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RELATÓRIO Nº 

201801742 
 

 

QUAL FOI O 

TRABALHO 

REALIZADO? 

Trata-se de auditoria realizada 

na Universidade Federal de 

Goiás (UFG), no âmbito do 

Centro Editorial e Gráfico 

(CEGRAF), buscando 

avaliar, em especial, a 

regularidade e eficiência do 

recebimento de recursos em 

projetos de extensão 

vinculados à Fundação de 

Apoio. Teve como escopo 

temporal o período de 2014 a 

2018. 

 

 POR QUE O TRABALHO FOI 

REALIZADO? 

Esta ação de controle visa atender demanda do 

Ministério Público Federal, conforme 

Inquérito Civil nº 1.18.000.002076/2017-36.  

  

 QUAIS AS CONCLUSÕES 

ALCANÇADAS? QUAIS 

RECOMENDAÇÕES FORAM 

EMITIDAS? 

Os achados de auditoria apontados neste 

Relatório demonstram que a precariedade nos 

sistemas de controles no Centro Editorial e 

Gráfico da UFG, - que se evidenciam com as 

fragilidades no controle de recebimento de 

valores e de produção e, na ausência da 

designação de fiscal de projeto de extensão-, 

resultou em ações impróprias como, além de 

outras, o pagamento de irregular, ainda que 

com baixa materialidade, para servidores da 

Universidade. Destaca-se, a necessidade 

imperiosa, conforme recomendações emitidas 

pela CGU, de aprimoramento dos processos 

de controle, de prestação de contas e de 

transparência de recursos gerenciados por 

Fundações de Apoio. 

 

 

  

Controladoria Geral da União 
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Secretaria Federal de Controle Interno 
 
 

 
 

 

 
Unidade Examinada: Universidade Federal de Goiás 

 
Introdução 

 

1.  Introdução 

 

 

Este Relatório trata do resultado de ação de controle realizada em função de situações 

presumidamente irregulares ocorridas na Universidade Federal de Goiás (UFG), em 

especial, em projetos de extensão relacionados ao Centro Editorial e Gráfico da UFG 

(CEGRAF). O relato dessas situações foi encaminhado pelo Ministério Público Federal à 

CGU, a partir de solicitação de manifestação sobre os fatos apontados no Inquérito Civil nº 

1.18.000.002076/2017-36. 

 

Esta auditoria teve como objetivo analisar regularidade na gestão de projetos de extensão 

relacionados ao CEGRAF apoiados pela Fundação de Apoio à Pesquisa/Funape no período 

de 2014 a 2018. Para tanto, teve-se como referência as seguintes questões de auditoria: “1 – 

A forma de recebimento pelos serviços e produtos comercializados pelo CEGRAF/UFG é 

regular?; 2 – Há um sistema de controle e fiscalização dos valores recebidos pelo CEGRAF? 

É eficiente?; 3 – Há, no CEGRAF/UFG, um sistema de controle efetivo da 

produção/impressões?; 4 – São pertinentes todos os pagamentos realizados pelo CEGRAF 

via projeto de extensão da Funape? São pertinentes todos os pagamentos realizados na folha 

de pessoal?; 5 – O CEGRAF tem excesso de autonomia financeira? Ou é devidamente 

fiscalizado pela UFG e pela Funape?”. 

 

Esta ação de controle foi realizada em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis 

ao Serviço Público Federal, tendo sido utilizadas as técnicas de inspeção física e de análise 

documental, além da realização de entrevistas. Os trabalhos de campo ocorreram no período 

de 08 de março a 10 de maio de 2019. A UFG foi previamente informada sobre os fatos 

relatados, tendo se manifestado por meio do Ofício nº 921/2019/GR/UFG de 13 de junho de 
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2019, cabendo a unidade auditada, conforme recomendações expressas neste relatório, 

adotar as medidas necessárias para corrigir as falhas identificadas e aprimorar o sistema de 

controle da instituição. 

 

 

1.1. Informações sobre a Ação de Controle 

 

 

Ordem de Serviço: 201801742 

Número do Processo: 00208.100419/2018-71 

Município/UF: Goiânia/GO 

Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 

Instrumento de Transferência: Não se Aplica  

Unidade Examinada: Universidade Federal de Goiás 

Montante de Recursos Financeiros: Não se aplica. 

 

 

2. Resultados dos Exames 

 

 

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito responsável pela 

tomada de providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela 

existência de monitoramento a ser realizada por este Ministério.   

 

2.1 Parte 1 

 

Os fatos apresentados a seguir destinam-se aos órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal - gestores federais dos programas de execução descentralizada. A princípio, tais 

fatos demandarão a adoção de medidas preventivas e corretivas por parte desses gestores, 

visando à melhoria da execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente 

Tomada de Contas Especial. 

2.1.1. A forma de recebimento pelos serviços e produtos comercializados pelo 

CEGRAF/UFG é regular? 
 

Fato 
 

Sim. O recebimento pelos serviços e produtos comercializados pelo CEGRAF, realizado 

exclusivamente por meio de projetos apoiados pela Funape (Fundação de Apoio à Pesquisa - 

UFG), é regular, visto que é sustentado normativamente pela Lei nº 8.958, de 20 de 

dezembro de 1994, que dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino 

superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio, e pelo Decreto nº 

7.423, de 31 de dezembro de 2010. Esses projetos, no âmbito do CEGRAF, são definidos 

como projetos de extensão. E, conforme definição a própria UFG, a extensão universitária é 

compreendida como processo educativo, cultural e científico que, articulado de forma 

indissociável ao ensino e à pesquisa, viabiliza a relação transformadora entre a universidade 
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e a sociedade. Um dos grandes objetivos da extensão universitária é incentivar a produção 

cultural da comunidade acadêmica e comunidades circunvizinhas, sendo que esse objetivo, 

em especial, justifica a elaboração de projetos de extensão entre UFG e Funape para 

comercialização de livros e serviços gráficos. Porém, embora se verifique essa regularidade 

na forma de recebimento de recursos pelo CEGRAF, algumas comercializações de serviços 

gráficos são impróprias e alheias aos interesses acadêmicos, já que visam exclusivamente 

ações comerciais e/ou administrativas de empresas privadas que não atuam na produção e 

disseminação de cultura. 

  
##/Fato## 

2.1.2. Há um sistema de controle e fiscalização dos valores recebidos pelo CEGRAF? 

É eficiente? 
 

Fato 
 

Há um sistema de controle dos recursos recebidos pelo CEGRAF por meio de projetos de 

extensão vinculados a uma Fundação de Apoio. Todos os valores recebidos são creditados 

em contas bancárias específicas de cada projeto de extensão - seja livraria ou seja serviço 

gráfico-, sendo que, embora tenham sido identificados recursos recebidos por meio de 

cheques, não há evidência de recursos recebidos e não depositados nestas contas. Ressalta-se 

que não há recebimento de recursos diretamente pela UFG, apenas via projeto de extensão. 

