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PARECER DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG 
EXERCÍCIO DE 2017 
  
 
PARECER DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 
 

A Unidade de Auditoria Interna da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, cumprindo 
a atribuição estabelecida no Art. 15, § 6º do Decreto 3.591, de 6 de setembro de 2000, com a redação 
que foi dada pelo Decreto n.º 4.304, de 16 de julho de 2002, apresenta opinião sobre a Prestação de 

Contas Anual, em conformidade com o disposto na Instrução Normativa 63/2010 (alterada pela 
IN 72/2013), - TCU, Decisões Normativas 161 e 163/2017 e Portaria 059 de 17 de janeiro de 
2017, Portaria 65/2018 ambas do TCU; Portaria CGU nº 500 de 08 de março de 2016, alterada 

pela Portaria CGU nº 1.921 em 05 de setembro de 2017  e Normas Técnicas da Auditoria 
apresentamos o Relatório de Auditoria que trata dos exames realizados sobre os atos e 
consequentes fatos de Gestão, praticadas no período de 01/01/2017 a 31/12/2017.  

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de Prestação 
de Contas; observadas as áreas e atividades planejadas no PAINT - Plano Anual de Atividades de 
Auditoria Interna para o exercício em exame. O resultado do acompanhamento da implementação 
das recomendações e determinações expedidas por esta unidade de Auditoria Interna e pelos Órgãos 
de Controle Interno e Externo; e a adequação dos controles internos administrativos. 
  

I. COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

Examinando o processo de Prestação de Contas verificamos que o mesmo encontra-se 
devidamente constituído de elementos exigidos no Roteiro de verificação de Peças e Conteúdos, 
Exercício de 2017 – Autarquias e Fundações do Poder Executivo. 

 
II. DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS DA ENTIDADE 

 
Nos nossos trabalhos, examinamos os controles internos administrativos da entidade, 

conforme as atividades constantes no Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT 2017, 
tendo por base os procedimentos e técnicas utilizadas na área de auditoria, e concluímos que os 
mesmos estão devidamente adequados e aderentes às normas internas da entidade, com exceção 
dos seguintes pontos a seguir expostos e detalhados no Relatório de Auditoria anexo, a este parecer: 

1) “Apure a responsabilidade pelo desaparecimento de bens patrimoniais, conforme 
determinação do Acórdão 367/2010 – TCU 2ª Câmara, item 1.5.1.4.; e Relatório de Auditoria da 
Controladoria-Geral da União,  item 3.1.1.1, assegurando o respectivo ressarcimento, conforme 
previsto na IN SEDAP nº 205/88, item 10.5,  e Recomendação 57531 constante do Plano Permanente 
de Providências (PPP) (Relatório 201216532)“aos gestores efetuarem a realização de Inventário 
Anual, com a participação ativa e efetiva da Comissão Inventariante, com a correta localização e 
discriminação dos bens, e com a apuração de responsabilidades nos casos de não localização, com 
vistas ao atendimento das determinações do Acórdão nº 367/2010 do Tribunal de Contas da União, 
da Deliberação nº 095/2009 do COEPEA, da Lei n.º 4.320/64, bem como da IN/SEDAP nº 205/88”; 
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III. DA REGULARIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS 
 

Na elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna, foi efetuado um levantamento de todos 
os Macroprocessos das Pró-Reitorias e dos Campi fora da Sede, bem como a mensuração do Grau de 
Risco inerente aos mesmos, possibilitando a priorização através de uma Matriz de Risco daqueles com 
os maiores Níveis de Risco identificados, tendo em vista que a Diretoria de Administração de 
Materiais obteve grau de risco na média ponderada em médio, os processos licitatórios não foram 
alvo de análise pela Auditoria Interna da FURG.  

O Quadro a seguir demonstra os processos licitatórios realizados em 2017. 
 

Modalidade de Contratação 
Despesa executada 

2017 

1.    Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 

66.936.396,80 

a)    Convite 384.513,24 

b)    Tomada de Preços 
3.266.693,52 

c)     Concorrência 10.689.382,59 

d)    Pregão  48.530.567,38 

e)     Concurso  

f)     Consulta  

g)    Regime Diferenciado de Contratações Públicas 4.065.240,07 

2.     Contratações Diretas (h+i) 47.564.155,91 

h)     Dispensa 44.599.931,96 

i)    Inexigibilidade 2.964.223,95 

Fonte: Tesouro Gerencial e Relatório de Gestão de 2017. 

