalho: 

A Secretaria do Tesouro Nacional 

determina que a aquisição de softwares 

seja classificada no Grupo de Natureza 

de Despesa Investimentos - Despesa de 

Capital. 

 O software, ou programa de 

informática, deve ser controlado 

individualmente, por possuir caráter 

permanente, e a sua classificação 

contábil será ativo intangível. Incluem-

se nesse conceito os antivírus e os 

aplicativos diversos.  

Todavia, quando o programa for 

destinado à máquina-ferramenta, que 

não funciona sem esse software será 

incorporado à máquina de origem, e 

considerado como ativo tangível, isto é, 

imobilizado.  

 

Parecer 

007/2015 

Gestão 

Patrimonial 

Atendimento parcial ao item 

1.5.1.4 do Acórdão 367/2010 – 

2ª Câmara – TCU, pois apesar 

da localização de parte dos bens 

não localizados não foi 

instaurada uma Comissão para 

apuração de responsabilidades. 

 

Atender a determinação contida no 

item 1.5.1.4 do Acórdão 367/2010 – 2ª 

Câmara – TCU: 

 “apure a responsabilidade pelo 

desaparecimento de bens patrimoniais 

relacionados no item 3.1.1.1 do 

Relatório de Auditoria da 

Controladoria Geral da União (fls. 

181/182 do Volume Principal), 

assegurando o respectivo 

ressarcimento, conforme previsto no 

item 10.5 da IN SEDAP nº 205/88, 

informando ao TCU – SECEX/RS, na 

prestação de contas do próximo 

exercício, as medidas adotadas e os 

resultados alcançados.” 

 

Relatório de 

Auditoria 

001/2015 

Gestão de 

Suprimentos de 

Bens e Serviços 

Falta de documento que indique 

a aprovação motivada do 

Projeto Básico pela autoridade 

competente nos processos de  

Obras (Lei 8.666/93, Art. 7º, 

§2º, I) 

Inclusão de documento que indique a 

Aprovação motivada do Projeto Básico 

pela autoridade competente nos 

processos de Obras. 

Relatório de 

Auditoria 

002/2015 

Gestão de 

Recursos 

Humanos 

1. Falta de conferência final no 

Sistema de Concessão de 

Diárias e Passagens – SCDP 

por Unidade responsável. 

1. Conferência Final de todas as 

diárias concedidas no SCDP; 

2. Definição de critérios que 

observem a legislação em relação a 



 84 

Quadro 2 – Falhas Verificadas X Mitigação do Risco 

Trabalhos 

realizados – 

Relatórios de 

Auditoria e 

Pareceres 

Área Falhas relevantes 
Ação para regularização ou 

mitigação do risco 

2. Revisão dos critérios para 

atendimento a legislação em 

relação a concessão de diárias 

às cidades limítrofes e à 

Aglomerações urbanas, 

considerando o quantitativo 

de horas dos servidores fora 

da sede (à serviço). 

concessão de diárias para cidades 

limítrofes e Aglomerações urbanas. 

Relatório de 

Auditoria 

003/2015 

Gestão 

Patrimonial 

1. Inconsistência entre o 

quantitativo de  bens 

baixados e a quantidade de 

laudos de baixas emitidos. 

2. Falta de conformidade em 

relação ao cumprimento da 

IN 001/2010 – PROINFRA, 

quando da elaboração de 

laudos de baixas. 

1. Regularização da situação relativa 

a diferença entre o número de bens 

baixados e o número de laudos. 

2. Adequação dos procedimentos 

relativos aos laudos de baixa à 

determinação contida na IN 

001/2010 – PROINFRA, ou, sua 

revogação, para que seja 

regulamentado o novo 

procedimento (em uso) através de 

nova Instrução Normativa. 

Relatório de 

Auditoria 

005/2015 

Gestão 

Financeira 

1. Fracionamento de Despesas 

(dispensas de licitação) no 

fornecimento de 

alimentação. 

2. Ausência/Inexistência de 

pesquisa de preços na 

locação de Imóvel (Casa de 

Estudantes) e no serviço de 

aluguel de banheiro químico. 