Especialmente no que tange ao projeto vinculado a serviços gráficos, para apenas uma parte 

desses recursos é emitida nota fiscal. De forma precisa, a nota fiscal só é emitida se 

demandada pelo solicitante/cliente. Assim, esse sistema de controle não é eficiente, visto 

que parte dos valores é recebido sem identificação do comprador/cliente, ou seja, são 

contabilizados genericamente como "Receita de Convênio". Além disso, não há, no 

detalhamento das notas fiscais emitidas, vinculação com o número do orçamento do Sistema 

informatizado do CEGRAF, logo, nem sempre é possível identificar a correspondência entre 

uma nota fiscal e sua respectiva ordem de serviço (OS). Esse descasamento representa, para 

fins de controle e fiscalização, que nem sempre é possível avaliar a relação entre o valor 

faturado/cobrado e o custo de serviço gráfico. 

  
##/Fato## 

2.1.3. Há, no CEGRAF/UFG, um sistema de controle efetivo da produção/impressões? 
 

Fato 
 

Não. Não havia no CEGRAF, no período de 2014 a 2018, um sistema de controle efetivo da 

produção gráfica. Verificou-se que, embora a gráfica da UFG possua a licença do software 

Zênite, sistema privado padrão do mercado gráfico no Brasil, o qual possibilita a 

informatização de todo o processo de produção deste tipo de organização, esse tem sido 

utilizado pela Universidade prioritariamente na elaboração de orçamentos gráficos. Não se 

pode imputar a esse sistema o controle de produção no CEGRAF, já que há ordens de 

serviços (OS) antigas não finalizadas. Ou seja, o software não é alimentado 

sistematicamente para se realizar, efetivamente, um controle de produção. No período 

escopo deste trabalho, existiria, teoricamente, um sistema de controle físico de produção, 

sustentado em documentos/papéis/formulários impressos. Porém, em análise às pastas 

arquivadas na Unidade, constatou-se ausência de um controle efetivo, já que nem todas as 

"pastas" possuem documentos físicos comprobatórios 

(data/quantidade/responsável/assinaturas) de impressão e de entrega de produtos gráficos. 

Notou-se ainda que, a partir de entrevistas com servidores e funcionários terceirizados do 
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CEGRAF, excepcionalmente, e notadamente devido à necessidade de entregas de produtos 

urgentes, poderia-se adotar um rito informal nas impressões gráficas. Isto é, poderia se 

realizar impressões sem o registro no Sistema Zênite. Em contraposição a essa ausência de 

controle de produção, verificou-se que, a partir de dezembro de 2018, tem se instituído, de 

forma inicial, uma planilha eletrônica auxiliar arquivada em serviço de nuvem do Google, 

compartilhada entre a equipe diretora do CEGRAF, para controle da movimentação de uma 

ordem de serviço entre os diferentes setores da gráfica e para o controle da etapas de 

produção. 

 

 

  
##/Fato## 

2.1.4. São pertinenentes todos os pagamentos realizados pelo CEGRAF via projeto de 

extensão da Funape? São pertinentes todos os pagamentos realizados na folha de 

pessoal? 
 

Fato 
 

Não. Foram identificados pagamentos irregulares a servidores efetivos da UFG, seja via 

bolsas de programa extensão sem a devida descrição da atividade e da carga horária, seja via 

RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo. Também foram detectados pagamentos que 

desvirtuam o propósito de um projeto de extensão para promoção de produção cultural, visto 

que houve gastos excessivos para organização de coral, cozinha comunitária, reservatório de 

peixes, atividades esportivas, entre outras, ou seja, gastos para promoção do ambiente de 

trabalho da gráfica. Ainda houve recorrentes e equivocados pagamentos a funcionários 

terceirizados do CEGRAF, a título de serviços extras, que impuseram elevados riscos de 

ações judiciais trabalhistas a UFG. 

 

  
##/Fato## 

2.1.5. O CEGRAF tem excesso de autonomia financeira? Ou é devidamente 

fiscalizado pela UFG e pela Funape? 
 

Fato 
 

Na execução dos projetos de extensão do CEGRAF apoiados pela Funape, no período de 

2014 a 2018, foi verificado excesso de autonomia financeira em particular e de gestão de 

forma geral. A gráfica da UFG, aproveitando-se dos recursos extras originados pelo projeto 

apoiado pela Funape, ampliou o rol da serviços prestados incluindo atividades como 

carimbo, banners, canecas, serigrafia, entre outros, sendo que não foi identificada aprovação 

formal da alta direção da Universidade para a expansão do CEGRAF. Ainda com esses 

recursos extra orçamento da UFG, realizou gastos relacionados a promoção do trabalho 

naquela unidade complementar que se distanciam do objetivo principal de um projeto de 

extensão para fomento de produção cultural. Efetuou, também, pagamentos irregulares para 

servidores efetivos da Universidade. Tais irregularidades e o excesso de autonomia passaram 

a margem da fiscalização da Funape e da Pró-Reitoria de Administração e Finanças/UFG, 

visto que em ambos níveis de controle os projetos de extensão foram encaminhados e 

aprovados sem ressalvas. 

 

  
##/Fato## 
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2.1.6. Realização de serviços no CEGRAF alheios aos interesses da UFG e o 

recebimento de patrocínios para produção gráfica sem a devida especificação 
 

Fato 
 

Em análise dos produtos esperados na execução de projetos apoiados por Fundações de 

Apoio vinculados ao Centro Editorial e Gráfico da UFG – CEGRAF -, em especial, 

relacionados a serviços gráficos, observa-se que, ao categorizar esses contratos como 

projetos de extensão, busca-se incentivar a produção cultural da comunidade acadêmica e 

de comunidades circunvizinhas. Neste conceito, um projeto de extensão não tem como 

produto esperado a utilização da estrutura universitária para realização de serviços 

meramente comerciais para organizações privadas. 

No entanto, verificou-se que, no projeto de extensão apoiado pela Funape firmado pelo 

Termo de Ajuste nº 44/2015 (Centro de Custo Funape 04.011 – SEI nº 

23070.010181/2015-49), foram realizados serviços gráficos presumivelmente com fins 

comerciais e/ou privados. Apresenta-se alguns exemplos de trabalhos dessa natureza: 

Data Tomador Serviço 
Valor 

R$ 

17/11/2014 
Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico 

– CNPJ 02.476.067/0001-22 

Confecção de 

agendas 
5.000,00 

17/11/2014 
Uniodonto Goiânia Cooperativa de Trabalho de 

Cirurgiões – CNPJ 00.891.689/0001-91 

Confecção de 

agendas 
2.700,00 

06/07/2015 
Associação Educacional Nossa Senhora 

Aparecida – Fanap – CNPJ 74.036.161/0001-71 

Impressão de 

livros 
1.500,00 

11/08/2015 
Associação Educacional Nossa Senhora 

Aparecida – Fanap - CNPJ 74.036.161/0001-71 

Impressão de 

panfletos 
4.200,00 

09/11/2015 
Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico 

– CNPJ 02.476.067/0001-22 

Confecção de 

agendas 
5.000,00 

09/11/2015 
Uniodonto Goiânia Cooperativa de Trabalho de 

Cirurgiões - CNPJ 00.891.689/0001-91 

Confecção de 

agendas 
1.350,00 

 