 
IV. O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO EM QUE PRECEITUA A INSTRUÇÃO NORMATIVA 

CONJUNTA Nº 1 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E DA 
CONTROLADORIA DA UNIÃO, DE 10 DE MAIO DE 2016, QUE DISPÕE SOBRE CONTROLES 
INTERNOS, GESTÃO DE RISCOS E GOVERNANÇA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO 
FEDERAL, EM ESPECIAL A: 
 

      1) Urgência no cumprimento da Instrução Normativa Conjunta nº 1 do MPOG/CGU, de 10 de 
maio de 2016, em razão do transcurso de prazo (que ocorreu em maio de 2017) determinando: 

a) A Instituição de uma Política de Gestão de Riscos e Governança pela Universidade 
(Artigo. “17 A política de gestão de riscos, a ser instituída pelos órgãos e entidades do Poder 
Executivo federal em até dozes meses a contar da publicação desta Instrução Normativa”);  

b) A Instituição do Comitê de Governança Riscos e Controles pela Universidade (Artigo 
23 -“Os órgãos e entidades do Poder Executivo federal deverão instituir, pelos seus dirigentes 
máximos, Comitê de Governança, Riscos e Controles.”  

c) O Mapeamento dos Riscos pela Universidade (Artigo 20 - “Cada risco mapeado e 
avaliado deve estar associado a uma agente responsável formalmente identificado”, ou seja a 
atribuição do risco ao agente; 
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d) A Institucionalização da avaliação de Riscos e Controles Internos geridos de forma 
integrada pela Universidade (Artigo - 22 “Riscos e controles internos devem ser geridos de forma 
integrada, objetivando o estabelecimento de um ambiente de controle e gestão de riscos que 
respeite os valores, interesses e expectativas da organização e dos agentes que a compõem e, 
também o de todas as partes interessadas, tendo o cidadão e a sociedade como principais vetores.” 

 

 

V. DO GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES, 
ESPECIALMENTE QUANTO À OPORTUNIDADE, FORMALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO. 

No exercício de 2017 destacamos  as seguintes deliberações: 
   1) DELIBERAÇÃO Nº 048/2017 - CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E 

ADMINISTRAÇÃO - Dispõe sobre a regulamentação de bolsas acadêmicas para servidores, 

estudantes e pesquisadores com vínculo formal com a FURG, para o desenvolvimento de 
programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão administrados pelas fundações de 
apoio credenciadas.  (Revoga a Del. 092/2015 do COEPEA); 

2) DELIBERAÇÃO Nº 048/2017 - CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E 
ADMINISTRAÇÃO - Dispõe sobre o Regimento Interno do Comitê de Extensão da FURG. 

(Revoga a Del. 049/1994 do COEPEA); 
              3) DELIBERAÇÃO Nº 003/2017 CONSELHO UNIVERSITÁRIO - CONSUN – Dispõe sobre a 

criação da Política de Comunicação Social para a FURG; 
            4) DELIBERAÇÃO Nº 014/2017 CONSELHO UNIVERSITÁRIO - CONSUN - Dispõe sobre a 

alteração no Regimento Interno da Reitoria e a definição da estrutura organizacional mínima 
nos campi situados fora do município do Rio Grande. (Altera o anexo 11 da Resol. 15/2010 e 

Revoga a Resol. nº 023/2014 do CONSUN); 
              5) DELIBERAÇÃO Nº 017/2017 CONSELHO UNIVERSITÁRIO - CONSUN - Dispõe sobre a 

criação da Coordenação de Atenção ao Estudante nos campi situados fora do município do 
Rio Grande; 
              6) DELIBERAÇÃO Nº 020/2017 - CONSELHO UNIVERSITÁRIO - Dispõe sobre a aquisição por 

doação de imóvel para construção do Campus da FURG no município de São Lourenço do 
Sul;  
              7) DELIBERAÇÃO Nº 022/2017 - CONSELHO UNIVERSITÁRIO - Dispõe sobre a revogação da 

resolução nº 010/2009 do CONSUN – Regimento Interno do Hospital Universitário “Dr. 
Miguel Riet Corrêa Jr.”. (Revoga a Resol. 002/2008 do CONSUN); 

 
VI. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

 
Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos 

que todas as recomendações expedidas pelo Órgão de Auditoria Interna, foram levadas ao 
conhecimento dos responsáveis e foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das mesmas. 

Em 2017 foram realizados 8 Relatórios de Auditoria, que totalizaram 70 recomendações. 
Dessas, 13 foram atendidas, 1 parcialmente atendida, 56 são vincendas. As recomendações vincendas 
estão aguardando resposta das unidades responsáveis.  