1. Planeje e controle as compras, 

considerando o princípio da 

anualidade do exercício, de modo a 

evitar a contratação de objetos de 

mesma natureza por dispensa de 

licitação, quando a soma dos 

valores ultrapassarem os limites 

definidos no art. 24, incisos I e II 

da Lei nº 8.666/93. 

 

2. Recomendamos a emissão de 

normativo interno, estabelecendo 

normas e procedimentos 

relacionados à demanda 

relacionados a demandas das 

unidades a serem adotados nos 

processos de compras, 

contemplando entre outros aspectos 

a situação de comprovação de 

preços de mercado. 

 

Relatório de 

Auditoria 

006/2015- RU 

Carreiros 

Controle de 

Gestão 

Falta de determinação contratual 

de alguns procedimentos 

específicos que garantam saúde 

e higiene no RU; 

Estrutura inadequada para o 

descarte da gordura e do lixo no 

RU. 

Falta de conformidade quanto 

Alguns aspectos considerados entre as 

recomendações podem ser ajustados na 

elaboração de futuros contratos; outros 

dizem respeito a procedimentos que 

devem ser revistos tanto na gestão e 

operacionalização da cozinha, como na 

estrutura para o descarte da gordura 

dos fornos e do lixo do RU. Existem 
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Quadro 2 – Falhas Verificadas X Mitigação do Risco 

Trabalhos 

realizados – 

Relatórios de 

Auditoria e 

Pareceres 

Área Falhas relevantes 
Ação para regularização ou 

mitigação do risco 

ao tratamento dado aos bens 

patrimoniais do RU 

(transferências) em relação ao 

disposto na IN SEDAP 205 de 

1988 e Deliberação 095/99 do 

COEPEA. 

ainda questões, que devem ser 

resolvidas pela PRAE em relação ao 

tratamento dado aos bens patrimoniais 

do RU e, em nível institucional, merece 

atenção o problema relativo aos cães. 

 

Relatório de 

Auditoria 

007/2015 – 

Cartões de 

Pagamento 

Controle de 

Gestão 

Falta de observação a IN 

001/2009 – PROPLAD; 

Falta de observação ao Acórdão 

TCU 295/2004 – 2ª Câmara 

(Despesas com festividades) 

Alinhar os procedimentos relativos aos 

gastos dos  Cartões de Pagamento do 

Governo Federal à legislação vigente. 

Relatório de 

Auditoria 

008/2015 – RU 

CCMar 

Controle de 

Gestão 

Falta de determinação contratual 

de alguns procedimentos 

específicos que garantam saúde 

e higiene no RU; 

Estrutura inadequada para o 

descarte da gordura e do lixo no 

RU. 

Falta de conformidade quanto 

ao tratamento dado aos bens 

patrimoniais do RU 

(transferências) em relação ao 

disposto na IN SEDAP 205 de 

1988 e Deliberação 095/99 do 

COEPEA. 

Alguns aspectos considerados entre as 

recomendações podem ser ajustados na 

elaboração de futuros contratos; outros 

dizem respeito a procedimentos que 

devem ser revistos tanto na gestão e 

operacionalização da cozinha, como na 

estrutura para o descarte da gordura 

dos fornos e do lixo do RU. Existem 

ainda questões, que devem ser 

resolvidas pela PRAE em relação ao 

tratamento dado aos bens patrimoniais 

do RU e, em nível institucional, merece 

atenção o problema relativo aos cães. 

 

 
 

De acordo com o COSO - Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 

Commission, os elementos de controle interno compreendem: 
 

1. Ambiente de controle 

Segundo o COSO, o ambiente de controle é a base de todo o sistema de controle 

interno. Ele fornece o conjunto de regras e a estrutura a que a entidade deve se submeter, 

além de criar um clima que influi na qualidade do controle interno em seu conjunto. O 

ambiente de controle exerce uma influência geral na forma pela qual se estabelecem as 

estratégias e os objetivos da entidade, e na maneira pela qual os procedimentos de controle 

são estruturados. 

 

2. Avaliação e gerenciamento de riscos 

Uma precondição para a avaliação de riscos é a definição de metas e objetivos do 

órgão que sejam claros, coerentes e no nível tanto da entidade como de suas atividades 

(programa ou missão). Uma vez definidos os objetivos, o órgão deve identificar os riscos 

que poderiam obstar a consecução eficiente e efetiva desses objetivos no nível da entidade e 

das atividades e analisá-los em relação ao seu possível efeito. A direção do órgão, então, 
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deve formular uma abordagem para a gestão de riscos e definir as atividades de controle 

interno necessárias para mitigar esses riscos. 