Como agravante a essa impropriedade, constatou-se, a partir da leitura do art. 2º do 

Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 24 do Consuni – Conselho Universitário da 

Universidade Federal de Goiás – de 28 de novembro de 2016, que fora excluída do 

Regimento Interno CEGRAF a possibilidade existente na versão anterior do normativo de 

que “havendo disponibilidade, realizar serviços gráficos para terceiros mediante convênios 

e/ou contratos”. Ainda assim, após essa data, foi identificada a realização de serviços 

comerciais por meio do referido projeto de extensão apoiado pela Funape, quais sejam: 

 

 

Data Tomador Serviço 
Valor 

R$ 

20/04/2017 
INGOH – Instituto Goiano de Oncologia e 

Hematologia – CNPJ 01.277.573/0001-20 

Impressão de 

camisetas e canecas 
1.070,00 

05/09/2017 
Pax Domini serviços póstumos Ltda – CNPJ 

01.628.866/0001-04 

Impressão de 

livros-catálogos 
3.062,29 
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20/06/2017 

Associação Educacional Nossa Senhora 

Aparecida – Fanap - CNPJ 74.036.161/0001-

71 

Impressão de 

panfletos 
4.300,00 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 921/2019/GR/UFG, a Universidade Federal de Goiás apresentou a 

seguinte manifestação: 

 

Com relação a este item esclarecemos que parte dos exemplos apresentados como sendo de 

natureza comercial ou privada referem-se, de fato, a patrocínios recebidos por demandantes 

de serviços editoriais e gráficos vinculados à UFG. É o caso da Unimed Goiânia e da 

Uniodonto Goiânia, de 17/11/2014, para confecção de agendas. Trata-se de patrocínio 

recebido pela Associação de Docentes da Universidade Federal de Goiás (Adufg) para cobrir 

parte do Orçamento 7037, item 1, referente à confecção de agendas. Situação semelhante 

repete-se em 09/11/2015, quando a Adufg recebeu mais um patrocínio referente ao mesmo 

orçamento de 2014. Como a empresa que patrocina necessita de nota fiscal, elas foram 

emitidas em nome de quem patrocinou o pagamento do serviço. Houve falha em não 

mencionar, na descrição da nota, que se tratava de patrocínio, bem como o número de 

orçamento e da ordem de serviço. Dos três exemplos apresentados no segundo quadro dois 

referem-se a patrocínios. O Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia (INGOH) 

patrocinou a impressão de camisetas e canecas, Orçamento 8399, em nome do IPTSP/UFG, 

por isso a emissão da nota fiscal em 20/04/2017 em nome do INGOH e não do IPTSP, real 

tomador. A nota emitida em 05/09/2017, em nome de Pax Domini Serviços Póstumos Ltda, 

é mais um exemplo de patrocínio, neste caso, parcial, do livro Arte funerária no Brasil, 

demandado pelo Prof. M.J.S. do PPGH, Orçamento 8291. 

 

Sobre as questões apresentadas neste item da solicitação de auditoria, informamos que 

adotamos como prática na atual gestão informar na descrição da nota fiscal quando se trata 

de patrocínio, bem como vincular a nota ao orçamento e a ordem de serviço (OS) 

correspondentes, fazendo constar esses dados na sua descrição. Esclarecemos ainda que foi 

tomada a decisão de não mais serem executados serviços editoriais e gráficos meramente 

comerciais para empresas particulares. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A UFG, em resposta a solicitação de auditoria de apresentação dos achados, acrescentou a 

informação de que parte dos serviços gráficos apontados como alheios aos interesses 

acadêmicos são, em verdade, patrocínio de empresas privadas em publicações das Unidades 

Acadêmicas. Como já afirmado pelo próprio gestor federal, é necessário que as notas fiscais 

vinculadas a esses patrocínios sejam devidamente detalhadas no campo discriminação dos 

serviços. 

 

De qualquer modo, ainda assim, foram identificados outros serviços gráficos com fins 

comerciais e que, portanto, infringem o Regimento Interno do CEGRAF aprovado pela 

Resolução nº 24/2016 do Consuni e desvirtuam o objetivo da instituição de uma gráfica 

universitária. 

  
##/AnaliseControleInterno## 
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Recomendações: 

Recomendação 1: Instituir, na redação do novo Regimento Interno do CEGRAF, a decisão 

de não mais serem executados serviços editoriais e gráficos meramente comerciais para 

empresas particulares. 

 

Recomendação 2: Adotar providências no sentido de garantir que, na emissão de notas 

fiscais por Fundações de Apoio relacionadas a projetos do CEGRAF, seja detalhado o 

recebimento de patrocínios de empresas privadas, além de fazer referência ao número do 

orçamento (OS) do Sistema de produção utilizado na gráfica. 

 

 

2.1.7. Falhas de controle de recebimentos de valores pela prestação de serviços no 

CEGRAF/UFG 
 

Fato 
 

Em avaliação do sistema de controle de recebimento de valores pela prestação de serviços 

gráficos, observou-se que todos os valores recebidos são creditados em contas bancárias 

específicas de cada projeto de extensão - seja objeto livraria ou seja objeto serviço 

gráfico-, sendo que, embora tenham sido identificados recursos recebidos por meio de 

cheques, não há evidência de recursos recebidos e não depositados nestas contas. 

Ressalta-se que não há recebimento de recursos diretamente pela UFG, mas apenas via 

projetos de extensão vinculados a uma Fundação de Apoio. 

Todavia, foram identificadas falhas neste sistema de recebimento, especialmente no que 

tange ao projeto de extensão vinculado a serviços gráficos, ou seja, relacionado ao Termo 

de Ajuste nº 44/2015 (Centro de Custos Funape nº 04.011). Primeiro, verificou-se que a 

emissão de nota fiscal só é realizada se demandada pelo solicitante/cliente. Receitas sem 

nota fiscal são registradas nos balancetes contábeis genericamente como “Receita – 

Recurso de Convênio”, impossibilitando uma avaliação precisa entre as ordens de serviço 

emitidas na gráfica e os valores recebidos por cliente específico. 

Outra falha é a ausência de um controle de contas a receber organizado em um 

procedimento administrativo efetivo, agravado ainda pela ausência de informatização. 