Nenhuma recomendação deixou de ser atendida, estando às mesmas sendo acompanhadas 
pela Auditoria Interna através de monitoramento.  
 
VII. RECOMENDAÇÕES/DETERMINAÇÕES EXPEDIDAS, PELOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE 

CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL (CGU) E PELO TRIBUNAL DE CONTAS 
DA UNIÃO. 
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Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos 
que todas as recomendações/determinações expedidas, pelos Órgãos do Sistema de Controle Interno 
do Poder Executivo e pelo Tribunal de Contas da União foram objeto de ações com vistas ao 
cumprimento das mesmas.  

Quanto ao órgão de Controle Interno (CGU) o acompanhamento é realizado através do 
sistema Monitor da CGU, que é um sistema na plataforma digital, aonde são registradas as 
Recomendações da CGU e as respostas dos Gestores. 

Quando ao órgão de Controle Externo (TCU), podemos destacar neste exercício de 2017, 
além do acompanhamento de Acórdãos a criação pelo TCU do sistema e-contas, que um sistema na 
plataforma digital que visa acompanhar possíveis falhas na folha de pagamento.  
 
VIII. CUMPRIMENTO DAS DECISÕES E RECOMENDAÇÕES DOS CONSELHOS FISCAIS, CONSELHOS 

DE ADMINISTRAÇÃO E OUTROS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, QUANDO FOR 
O CASO. 

 
   O Conselho Universitário (CONSUN) da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG, 