 

3. Atividades de controle 

Para o COSO, a melhor maneira de minimizar o risco é através de procedimentos 

de controle, que são políticas e ações estabelecidas para diminuir os riscos e alcançar os 

objetivos da entidade. Os procedimentos de controle podem ser preventivos e/ou detectivos. 

São exemplos desses procedimentos: procedimentos de autorização e aprovação; 

segregação de funções (autorização, execução, registro, controle); controles de acesso a 

recursos e registros; verificações; conciliações; avaliação de desempenho operacional; 

avaliação das operações, processos e atividades; supervisão (alocação, revisão e 

aprovação), etc. 

 

4. Informação e comunicação 

Informação e comunicação eficazes são vitais para que uma entidade conduza e 

controle suas operações. A gerência de uma entidade, para tomar decisões apropriadas, 

necessita de comunicação relevante, confiável, correta e oportuna, relacionada tanto aos 

eventos internos, quanto aos eventos externos. 

A administração deve se manter bem informada sobre o desempenho, o 

desenvolvimento, os riscos e o funcionamento do controle interno, além de outros temas e 

eventos relevantes. Do mesmo modo, a administração deve manter seu corpo técnico bem 

informado, fornecer feedback e orientações, quando necessárias. A administração deve 

também fornecer toda comunicação específica e objetiva, relacionada às expectativas de 

conduta. Isso inclui orientações claras da filosofia e enfoque do controle interno da entidade 

e delegação de competência. 

 

5. Monitoramento 

Finalmente, uma vez que o controle interno é uma atividade dinâmica que deve ser 

aperfeiçoada continuamente, em função das mudanças e dos riscos que a entidade enfrenta, 

o monitoramento do sistema de controle interno é necessário, de modo a assegurar que o 

controle interno esteja em sintonia com os objetivos, o ambiente, os recursos e os riscos. 

 

A Análise realizada teve por base a Portaria 277/2010 – TCU, que avalia o sistema 

de controle interno sob a perspectiva do COSO I, conforme Tabela 1 a seguir. 

 

Tabela 1 – Análise Consolidada acerca do nível de maturação cós 
controles internos da UJ 

Elementos do Sistema de Controle 
Interno 

Média Final 
(1-5) 

Média 
% 

Ambiente de Controle 3,78 75,56 

Avaliação de Risco 3,67 73,33 

Procedimentos de Controle 3,75 75,00 

Informação e Comunicação 3,60 72,00 

Monitoramento 3,33 66,67 
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Média Aritmética 3,63 72,51 

 

Os índices foram obtidos a partir do resultado do questionário – Item 7.1 da 

Portaria 277/2010 do TCU para avaliação dos Controles Internos. 

Com base nos níveis de maturidade adotados pelo Tribunal de contas da União, da 

Tabela 2 a seguir, pode-se afirmar que o nível de maturação dos controles internos da 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG enquadra-se no Nível Aprimorado – 72,51%, 

conforme apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 2 - Níveis de Maturidade dos Controles - TCU 
Inicial De 0% a 20% 

Básico De 20,1% a 40% 

Intermediário De 40,1% a 60% 

Aprimorado De 60,1% a 80% 

Avançado De 80,1% a 100% 

Parte III - descrição dos trabalhos de auditoria interna realizados sem previsão 
no PAINT, indicando sua motivação e seus resultados; 
 

Não houve a realização de trabalhos de auditoria, no exercício de 2015, que 
não estivessem previstos no Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT. 
 
 
Parte IV – relação dos trabalhos de auditoria previstos no PAINT não realizados 
ou não concluídos, com as justificativas para a sua não execução e, quando 
aplicável, com a previsão de sua conclusão; 
 

Quadro 3 – Relação dos Trabalhos de Auditoria previstos no PAINT não realizados 

Itens do PAINT 2015 não 

concluídos 

Justificativa Previsão para 

conclusão 

Item 16 – Avaliação dos critérios de 

Sustentabilidade na aquisição de 

bens, , materiais de TI e na 

contratação de serviços ou obras. 