Ocorre que essa impropriedade decorre de uma falha de gestão mais ampla nos controles 

operacionais do CEGRAF. No período escopo desta auditoria, os anos de 2014 a 2018, 

todos os registros deveriam se sustentar em pastas individualizadas físicas que teriam 

todas as informações de uma ordem de serviço realizada: a ordem de serviço em si, 

comprovante do recebimento de valores, registros de movimentação do serviço nos 

diferentes setores da gráfica, controle de entrega do produto gráfico, etc. Contudo, a 

inspeção física da equipe da CGU verificou a ausência de confiabilidade nessas pastas 

físicas, já que na maioria falta um ou mais registros. Sendo que algumas se resumem a 

capa física, ou seja, estão completamente vazias. Portanto, essa falha de controles 

operacionais resulta em deficiências diversas, inclusive no controle de recebimento de 

valores. Como consequência dessa impropriedade, não foi possível certificar, por 

exemplo, se o CEGRAF efetivamente controla o recebimento integral dos serviços pagos 

parceladamente ou, até mesmo, se exige o pagamento total do serviço para a entrega de 

um produto gráfico. 

  
##/Fato## 
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Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 921/2019/GR/UFG, a Universidade Federal de Goiás apresentou a 

seguinte manifestação: 

 

Com relação a este item, verificou-se algumas falhas do CEGRAF no estabelecimento de 

rotinas na elaboração dos orçamentos. Em 2014, iniciou-se um processo de sistematização 

dos procedimentos dentro das possibilidades que permitiam os perfis da equipe.  Foram 

estabelecidos critérios, fixados procedimentos e consolidadas algumas rotinas de trabalho na 

gestão 2014 – 2018. Na atual gestão já foi adotado como procedimento emitir nota fiscal 

referente a todas as entradas, sem exceção, de recursos do atual Projeto de Prestação de 

Serviços Editoriais e Gráficos (Centro de custo 04.015).  Qualquer serviço demandado ao 

Cegraf só é entregue mediante a quitação do valor total do orçamento autorizado, com a 

apresentação dos comprovantes de depósito ou transferência bancária. Além disso, foi 

adotado como procedimento padrão arquivar nos processos físicos todos os documentos 

pertinentes, ou seja, além do orçamento e da ordem de serviço, arquivamos também 

comprovantes de recebimentos de valores, controle de entrega dos produtos etc. 

Informamos, ainda, que no mês de abril foi elaborado, para inclusão no Sistema SEI, 

formulários de solicitação de serviços editoriais e gráficos ao CEGRAF, bem como a 

declaração de recebimento de material e o fluxograma de todo o processo de execução, 

desde a abertura do processo pelo solicitante até o recebimento do material pronto 

(documento 0714774). Estamos aguardando o Cidarq/UFG incluir esses formulários e 

orientações no SEI para informatizar todo o processo de solicitação e trâmites de execução 

de qualquer serviço solicitado ao Cegraf. Cada solicitação de serviços editoriais e gráficos 

tramitará por um processo completo, com todas as informações e documentos disponíveis 

para consulta. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação da UFG reconhece as falhas de controle de recebimento de recursos em 

projetos de extensão relacionados ao CEGRAF. Apresenta, ainda, as proposições que estão 

sendo ou serão implementadas para definição de um fluxo informatizado que comprove 

sistematicamente a aprovação de orçamento e a entrega de produtos gráficos. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Adotar providências no sentido de garantir que todas as entregas de 

produtos gráficos do CEGRAF, no caso de projetos de extensão vinculado a Fundações de 

Apoio, sejam realizadas com a confirmação da quitação total do valor do orçamento. 

 

Recomendação 2: Formalizar rotina que preveja registro em processo SEI dos documentos 

que demonstrem a aprovação do orçamento, o recebimento dos recursos financeiros e a 

comprovação da entrega dos serviços gráficos do CEGRAF. 

 

Recomendação 3: Formalizar rotina que preveja registro em cada ordem de serviço do 

Sistema Zênite, no âmbito do CEGRAF, o número SEI que suporta a realização do serviço. 
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2.1.8. Ausência de vinculação entre o sistema informatizado de orçamentos e o 

faturamento de notas fiscais no CEGRAF/UFG 
 

Fato 
 

Em inspeção física realizada no CEGRAF, verificou-se que essa unidade complementar 

da UFG utiliza o Sistema de informática Zênite para organização dos processos gráficos. 

Esse sistema, entre outras funções, emite para cada orçamento realizado um número de 

ordem de serviço e cadastra os dados gerais do cliente/tomador do serviço. 

Porém, observou-se, nas informações de prestação de contas do Termo de Ajuste nº 

44/2015 (Centro de Custo Funape 04.011 – SEI nº 23070.010181/2015-49), que há uma 

desvinculação entre os lançamentos realizados no Sistema Zênite e o faturamento de 

notais fiscais pela Funape. Ocorre situações de orçamentos realizados em nome de 

pessoas físicas, normalmente servidores da UFG, e com nota fiscal desse serviço faturada 

em nome de empresas privadas ou associações civis. A título de exemplo, foram emitidas 

notas fiscais em nome da Unimed Goiânia Cooperativa Médica, sendo que essa 

cooperativa não possui cadastro como cliente no Sistema Zênite do CEGRAF. Tal 

desvinculação ocorre pela não correspondência no nome do cliente/tomador e se 

consolida na ausência de referência ao número da ordem de serviço do Sistema Zênite na 

descrição do serviço realizado da nota fiscal. 

Essa falha de processo administrativo impede que seja determinado qual o valor de custo 

de determinado serviço o qual foi emitido nota fiscal, visto que nem sempre é possível 

determinar a ordem de serviço vinculada a um faturamento realizado. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 921/2019/GR/UFG, a Universidade Federal de Goiás apresentou a 

seguinte manifestação: 

 

Sobre as questões apresentadas neste item, informamos que já foi adotado como prática na 

atual gestão informar na descrição da nota fiscal quando se trata de patrocínio, bem como 

vincular na nota fiscal ao orçamento e a ordem de serviço (OS) correspondente, fazendo 

constar esses dados na sua descrição. Neste sentido haverá correspondência entre o pedido 

do serviço, o orçamento e a nota fiscal emitida. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A sistematização de um vínculo entre o sistema de faturamento de notas fiscais e o sistema 

de orçamento do CEGRAF e, quando for o caso, a especificação de patrocínio de empresas 

privadas favorecerão uma prática de gestão mais eficiente, na medida em que fornecerá 

informações precisas do recebimento de recursos em contraponto ao que foi produzido, além 

de permitir a rastreabilidade das operações pela própria gestão, pela auditoria interna e pelos 

órgãos de controle. 

 

 

 
##/AnaliseControleInterno## 
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Recomendações: 

Recomendação 1: Formalizar rotina que preveja, na descrição dos serviços de uma nota 

fiscal emitida a partir de projetos de extensão relacionados ao CEGRAF, detalhar o número 

da ordem de serviço gerado no sistema de orçamentação e produção da gráfica. 

 

Recomendação 2: Adotar providências no sentido de garantir na descrição dos serviços de 

uma nota fiscal emitida a partir de projetos de extensão relacionados ao CEGRAF a 

informação, quando for o caso, do fornecimento de patrocínio do tomador (empresa privada) 

para realização de serviço gráfico. 

