
Parecer de Dirigente do

Controle Interno

Secretaria Federal de Controle Interno

Parecer: 201601496

Unidade Auditada: Universidade Federal do Rio Grande (FURG)

Ministério Supervisor: Ministério da Educação

Município (UF): Porto Alegre (RS)
Exercício: 2015

Autoridade Supervisora: José Mendonça Bezerra Filho

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

Universidade Federal do Rio Grande, expresso a seguinte opinião acerca dos atos de gestão com base nos

principais registros e recomendações formulados pela equipe de auditoria.

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

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

gestão dos instrumentos firmados com Fundações de Apoio e a execução do Programa Nacional de

Assistência Estudantil. Em complementação, avaliou-se também o cumprimento dos objetivos estratégicos e

da execução física dasações da Lei Orçamentária Anual para programas temáticos; os indicadores instituídos

para aferição de desempenho da gestão; e tópicos específicos de gestão de pessoas.

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

com Fundações de Apoio, verificou-se desalinhamentos da gestão aos padrões estabelecidos na Lei n°

8.958/94 e normativos relacionados. Cinco quesitos foram avaliados: regulação geral do processo;

credenciamento; contralualização: anuência da gestão financeira; e acompanhamento e fiscalização.

Constatou-se, em essência, que a aprovação de projetos e programas não é realizada porórgão colegiado, que

contratos firmados com fundação de apoio possuem caráterde continuidade, como é o caso do fornecimento

de mão de obra ao Hospital Universitário. Verificou-se também a não implementação de registro centralizado

dos contratos e convênios, além de situações que estão em desacordo com o estabelecido no Decreto n°

7.423/10, como atuação deficiente dos fiscais dos instrumentos, pois não estavam exercendo suasatribuições

dè acordo com instrução normativa estabelecida pela instituição.

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

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



contrapartida dos beneficiários; eavaliação dos resultados. Evidenciou-se um contexto positivo para agestão

do programa, mas que apresenta falhas pontuais nos controles de gestão financeira-orçamentária, pois foi

verificada a execução de despesas não alinhadas às finalidades do Programa. Outro aspecto detectado como

limitador do atendimento dos objetivos do Programa trata-se de complexidade na definição dos beneficiários

pela universidade, o que levou a ser identificado o subsidio de alimentação de estudantes que não pertenciam
ao público alvo do PNAES.

No âmbito dos demais itens do escopo, ressalto a verificação da falta de elaboração de indicadores

de desempenho e a não realização de substituição de trabalhadores terceirizados irregulares, em

descumprimento do Acórdão TCU n° 2.681/2011-Plenário e em desacordo com o Decreto n° 2.271/97,

conforme do Termo de Conciliação Judicial Geral, de 05/11/2007.

No tocante ao atendimento de recomendações do órgão de controle interno, dentre as providências

ainda não concluídas, ressalto a necessidade de realização de inventário anual, com vistas ao atendimento das

determinações do Acórdão n° 367/2010 do Tribunal de Contas da União, da Deliberação n° 095/2009 do

COEPEA, da Lei n.° 4.320/64, bem como da IN/SEDAP n° 205/88.

Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9o da Lei n.° 8.443/92,

combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.°93.872/86 e inciso VI, art. 13 da IN/TCU/N.° 63/2010

e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria. Desse

modo, o Ministro de Estado supervisor deverá ser informado de que aspeças sob a responsabilidade da CGU

estão inseridas no Sistema e-Contas do TCU, com vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que

trata o art. 52, da Lei n.° 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União por meio do mesmo

sistema.
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