Insuficiência de pessoal, bem como 

dificuldade de informações para serem 

realizados os trabalhos de Auditoria. 

 

01 a 29/jul/2016 

Item 24 – Fiscalização dos contratos 

de convênios e congêneres 

(Tripartites) 

Insuficiência de pessoal, bem como 

dificuldade de informações para serem 

realizados os trabalhos de Auditoria. 

 

01 a 31/ago/2016 
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Parte V - descrição dos fatos relevantes que impactaram positiva ou 
negativamente nos recursos e na organização da unidade de auditoria interna e 
na realização das auditorias; 
 

Quadro 4 – Fatos relevantes que tiveram impacto nos recursos, na organização 
da Auditoria Interna e na realização das Auditorias. 

Positivos Negativos 

Ingresso de servidora no quadro de 
pessoal da Auditoria Interna, no 2º 
Semestre de 2015. 

Falta de recursos para capacitação de 
todos os servidores da Auditoria Interna. 
Em virtude da greve, não foi possível obter 
informações necessária para realização 
dos trabalhos. 

 
 
Parte VI – descrição das ações de capacitação realizadas, com indicação do 
quantitativo de servidores capacitados, carga horária, temas e a relação com os 
trabalhos programados; 
 

Quadro 5 – Descrição das ações de capacitação realizadas em 2015 

Capacitação Servidores Carga 

horária 

Tema Relação com os 

trabalhos 

programados 
Participação no 

IN COMPANY 

SEMINÁRIO -

UFRGS 

Jackson Negalho 

Medeiros 

16h A nova regularização de 

Aquisições de Bens, 

Serviços e Obras nas 

Fundações de Apoio na 

Execução de Convênio 

 Agregar 

conhecimentos, para 

melhor análise de 

convênios das 

Fundações de Apoio. 

42º FONAITec Jackson Negalho 

Medeiros 

40h Técnicas de Auditoria de 

risco 

Técnica das 

Auditorias do 

Ministério da 

Educação 

ESAF Jackson Negalho 

Medeiros 

16h Planejamento de 

Auditoria de Risco 

Metodologia e 

Planejamento de 

Auditoria de Risco 

43º FONAITec Jackson Negalho 

Medeiros 

40h Multidisciplinaridade da 

Auditoria Interna 

Multidisciplinaridade: 

Futuro e desafio das 

Auditorias Internas 
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FURG Aline Arrieche 

Freitas 

36h Excel Avançado Elaboração/criação de 

planilhas que 

envolvam cálculos 

matemáticos nos 

trabalhos de 

Auditoria 

V FORAI Aline Arrieche 

Freitas 

 

Kátia Arpino Rasia 

8h Normas Internacionais 

de Auditoria, Sistema 

Monitor da CGU e 

Apresentação de  

Trabalhos de Boas 

Práticas 

Promover a 

capacitação dos 

Auditores internos, 

auxiliar no 

desempenho das 

atividades das 

Auditorias Internas e 

incentivar a melhoria 

contínua dos 

trabalhos de 

Auditoria. 

Fórum Regional de 

Auditorias Internas de 

Unidades Federais da 

Educação no RS 

 
 
Parte VII - quantidade de recomendações emitidas e implementadas no 
exercício, bem como as vincendas e as não implementadas na data de 
elaboração do RAINT, com a inclusão, neste caso, dos prazos de 
implementação e as justificativas do gestor;  
 

Quadro 6 – Quantidade de recomendações emitidas e implementadas no 
exercício 

Relatório de 
Auditoria 

Recomendação 
Atendida/Não 

atendida 
Vincendas 

Justificativa 
do gestor 

001/2015 - 

Processos de 

Obras – 

Contratos e 

Termos 

Aditivos 

1)  Recomendamos que 

no Projeto Básico 

057/2014 conste além 

da assinatura do 

responsável técnico 

(engenheiro), a 

assinatura da autoridade 

que aprova e também a 

assinatura do 

responsável pela 

revisão do projeto 

básico, quando for o 

caso. 