 

 

2.1.9. Falhas de controle de produção de serviços gráficos 
 

Fato 
 

Em avaliação aos processos de produção da gráfica da UFG, verificou-se que, embora o 

CEGRAF possua a licença do software Zênite, sistema privado padrão do mercado gráfico 

no Brasil, o qual possibilita a informatização de todo o processo de produção deste tipo de 

organização, esse tem sido utilizado pela Universidade prioritariamente na elaboração de 

orçamentos gráficos. Não se pode imputar a esse sistema o controle de produção no 

CEGRAF, já que há ordens de serviços (OS) antigas ainda não finalizadas. Ou seja, o 

software não é alimentado sistematicamente para se realizar, efetivamente, um controle de 

todas as etapas de produção. No período escopo deste trabalho, os anos de 2014 a 2018, 

existiria, teoricamente, um sistema de controle físico, sustentado em 

documentos/papéis/formulários impressos. Porém, em análise às pastas arquivadas na 

Unidade, constatou-se ausência de um controle efetivo, já que nem todas as "pastas" 

possuem documentos físicos comprobatórios de impressão e de entrega de produtos 

gráficos. Notou-se ainda que, a partir de entrevistas com servidores efetivos e funcionários 

terceirizados do CEGRAF, excepcionalmente, e notadamente devido à necessidade de 

entregas de produtos urgentes, poderia-se adotar um rito informal nas impressões gráficas. 

Isto é, poderia se levar a produção determinado serviço gráfico sem o registro no Sistema 

Zênite. 

 

A inexistência de um efetivo controle de produção resulta na impossibilidade de se auditar a 

razoabilidade do consumo de insumos, a adequação do quantitativo de mão de obra, além 

de, eventualmente, impossibilitar garantir que um determinado serviço gráfico foi 

produzido. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 921/2019/GR/UFG, a Universidade Federal de Goiás apresentou a 

seguinte manifestação: 

 

Para a correção destas falhas detectadas foi elaborada uma planilha detalhada com 

armazenamento em nuvem pelo Google Drive, compartilhada com representantes de cada 

Divisão de trabalho do Cegraf (Orçamento, Revisão, Editoração e Gráfica), para 

acompanhamento detalhado de todo o processo de execução dos serviços. O representante 

de cada Divisão é responsável por alimentar a planilha com os dados pertinentes à etapa de 

produção de sua equipe imediata. 
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Na planilha temos informações como: status de execução do serviço; título do serviço; 

solicitante do serviço; número do orçamento; valor do orçamento, origem do recurso; tipo de 

material; selo editorial; digital ou impresso, impressora; observações; data limite para 

conclusão; tempo para impressão; tempo para acabamentos; quantidade de exemplares; 

quantidade de cadernos para impressão; insumos necessários; fases de execução: orçamento 

e aprovação, revisão, editoração e pré-impressão, impressão, acabamentos, entrega (todos 

com data início e data fim). 

 

Esclarecemos que o Software Zênite pode ser usado de forma mais ampla no controle de 

produção, contudo, isso demandaria treinamento da equipe do Cegraf pela empresa 

responsável pelo sistema, o que acarretaria em custos elevados para a instituição. Essa é uma 

possibilidade a ser analisada pela equipe gestora. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Certamente a implementação eficaz de uma planilha eletrônica compartilhada entre os 

diretores do CEGRAF, por meio de serviço de nuvem, atenderá a necessidade de controle de 

todas as etapas de produção da gráfica. 

 

Contudo, é importante ressaltar que a elaboração de um procedimento informatizado não é a 

solução em si. O fundamental que a disseminação da cultura do controle, do registro 

tempestivo e da rastreabilidade das ações entre todos os servidores e funcionários que atuam 

no processo produtivo do CEGRAF. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Adotar providências no sentido de garantir a implementação efetiva de 

controle de produção no CEGRAF, a partir de planilha eletrônica compartilhada em serviço 

de nuvem, disseminando entre todos os diretores e responsáveis por atividades produtivas a 

necessidade do registro preciso e tempestivo das informações. 

 

 

2.1.10. Realização excessiva de gastos desvinculados ao objetivo principal de projeto de 

extensão do CEGRAF/UFG 
 

Fato 
 

A formalização de um projeto vinculado aos serviços gráficos do CEGRAF/UFG apoiado 

por uma Fundação de Apoio, categorizado como projeto de extensão, tem como objetivo 

institucional o incentivo a produção cultural da comunidade acadêmica e de comunidades 

circunvizinhas. Compreende-se que a execução operacional de projetos dessa natureza terá 

como foco a realização de gastos direcionados ao desenvolvimento da produção gráfica de 

livros, periódicos e materiais de apoio a eventos acadêmicos. 

 

Contudo, verificou-se que, no projeto de extensão apoiado pela Funape firmado pelo Termo 

de Ajuste nº 44/2015 (Centro de Custo Funape 04.011 – SEI nº 23070.010181/2015-49), 

houve a realização excessiva de gastos desvinculados ao objetivo principal de disseminação 

cultural. Foram identificadas operações, tanto via contratação direta, quanto via 

adiantamento de recursos (suprimento de fundos), para aquisição de insumos alimentícios 
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para desenvolvimento de uma “cozinha comunitária”, para implementação de um 

reservatório de peixes e de um galinheiro, para aquisição de ração de cavalo para o 

transporte de produtos por meio de carroça, para atividades esportivas denominadas 

CEGRAF Vôlei Clube, para a instituição de um coral, para aquisição de combustíveis para 

veículos de servidores/funcionários para o intuito de realização de transporte de produtos 

gráficos. 

 

Não é se aponta neste achado de auditoria que programas relacionados ao favorecimento do 

ambiente de trabalho e da qualidade de vida dos funcionários não devam ser realizados. Mas 

que não se pode utilizar de normas de contratação mais ágeis, por meio de recursos oriundos 

de projetos apoiados por Fundações de Apoio, para a realização excessiva dessas ações já 

que representam claramente um desvirtuamento do objetivo principal de projetos dessa 

natureza. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 921/2019/GR/UFG, a Universidade Federal de Goiás apresentou a 

seguinte manifestação: 

 

As ações que geraram os gastos apontados neste item foram realizados com o objetivo de 

implementação de melhorias no ambiente de trabalho. No entanto estas ações terão um 

controle maior por parte da atual gestão. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Considerando que o objetivo principal de um projeto de extensão do CEGRAF vinculado à 

Fundação de Apoio é a disseminação de produções acadêmicas e culturais, focados, 

portanto, na atividade finalística dessa unidade complementar, as ações administrativas para 

o favorecimento do ambiente do trabalho na gráfica ou atividades sociais devem ser 

financiadas com recursos próprios da UFG/PROAD. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Adotar mecanismos que impeçam a utilização de recursos oriundos de 

projetos de extensão via Fundações de Apoio do CEGRAF para atividades não finalísticas 

dessa unidade complementar. 