em suas reuniões ordinárias e extraordinárias, tomou decisões em 2017 - através da emissão de 
Resoluções, sobre assuntos de sua competência, como: o Relatório de Prestação de Contas e o 
Relatório de Gestão da Universidade Federal do Rio Grande – exercício 2016; o Relatório de 
Atividades e Prestação de Contas da FAURG - exercício 2016 e a aprovação do Relatório de Avaliação 
de Desempenho do exercício de 2016, como também a aprovação de sua continuidade como 
Fundação de Apoio da FURG; a homologação do Ato Executivo nº 055/2017, o qual alterou o 
Calendário de Reuniões do CONSUN em 2017; o Relatório de Atividades e Prestação de contas da 
FAHERG - exercício 2016; o Relatório de Atividades de Auditoria Interna – RAINT 2016 da FURG e 
também sobre o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2017 da FURG; a 
homologação dos Atos Executivos números 001, 006, 021 e 025/2017, que autorizaram afastamentos 
da Reitora para o exterior; a aprovação do calendário de Reuniões Ordinárias do CONSUN para 2018; 
a composição do Conselho Fiscal da FAURG, para mandato de 03/05/2017 a 02/05/2019; o 
recredenciamento da Fundação de Apoio a Universidade do Rio Grande - FAURG junto ao MEC/MCTI; 
o recurso de nulidade de Letícia da Costa Chaplin relativamente ao concurso do ILA – Edital 31/2016, 
conforme processo nº 23116.006965/2016-80; a alteração do nome de coordenação na PROPESP; a 
alteração do Regimento Interno da Reitoria, incluindo a Incubadora de Empresas de Base Tecnológica 
da FURG - INNOVATIO; a alteração do Regimento Interno do COEPEA (Del. 002/2008); a alteração no 
Regimento Interno da Reitoria e a definição da estrutura organizacional mínima nos campi situados 
fora do município do Rio Grande; a criação da Coordenação de Atenção ao Estudante nos campi 
situados fora do município do Rio Grande; o relatório da Comissão para Estudo da Flexibilização da 
Jornada de Trabalho e Dimensionamento da Força de Trabalho dos Servidores Técnico-
administrativos em Educação da FURG; a alteração no Regimento Geral da FURG; a aquisição por 
doação de imóvel para construção do Campus da FURG no município de São Lourenço do Sul; a 
revogação da resolução nº 010/2009 do CONSUN – Regimento Interno do Hospital Universitário “Dr. 
Miguel Riet Corrêa Jr.”; a regulamentação do processo de consulta para indicação do(a) 
Superintendente do Hospital Universitário “Dr. Miguel Riet Corrêa Jr.”; a homologação do resultado 
do processo de consulta para a Superintendência do Hospital Universitário “Dr. Miguel Riet Corrêa 
Jr.” e a criação da Política de Comunicação Social para a FURG. 
O Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração (COEPEA) da UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RIO GRANDE - FURG, em suas reuniões ordinárias e extraordinárias, tomou decisões em 2017 - 
através da emissão de Deliberações, sobre assuntos de sua competência, como: a homologação do AE 
41/2016, o qual aprovou o período de recesso entre os dias 23/12/2016 e 02/01/2017; a aprovação 
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do horário de expediente de verão; a homologação de diversos atos executivos sobre períodos de 
luto na Universidade, devido ao falecimento de servidores e estudantes; a homologação dos atos e 
resultados de diversos concursos públicos para a ocupação de vagas de professores do ensino 
superior; a concessão de Distinções de “Mérito Universitário da FURG” e a Homenagem Universitária 
por Tempo de Serviço na FURG; a suspensão do expediente administrativo durante o período de 
Carnaval; alterações no Calendário de Reuniões do COEPEA e também no Calendário Universitário 
2017-2018; a suspensão do expediente acadêmico e administrativo no dia 28 de abril (Dia de Greve 
Geral); a suspensão do expediente acadêmico e administrativo no dia 15 de junho (Corpus Christi); a 
Distribuição de Orçamento Interno da FURG – exercício de 2017; o reconhecimento administrativo de 
direito patrimonial da Fundação Universidade de Passo Fundo com relação à patente BR 10 2014 
033159 0; o Edital para o Processo Seletivo 2017 para ingresso nos cursos de graduação em Ciências – 
Licenciatura e Pedagogia Licenciatura na modalidade a Distância; o recurso do estudante Felipe da 
Silva Justo relativo a quebra de pré-requisito no curso de Direito; o recurso do candidato Vilian 
Cardoso da Silveira sobre o resultado de processo seletivo do IO para contratação de professor 
substituto; a cessão dos direitos de propriedade intelectual relativos aos Projetos de Extensão 
“Monitoramento do camarão rosa Farfantepenaeus paulensis (Pérez-Farfante, 1967) e das espécies 
invasoras no Estuário da Lagoa dos Patos (ELP) e de Pesquisa “Programa de Monitoramento 
Ambiental Continuado do Porto do Rio Grande - PMAC”; a composição da Comissão Permanente do 
Processo Seletivo (COPERSE) para o biênio 2017/2019; a regulamentação de bolsas acadêmicas para 
servidores, estudantes e pesquisadores com vínculo formal com a FURG, para o desenvolvimento de 
programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão administrados pelas fundações de apoio 
credenciadas; o Regimento Interno do Comitê de Extensão da FURG; o Regimento Geral dos 
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da FURG; alterações curriculares nos cursos de Gestão de 
Cooperativas, Pedagogia, Ciências Contábeis, Licenciatura em Ciências – EAD, PPG em Modelagem 
Computacional, Ciências Econômicas, Psicologia e Tecnologia em Gestão de Cooperativas; a criação 
dos cursos de Especialização em Sociologia, especialização em Gestão Agroindustrial, Especialização 
em Prática Jurídica Social – Residência Jurídica, Mestrado Profissional em Ciências Exatas e da criação 
e inserção de nova área de concentração no Programa de Pós-Graduação em Letras; a concessão de 
Distinções de “Mérito Universitário da FURG”; o Edital do Processo Seletivo 2018 para o curso de 
Licenciatura em Educação do Campo – ênfase em Ciências da Natureza e Ciências Agrárias; o Edital do 
Processo Seletivo 2018 específico para ingresso de estudantes indígenas; o Edital do Processo 
Seletivo 2017 específico para ingresso de estudantes quilombolas; a suspensão do expediente 
administrativo e acadêmico na FURG em 28 de outubro de 2017 – alusivo à comemoração do Dia do 
Servidor Público; a suspensão do expediente administrativo e acadêmico na FURG no dia 3 de 
novembro de 2017; o Calendário de Reuniões Ordinárias do COEPEA para o ano de 2018; as Normas 
de Concurso Público para Ingresso na Carreira de Servidor Técnico Administrativo em Educação; e, o 
Calendário Universitário 2018-2019. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 
 
  Em nossa opinião, o processo de Prestação de Contas Anual da Universidade Federal do Rio 
Grande – FURG, relativo ao exercício de 2017, está em condições de ser submetido à apreciação do 
Conselho Universitário, ressalvo, entretanto as recomendações 1 e 2 contidas no Relatório de 
Auditoria(fl. 73), anexo a este parecer,  e nos itens II - DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS 
DA ENTIDADE, e no item IV O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO,  deste Parecer. 
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 É o Parecer.  
 
 
 

Rio Grande, 13 de março de 2018. 
 
 
 

 
 
 

Adm. Jackson Negalho Medeiros 
Auditor Interno Governamental - CRA/RS 8.968 

Auditor Chefe da Auditoria Interna - FURG 