 

Atendida - Devido a 

orientação da 

Procuradoria 

Federal a 

Diretoria de 

Administração de 

Material é 

autoridade 

competente para 

aprovação do 

projeto básico de 

solicitação de 

obras e serviços 

002/2015 - 1) Reiteramos as Parcialmente - Conforme 
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Monitoramento  

do Sistema de 

Diárias e 

Passagens – 

SCDP 

 

 

recomendações 

contidas nos Relatórios 

de Auditoria 002/2013 

e 001/2014 por este 

Órgão de Auditoria 

Interna quanto à 

necessidade de 

conferência final no 

Sistema de Concessão 

de Diárias e Passagens 

– SCDP, por unidade 

responsável. 

Atendida Memorando 

PROPLAD  

2) Recomendamos a 

revisão e atualização do 

Parecer PGF/PRF-

4/PF/FURG nº 

329/2010, referente a 

diárias para as cidades 

limítrofes, em especial 

os deslocamentos para 

Pelotas e Santa Vitória 

do Palmar, observando 

a Lei complementar nº 

11.876, de 26 de 

dezembro de 

2003(atualizada até a 

Lei Complementar nº 

11.974, de 30 de 

setembro de 2002), que 

altera disposições da 

Lei Complementar nº 

9.184, de 1990, revoga 

a Lei Complementar nº 

10.816, de 15 de julho 

de 1996, transformando 

a Aglomeração Urbana 

de Pelotas em 

Aglomeração Urbana 

do Sul agregando novos 

Municípios a esta, e dá 

outras providências, 

observando o “Art. 1º 

Fica instituída a 

Aglomeração Urbana 

do Sul, composta pelos 

Municípios de Arroio 

do Padre, Capão do 

Leão, Pelotas, Rio 

Grande e São José do 

Norte.” 

 

Atendida - Conforme 

Parecer nº 

329/2010 e 

900/2015 da 

Parecer 

PGF/PRF-

4/PF/FURG 
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003/2015- 

Análise de 

Cumprimento 

das Normas 

internas e da 

Legislação 

Vigente sobre 

Bens 

Patrimoniais 

 

1) Regularização da 

situação apontada com 

referência a diferença 

entre o número de bens 

baixados e o número de 

laudos; 

 

 

- 

 

02/03/2016 

 

Prazo prorrogado 

devido a 

justificativa da 

unidade: “Em 

função da troca 

de lotação de 

servidores 

envolvidos na 

resposta ao 

processo e pela 

complexidade da 

elaboração de 

uma nova 

proposta de 

normativa 

interna” 

2) Revisão do 

procedimento, 

conforme mensagem 

enviada de forma 

automática pelo 

Sistema FURG/NTI, 

texto a seguir, referente 

à alteração do 

procedimento dos 

laudos de baixas, tendo 

em vista que a mesma 

apresenta uma 

inconsistência em 

relação ao contido na 

Instrução Normativa 

001/2010 – 

PROINFRA, a qual 

determina que a 

Unidade só se 

manifestará 

formalmente caso seja 

contrária a baixa do 

bem um prazo de 10 

dias.  

- 02/03/2016 Prazo prorrogado 

devido a 

justificativa da 

unidade: “Em 

função da troca 

de lotação de 

servidores 

envolvidos na 

resposta ao 

processo e pela 

complexidade da 

elaboração de 

uma nova 

proposta de 

normativa 

interna” 

3) Caso seja 

considerado eficiente e 

legal o procedimento, 

deverá ser emitida uma 

Instrução Normativa, 

regulamentando o novo 

procedimento e 

revogando a IN. 

001/2010-Proinfra; 

- 02/03/2016 Prazo prorrogado 

devido a 

justificativa da 

unidade: “Em 

função da troca 

de lotação de 

servidores 

envolvidos na 

resposta ao 
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processo e pela 

complexidade da 

elaboração de 

uma nova 

proposta de 

normativa 

interna” 

4) Que durante o prazo 

de construção do Prédio 

do Multiuso, que 

segundo informações 

da Proinfra, será um 

lugar definitivo para a 

guarda bens a serem 

descartados, que sejam 

efetuados formas de 

controle e conservação 

destes bens, e que seja 

dada uma solução para 

os bens localizados em 

área livre atrás das 

oficinas de manutenção.    