 

 

2.1.11. Riscos nos pagamentos extras via Funape, ou seja, a margem do contrato 

PROAD/UFG, de funcionários terceirizados que prestam serviços ao CEGRAF/UFG 
 

Fato 
 

A análise dos balancetes mensais que suportam as ações do projeto de extensão Termo de 

Ajuste nº 44/2015 (Centro de Custo Funape 04.011 – SEI nº 23070.010181/2015-49) 

demonstra que foram realizados diversos pagamentos extras a funcionários terceirados por 

meio de RPA – Recibo de pagamento de autônomo. A força de trabalho da gráfica da UFG é 

significativamente sustentada em funcionários terceirizados, sendo esses trabalhadores 
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vinculados a um contrato específico gerenciado pela Pró-Reitoria de Administração e 

Finanças – PROAD/UFG, pelo qual, naturalmente, recebem seus vencimentos. 

 

A justificativa principal para recebimento desses valores via RPA, a margem do contrato da 

PROAD, é para a realização de forças-tarefa e/ou horas extras. É notório que a natureza do 

trabalho em gráfica exige, eventualmente, a ampliação do horário de trabalho ou realização 

de forças-tarefa, visto que, normalmente, uma etapa de produção gráfica não deve ser 

interrompida antes do término sob o risco de um pernicioso retrabalho. Ocorre que o 

contrato de terceirização de mão de obra não prevê a formação de banco de horas. E a 

solução de realizar o pagamento extra, por meio de Fundação de Apoio, impõe a UFG o 

elevado risco de assumir as obrigações do vínculo trabalhista desses funcionários 

terceirizados. 

 

Além desse risco, que por si só já impõe restrições a essa prática, alguns RPAs não possuem 

um detalhamento do serviço realizado que justifique a realização de horas extras, ou seja, 

são descritos como atividades que já devem ser realizadas pelos funcionários terceirizados. 

Para exemplificação, enumera-se algumas dessas descrições genéricas: “serviço prestado na 

gráfica em força tarefa para a inauguração do ateliê tipográfico”; “pagamento referente a 

mão de obra em serviços gráficos”; “pagamento referente a mão de obra de serviços técnicos 

na reveladora de chapas”; “pagamento referente aos serviços editoriais prestados ao 

CEGRAF”; e “pagamento referente aos serviços de produção editorial”. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 921/2019/GR/UFG, a Universidade Federal de Goiás apresentou a 

seguinte manifestação: 

 

Com relação a situação de risco apontada neste item, afirmamos que, desde o início da atual 

gestão do Cegraf, foi adotado o seguinte procedimento: havendo necessidade de o pessoal 

terceirizado fazer hora-extra para concluir determinada demanda de serviços, a Direção entra 

em contato com a empresa Liderança, responsável pelo contrato, para que os colaboradores 

envolvidos na finalização do serviço sejam autorizados a ficar após o horário normal do 

expediente, fazendo o registro no ponto eletrônico dessas horas excedentes. Posteriormente 

essas horas-extras são compensadas, com saída antecipada ou entrada postergada, 

normalmente dentro do mesmo mês da folha de pontos. Tal procedimento está dentro da 

legalidade, não oferece riscos à instituição e não gera custos extras com pagamentos além do 

que está firmado em contrato entre a UFG e a empresa Liderança. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Não há dúvidas que a organização de um banco de horas junto a empresa Liderança é 

melhor prática para administração das demandas de horário de trabalho do CEGRAF. O fato 

de o contrato já permitir esse gerenciamento demonstra a falta de controles institucionais 

tanto da Fundação de Apoio quanto da UFG em permitir que fossem realizadas 

desnecessariamente inúmeras despesas via recebo de pagamento de autônomo. 

 

 

 
##/AnaliseControleInterno## 



15 

 

Recomendações: 

Recomendação 1: Adotar providências no sentido de garantir que a eventual contratação de 

funcionários terceirizados que atuam na UFG por projetos apoiados por Fundações seja 

resguardada com as descrições detalhadas do serviço realizado e do horário de trabalho. 

 

 

2.1.12. Pagamentos irregulares para servidores efetivos da UFG 
 

Fato 
 

Sobre a concessão de bolsas a docentes e a servidores técnicos-administrativos da UFG em 

projetos apoiados por Fundações de Apoio, a Resolução Consuni nº 06/2011 regulamenta, 

dentre outros pontos, que: 

 

Art. 9º Os projetos realizados poderão, de acordo com as normas vigentes, prever a 

concessão de bolsas de ensino, de pesquisa, de extensão e de estímulo à inovação 

pelas Fundações. 

 

§ 4º É vedada aos docentes e aos servidores técnico-administrativos da UFG a 

participação nas atividades previstas durante a jornada de trabalho a que estão 

sujeitos, excetuada a colaboração esporádica, remunerada ou não, em assuntos de 

sua especialidade 

 

Ocorre que foram identificados pagamentos irregulares, via bolsa tipo 02, a servidores 

efetivos da UFG realizados por meio do projeto de extensão Termo de Ajuste nº 44/2015 

(Centro de Custo Funape 04.011) – conforme relacionados no quadro a seguir –, visto que o 

Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa não detalha qual a atividade e qual a carga 

horária realizadas pelo servidor para recebimento dessa bolsa de extensão. São, portanto, 

pagamentos genéricos que infringem a vedação expressa na citada Resolução do Consuni. 

 

CPF Início vigência Total de Parcela Valor (R$) 

***.788.301-** Set/2015 2 1.840,00 

***.873.761-** Set/2015 2 740,00 

***.252.521-** Set/2015 2 1.840,00 

***.676.211-** Set/2015 2 1.840,00 

***.296.601-** Out/2015 2 940,00 

***.480.611-** Out/2015 2 940,00 

***.389.101-** Out/2015 2 940,00 

***.517.491-** Set/2015 2 940,00 

***.553.781-** Set/2015 2 940,00 

***.639.181-** Set/2015 2 940,00 

***.883.726-** Out/2015 2 940,00 

***.117.651-** Out/2015 2 940,00 

 

Neste mesmo Termo de Ajuste, nº 44/2015, foi identificado um pagamento irregular no 

valor líquido de R$ 800,00 realizado para o servidor CPF ***.778.301-**, em 25 de outubro 

de 2016. A especificação deste gasto descreve “serviço prestado na guilhotina, no corte de 

material a ser entregue para a confecção da Revista de Patologia Tropical”, o qual indica ser 
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serviço regular do CEGRAF. No entanto, a irregularidade se agrava na realização deste 

pagamento via RPA – Recibo de Pagamento de Autônomo -, sendo o servidor efetivo da 

UFG. 

 

Por fim, também foram identificadas irregularidades em gastos realizados no Termo de 

ajuste nº 04/2015 (Centro de Custos Funape nº 04.012). Conforme apresentado no quadro a 

seguir, foram debitados da conta do projeto de extensão, em 03 de junho de 2015, três RPA - 

Recibo de Pagamento de Autônomo – para servidores efetivos, sendo ainda o detalhamento 

da atividade realizada significativamente genérico. 

 

CPF Valor RPA Justificativa 

***.676.211-** 

  

R$ 1.100,00 

  

Pagamento referente a serviços de editoração 

extraordinários e estratégicos, de total urgência, para 

a Comunidade Universitária. Justifica-se devido a 

circunstância de greve. 

  

***.252.521-** 

  

R$ 1.100,00 

  

Pagamento referente a serviços de editoração 

extraordinários e estratégicos, de total urgência, para 

a Comunidade Universitária. Justifica-se devido a 

circunstância de greve. 

  

***.553.781-** 

  

R$ 1.100,00 

  

Pagamento referente a serviços de editoração 

extraordinários e estratégicos, de total urgência, para 

a Comunidade Universitária. Justifica-se devido a 

circunstância de greve. 

  

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 921/2019/GR/UFG, a Universidade Federal de Goiás apresentou a 

seguinte manifestação: 

 

O pagamento das bolsas relacionadas no quadro 1 deste item, foram previstas no termo de 

ajuste estabelecido com a Funape (documentos 0714781 e 0714783) e foram necessárias 

para a execução de uma grande quantidade de serviços demandados pelo projeto: “Pacto 

Nacional para a idade certa” executado pela Faculdade de Letras que precisava dos livros 

para o evento a ser realizado num prazo muito curto. Houve necessidade de uma força 

tarefa, trabalhos extras e fora do turno normal de trabalho para conseguir entregar o material 

a tempo. Entendemos que houve falha em não relacionar no documento de concessão das 

bolsas a justificativa para tal e as atividades que os servidores iriam desenvolver. 

 

Vale destacar que, na atual gestão do CEGRAF, a compensação por serviços extras que 

exijam trabalhos além da carga de trabalho normal será realizada por meio de banco de 

horas com compensações dentro do mês trabalhado. 

 

Por fim informamos que o pagamento de RPA para servidores efetivos da UFG, conforme 

apontado no último parágrafo, não é mais realizado pelas Fundações de Apoio. 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
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Análise do Controle Interno 
 

Ainda que o pagamento de bolsas estivesse previsto no Termo de Ajuste nº 44/2015, a 

ausência de justificativas ou detalhamentos do real motivo do pagamento para servidores 

efetivos da UFG impõe falha relevante de gestão e de fiscalização no encaminhamento dos 

projetos de extensão referenciados. Além disso, compreende-se que uma bolsa de extensão 

tem como objetivo a remuneração por um trabalho que não é realizado rotineiramente pelo 

servidor, e não para o pagamento de horas extras ou de forças-tarefa. 

 

Sobre o pagamento de RPA para servidores efetivos, há que se garantir que projetos que 

realizem essa modalidade de despesa sejam encaminhados ao julgamento do Consuni com 

indicação de irregularidade. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Dar ciência ao Consuni sobre as irregularidades apontadas neste Relatório 

sobre os Termos de Ajuste nº 44/2015 e 04/2015 (Centro de Custo Funape 04.011 e 04.012). 

 

Recomendação 2: Dar ciência as Fundações de Apoio credenciadas sobre a vedação de 

pagamento de bolsas a servidores da UFG sem o devido detalhamento e justificativa. 

 

Recomendação 3: Dar ciência as Fundações de Apoio credenciadas sobre a vedação de 

pagamento extras a servidores da UFG por meio de recibo de pessoa autônoma. 

 

 

2.1.13. Movimentação recorrente de valores entre centros de custos desvirtuando o 

estabelecimento de conta específica para projetos de extensão 
 

Fato 
 

Um importante mecanismo de controle de projetos realizados em instituições federais de 

ensino superior vinculados a Fundações de Apoio foi instituído pelo §2, art. 4-D, da Lei 

8.958 de 20 de dezembro de 1994. Esse inciso determina que os recursos provenientes de 

cada projeto sejam mantidos em contas específicas. 

 

A avaliação de projetos de extensão relacionados a gráfica da Universidade Federal de Goiás 

e apoiados pela Funape, no que tange a gestão financeira de período de 2014 a 2018, 

demonstrou um desvirtuamento deste mecanismo de controle, já que foram realizadas 

significativas movimentações de recursos entre as contas bancárias relacionadas aos projetos 

do CEGRAF/UFG. 

 

Pela troca de e-mails entre o Coordenador (diretor do CEGRAF) e a Gestora do Projeto 

(funcionária da Funape), registrados nos documentos comprobatórios das despesas, observa-

se que ante a necessidade de um pagamento de valor mais elevado ou na ausência de saldo 

em determinada conta bancária, movimentações de recursos entre os centros de custos eram 

realizadas. Nota-se que essas transferências de valores foram realizadas com aprovação 

exclusiva do Coordenador sem que houvesse, portanto, consulta ou aprovação do Pró-

Reitoria de Administração e Finanças da UFG. 

 

A título de exemplo, enumera-se, no quadro a seguir, algumas movimentações ocorridas: 
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Data Descrição 
Valor 

(R$) 

10/08/2015 
Transferência do Centro de Custos 04.011 para Centro de Custos 

04.012 a título de doação 
6.000,00 

31/08/2015 
Transferência do Centro de Custos 04.011 para Centro de Custos 

04.012 a título de doação 
36.000,00 

18/03/2016 
Transferência do Centro de Custos 04.012 para Centro de Custos 

04.011 a título de doação 
10.000,00 

05/05/2016 
Transferência do Centro de Custos 04.012 para Centro de Custos 

04.011 a título de doação 
15.000,00 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 921/2019/GR/UFG, a Universidade Federal de Goiás apresentou a 

seguinte manifestação: 

 

Esclarecemos que a movimentação de recursos entre centros de custos de uma mesma 

unidade, e coordenados pelo mesma pessoa, ocorre em algumas situações. A solicitação de 

transferência era encaminhada pelo coordenador, sendo, portanto de sua responsabilidade. 

Essas movimentações visam atender a obrigações assumidas pelos projetos e que, 

eventualmente, estivessem sem recursos para cobrir despesas no momento dos pagamentos. 

 

Visando o aprimoramento do processo e melhoria dos controles internos, passamos a exigir, 

a partir de 2017, que essas solicitações fossem previamente aprovadas pela PROAD/UFG. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Reafirma-se que, mesmo em projetos da mesma unidade e de mesmo coordenador, a 

movimentação cruzada de recursos deve ser evitada ou realizada apenas em situações 

singulares e devidamente justificadas. A aprovação dessas transferências de recursos pela 

PROAD/UFG é medida correta ao evitar que a decisão recaia exclusivamente ao 

coordenador de projeto. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Encaminhar alteração da Resolução Consuni que disciplina o 

relacionamento entre a UFG e as Fundações de Apoio determinando que as movimentações 

de recursos entre centros de custos distintos vinculados a uma Fundação de Apoio sejam 

realizadas apenas com a aprovação da PROAD/UFG. 
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2.1.14. Ausência de incorporação à conta dos recursos próprios da UFG de parcela de 

ganhos econômicos de projetos de extensão vinculados ao CEGRAF 
 

Fato 
 

O Decreto 7.423, de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta a lei que dispõe sobre as 

relações as instituições federais de ensino superior e as fundações de apoio, determina no § 

13, do artigo 6º que: “deve haver incorporação, à conta de recursos próprios da instituição 

apoiada, de parcela de ganhos econômicos dos projetos de que trata o § 1º, observada a 

legislação orçamentária”. No âmbito da UFG, a Resolução Consuni nº 06/2011, sobre esse 

quesito, registra no § 3º, do artigo n. 21: “descontadas todas as despesas, se houver ganho 

econômico com o projeto, este será repassado à UFG ao final do projeto, através de GRU na 

forma de recursos próprios arrecadados”. 