- 02/03/2016 Prazo prorrogado 

devido a 

justificativa da 

unidade: “Em 

função da troca 

de lotação de 

servidores 

envolvidos na 

resposta ao 

processo e pela 

complexidade da 

elaboração de 

uma nova 

proposta de 

normativa 

interna” 

004/2015- 

Declaração de 

Bens e Renda 

- - - - 

005/2015- 

Processos 

Licitatórios 

1) Planeje e controle as 

compras, considerando 

o princípio da 

anualidade do 

exercício, de modo a 

evitar a contratação de 

objetos de mesma 

natureza por dispensa 

de licitação, quando a 

soma dos valores 

ultrapassarem os limites 

definidos no art. 24, 

incisos I e II da Lei nº 

8.666/93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendida - Considerando os 

apontamentos, 

desta Auditoria 

Interna, sobre o 

fracionamento de 

despesa referente 

ao fornecimento 

de alimentação 

para eventos, está 

sendo elaborada 

uma licitação 

para atender esse 

objeto. Como 

envolve 

informações de 

diversas unidades 

que realizam 

eventos nessa 

Instituição, ainda, 

não foi possível 

finalizar a fase 

interna do 

processo. 
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2) Recomendamos a 

emissão de normativo 

interno, estabelecendo 

normas e 

procedimentos 

relacionados à demanda 

relacionados a 

demandas das unidades 

a serem adotados nos 

processos de compras, 

contemplando entre 

outros aspectos a 

situação de 

comprovação de preços 

de mercado. 

Este normativo 

inclusive foi alvo de 

resposta de Relatório de 

Auditoria 007/2013, 

conforme despacho da 

Proplad/DAM, em 

29/11/2013, com 

afirmação que o mesmo 

seria implantado nos 

primeiros meses de 

2014. 

Atendida - A Instrução 

Normativa que 

estabelece 

normas e 

procedimentos 

sobre solicitação 

de bens e serviços 

já foi editada, e 

será implantada 

no ínicio do 

presente ano 

letivo. 

006/2015-

Restaurante 

Universitário – 

RU Carreiros 

1) Estabelecer 

contratualmente 

Análises 

Microbiológicas 

periódicas; 

- 28/02/2016 - 

2) Estabelecer 

contratualmente a 

periodicidade para a 

substituição dos óleos 

das fritadeiras, bem 

como procedimentos 

necessários e a 

destinação correta ao 

descarte do óleo 

utilizado; 

- 28/02/2016 - 

3) Higienização da área 

de depósito externo de 

lixo; 

- 28/02/2016 - 

4) Substituição das 

lixeiras por contentores 

de lixo mais adequados, 

conforme segue:  

a. Resistentes para 

- 28/02/2016 - 
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evitar que sejam 

danificados facilmente;   

b. Com tampa para 

evitar a proliferação de 

insetos (vetores); 

c. Com rodas para 

possibilitar sua 

movimentação e a 

higienização do local. 

5) Separação do lixo 

através de contentores 

distintos e suficientes 

para a sua classificação 

(orgânico, plástico, etc), 

a fim de possibilitar a 

coleta seletiva do lixo, 

bem como sua 

reciclagem; 

- 28/02/2016 - 

6) A Coleta diária do 

lixo do RU deverá ser 

estabelecida junto a 

Prefeitura Municipal, 

evitando assim o 

acúmulo de lixo e a 

propagação de mau 

cheiro em torno do RU; 

- 28/02/2016 - 

7) Procedimentos que 

possam evitar  

derramamentos de 

óleos e gorduras nos 

ralos da cozinha; 

- 28/02/2016 - 

8) Colocação de telas 

nos ralos das pias e do 

chão da cozinha; 

- 28/02/2016 - 

9) Limpeza periódica 

das caixas de gordura e 

fossas; 

- 28/02/2016 - 

10) Instalação imediata 

de “Contentores para a 

captação/recepção da 

gordura dos Fornos 

Combinados, evitando 

o seu lançamento no 

Sistema de tratamento” 

(Item c - 

Mem.105/2015-

PROINFRA); 

- 28/02/2016 - 

11) Regularização das 

transferências de bens, 

que devem ser 

- 28/02/2016 - 
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registradas no Sistema 

Patrimonial da FURG, 

pela PRAE; 

12) A análise da 

situação relativa aos 

bens armazenados no 

RU antigo, com 

objetivo de sua 

adequado utilização e 

conservação; 

- 28/02/2016 - 

13) Controle dos cães 

que encontram-se nas 

proximidades do RU, 

de forma que sejam 

remanejados para locais 

adequados. 

 

- 28/02/2016 - 

007/2015-

Análise da 

regularidade 

na utilização 

dos cartões de 

pagamento do 

Governo 

Federal – 

CPGF. 

1) Efetuar a atualização 

da Instrução Normativa 

nº 001/2009 - Proplad, 

tendo em vista as 

necessidades existentes 

e de acordo com a 

legislação vigente.  

 

Parcialmente 

Atendida 

- A atualização da 

IN sobre 

Suprimento de 

Fundos já foi 

ajustada pela 

DAFC e 

encontra-se na 

PROPLAD para 

análise final e 

posterior 

divulgação aos 

supridos em 2016 

2) Observar o limite de 

800,00 (oitocentos 

reais) por subelemento 

de despesa e por 

fornecedor conforme 

determina a Instrução 

Normativa 009 – 

PROPLAD, Art. 7º § 

1º. 

 

Atendida - A despesa acima 

de 800 ocorreu no 

Campus Santo 

Antônio da 

Patrulha, onde 

existem 

necessidades 

emergenciais por 

conta da 

distância, porém 

em contato com 

os supridos, serão 

evitados esses 

fatos para não 

ocorrer 

novamente. 

 

 

3) Comprovar a 

incorporação ao 

patrimônio da FURG 

Atendida - O bem não está 

incluído na 

relação de bens 
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do Grampeador marca 

DL Dingil – DL. 390 

conforme Nota Fiscal 

38110 de ABC – 

Livraria, Papelaria e 

Bazar. (Informar o 

número de 

tombamento). 

permanentes, por 

isso foi acatado 

como material de 

consumo. No 

entanto como os 

comprados 

anteriormente 

similares ao bem, 

foram adquiridos 

como 

permanentes, 

orientamos que 

seja tombado pelo 

Patrimônio, o que 

ocorreu pelo TR 

1536/2015, com 

nº 135.507 

4) Observar os 

Acórdãos TCU 

295/2004 – Segunda 

Câmara, “abstenha-se 

de efetuar despesas com 

festividades, 

confraternizações, 

eventos comemorativos 

e outros congêneres;” 

Parcialmente 

Atendida 

- Ocorreu em uma 

ocasião 

específica, a qual 

não foi possível 

realizar a despesa 

por intermédio de 

processo 

licitatório devido 

ao lapso temporal 

ínfimo para 

realização da 

atividade, tal 

situação foi 

justificada no 

Mem. 17/2015 – 

Campus SAP. 

008/2015-

Restaurante 

Universitário – 

RU CCMar 

1) Estabelecer 

contratualmente 

Análises 

Microbiológicas 

periódicas; 

Parcialmente 

Atendida 

- Conforme 

recomendação 

desta Auditoria, é 

possível que no 

próximo contrato 

a ser firmado, 

sejam 

estabelecidas 

Análises 

Microbiológicas 

periódicas, de 

forma que será 

feito contato com 

docentes desta e 

de outras 

Universidades, os 

quais poderão 

auxiliar-nos nesse 



 97 

sentido 

2) Estabelecer 

contratualmente a 

periodicidade para a 

substituição dos óleos 

das fritadeiras, bem 

como procedimentos 

necessários e a 

destinação correta ao 

descarte do óleo 

utilizado; 

Parcialmente 

Atendida 

- Embora não 

exista um prazo 

estipulado na 

legislação  (RDC 

216), para o 

próximo contrato 

firmado, é 

possível o 

estabelecimento 

de uma 

periodicidade 

para a 

substituição dos 

óleos das 

fritadeiras. 

3) Procedimentos que 

possam evitar  

derramamentos de 

óleos e gorduras nos 

ralos da cozinha; 

 

 

 

 

Parcialmente 

Atendida 

- O descarte do 

óleo utilizado, 

estes são 

realizados por 

empresa 

especializada, 

conforme recibos 

de coleta. 

4) Colocação de telas 

nos ralos das pias e do 

chão da cozinha; 

Parcialmente 

Atendida 

- Concordamos 

com a 

necessidade, de 

forma que já 

foram solicitados 

orçamentos junto 

à empresas 

especializadas.  

5) Limpeza periódica 

das caixas de gordura e 

fossas; 

Parcialmente 

Atendida 

- Foi solicitado 

junto à empresa 

fornecedora de 

refeições que seja 

providenciado o 

serviço com a 

máxima 

brevidade. 

6) Instalação imediata 

de “Contentores para a 

captação/recepção da 

gordura do Forno 

Combinado, evitando o 

seu lançamento no 

Sistema de tratamento” 

(Item c - 

Mem.105/2015-

Parcialmente 

Atendida 

- Já foram feitas 

solicitações de 

orçamento para 

que possa ser 

realizado por 

empresa 

especializada.  
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PROINFRA); 

7) Observação da IN 

SEDAP 205/88 e 

Deliberação 095/99 – 

COEPEA em relação as 

movimentações de bens 

do RU CCMAR, junto 

ao Sistema Patrimonial 

da FURG, pela PRAE; 

Atendida - 

 

Em relação ao 

controle dos bens 

da FURG, 

disponibilizados 

ao RU CCMar, 

este é realizado 

por uma 

comissão, 

instituída 

anualmente pela 

Pró-Reitoria de 

Infraestrutura, 

com a finalidade 

de proceder ao 

Levantamento de 

bens móveis da 

FURG. Cabe 

ressaltar que os 

bens cedidos para 

utilização da 

Empresa Kativar 

estão todos 

discriminados em 

contrato, e 

permanecem no 

CCMar, não 

havendo 

movimentação 

física dos 

mesmos. 

8) Adequação do 

espaço para o 

descarregamento dos 

produtos. 

 

Parcialmente 

Atendida 

- No tocante à 

adequação do 

espaço para o 

descarregamento 

dos produtos, 
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tendo em vista 

que no projeto 

inicial não foi 

previsto, foi 

enviado 

Memorando para 

a Diretora de 

Obras, no intuito 

de verificar a 

possibilidade, de 

execução da obra 

 

Conforme o Quadro 6, no ano de 2015, foram realizados 8 Relatórios de 
Auditoria, que totalizaram 34 recomendações. Dessas, 7 foram atendidas, 10 
parcialmente atendidas, 17 são vincendas, nenhuma recomendação deixou de ser 
atendida. Conforme demonstra o gráfico a seguir: 

 

 
 

Parte VIII – descrição dos benefícios decorrentes da atuação da unidade de 
auditoria interna ao longo do exercício. 

 
Revisão de atualização do Parecer PGF/PRF-4/PF/FURG 329/2010 referente a 

diárias para municípios limítrofes em especial os deslocamentos para Pelotas e Santa 
Vitória do Palmar através do Parecer 900/2015 PGF/PRF-4/PF/FURG e Memorando 
Circular 01/2016 PROPLAD. 
As auditorias executadas em atividades específicas da Instituição.  

Foram realizadas auditorias nos Restaurantes Universitários da FURG (Campus 
Cidade e CCMar), cujo escopo é  a avaliação dos normativos internos que respaldam os 
benefícios para os alunos, os critérios para seleção dos discentes, o atendimento das 
exigências contratuais pela empresa contratada, bem como a qualidade do serviço e da  
alimentação fornecida aos alunos.  

Entendemos que os benefícios alcançados foram além da integração com a Pró-
reitoria de Assuntos Estudantis, houve conhecimento de áreas que normalmente não 
ocorre envolvimento da Auditoria Interna, com a verificação, inclusive in loco, de fatos 
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existentes e consequentemente a busca de soluções através das recomendações 
emitidas nos Relatórios de Auditoria.  

O acompanhamento e orientação nas respostas das unidades auditadas pela 
Auditoria de Fiscalização da CGU, as referidas auditorias foram realizadas em 
Dezembro/2015, as quais se referiam ao relacionamento entre Universidades e 
Fundações de apoio e também sobre a verificação da execução do Programa Nacional de 
Assistência Estudantil - PNAES.  

 

 
Rio Grande, 19 de Fevereiro de 2016. 

 

 

 

_________________________________________________ 
Jackson Negalho Medeiros 

Auditor Interno Adm.- CRA/RS 8.968 

Chefe do Órgão de Auditora Interna  

Universidade Federal do Rio Grande - FURG 