 

Todavia, em análise dos projetos de extensão Termo de Ajuste nº 44/2015 (Centro de Custo 

04.011) e Termo de Ajuste nº 04/2015 (Centro de Custo 04.012), apoiados pela Funape e 

vinculados ao CEGRAF/UFG, constatou-se que, no encerramento desses centros de custos, 

os ganhos econômicos (ou saldo residual) foram transferidos para outros projetos de 

extensão vinculados e não encaminhados, como determina os normativos citados, ao 

orçamento próprio da UFG. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 921/2019/GR/UFG, a Universidade Federal de Goiás apresentou a 

seguinte manifestação: 

 

Os recursos referentes aos saldos remanescentes dos projetos encerrados foram transferidos, 

a título de doação, para outros projetos de extensão do próprio CEGRAF/UFG, com a 

devida anuência da PROAD/UFG, no interesse da Instituição, considerando que são projetos 

similares, pertencentes ao mesmo órgão, cujas atividades visam o crescimento da 

Universidade em seus vários aspectos. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Ainda que se expresse a devida anuência da PROAD/UFG e a caracterização inequívoca do 

interesse da instituição, o não envio do saldo remanescente distorce o indicador da 

capacidade da Universidade em gerar receitas próprias, já que, se a movimentação dos 

recursos se restringe à Fundação do Apoio, não haverá registros do ganho financeiro no 

orçamento da UFG. Mesmo que o recurso, após ser enviado à UFG, seja novamente 

transferido à Fundação para formação de saldo inicial de um novo centro de custos/projeto, 

se teria de forma concreta o registro da receita própria gerada. Adicionalmente, registra-se o 

procedimento de conclusão de um projeto está determinado explicitamente em Resolução do 

próprio Consuni, cabendo, dessa forma, o cumprimento inequívoco até que outra norma 

discipline a relação da UFG com as Fundações. 

 

 

 

 

 
##/AnaliseControleInterno## 
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Recomendações: 

Recomendação 1: Adotar mecanismos que garantam a incorporação à conta dos recursos 

próprios da UFG de parcela de ganhos econômicos de projetos apoiados por Fundações ou 

criar outro mecanismo de registro fidedigno de receitas próprias criadas pela Universidade 

via Fundações de Apoio seguida de adequação da Resolução Consuni nº 06/2011. 

 

 

2.1.15. Falhas nas ações de transparência de Fundação de Apoio 
 

Fato 
 

Considerando que a execução financeira e contábil de projetos apoiados por Fundações de 

Apoio ocorre à margem da gestão de recursos próprios da UFG e dos sistemas orçamentários 

do governo federal, a transparência das ações se reveste de significativa importância. 

 

A equipe de auditoria da Controladoria Geral da União ao avaliar os projetos de extensão 

vinculados ao CEGRAF/UFG, no que tange ao atendimento do artigo n. 20 da Resolução 

Consuni n. 06/2011, identificou dificuldades em localizar, por exemplo, o projeto 

relacionado ao centro de custo 04.011 denominado “Editora da UFG”. Ao se pesquisar a 

palavra-chave “CEGRAF” no portal da transparência da Funape não se identifica o referido 

projeto. Caso se opte pelo número “04.011”, também não é possível a localização. Como 

algum tempo, e utilizando-se da palavra-chave “editora” foi possível a identificação. Note-se 

que a pesquisa por palavras-chave se restringe ao nome do projeto, o qual, certamente, um 

interessado no acesso aos dados nem sempre terá conhecimento. 

 

Desta forma, verificou-se que o Portal da Transparência da Funape é falho é não permitir 

consultas gerais tendo como filtro uma unidade acadêmica ou uma unidade complementar da 

UFG. Também é falho pelo acesso limitado do campo palavra-chave, o qual não deveria se 

restringir ao nome do projeto. 

 

Registra-se, ainda, que a Funape não tem atendido o inciso III, do artigo n. 20, da Resolução 

Consuni n. 06/2011, já que a relação de pagamentos efetuados a servidores ou agentes 

públicos e a pessoas físicas e jurídicas em decorrência dos contratos se restringe ao arquivo 

geral da prestação de contas, enquanto deveria existir, no portal de transparência da 

Fundação, uma divulgação individualizada e destacada desses pagamentos na pesquisa de 

um determinado projeto. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 921/2019/GR/UFG, a Universidade Federal de Goiás apresentou a 

seguinte manifestação: 

 

Em atendimento às determinações contidas no Acordão nº 2.731/2008 – TCU, Acordão nº 

1178/2018 – TCU, no Art. 20 da Resolução CONSUNI nº 06/2011 e no Art. 12, §2º do 

Decreto nº 7.423/2010, a FUNAPE implementou o seu portal da transparência que vem 

passando por constante aprimoramento a fim de atender integralmente a legislação. 

Desde 2018, a equipe de Tecnologia da Informação vem trabalhando intensamente para a 

construção de um novo módulo computacional, de gestão de projetos, que permitirá uma 

busca ativa às informações de cada um dos projetos em execução pela Funape. O trabalho 
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está em sua fase final e a nossa previsão é que, nos próximos 15 dias, essa funcionalidade 

esteja disponível para consultas. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Considerando o volume de recursos e o significado institucional dos projetos apoiados por 

Fundações, é fundamental o aprimoramento dos mecanismos de transparência desses 

projetos, em especial, a opção de busca por palavras-chave, de pesquisa utilizando filtro por 

unidade acadêmica/complementar e o detalhamento de pagamento realizado a servidores. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Realizar ações de gestão e de acompanhamento para que todas as 

Fundações de Apoio credenciadas na UFG atendam aos requisitos de transparência 

determinados pela Resolução Consuni nº 06/2011. 

 

 

2.1.16. Falhas nas ações de transparência de projetos vinculados a Fundações de Apoio 

na UFG 
 

Fato 
 

O Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta a lei que dispõe sobre as 

relações entre as instituições federais de ensino superior e as fundações de apoio, determina 

que essas fundações se submetam ao controle finalístico e de gestão do órgão colegiado 

superior, sendo no caso da UFG, o Consuni. Dentre outras atribuições, o Conselho Superior 

deverá, conforme inciso V, § 1º, artigo 12 do referido decreto, “tornar públicas as 

informações sobre sua relação com a fundação de apoio, explicitando suas regras e 

condições, bem como a sistemática de aprovação de projetos, além dos dados sobre os 

projetos em andamento, tais como valores das remunerações pagas e seus beneficiários”. 

 

Na UFG, as ações de transparência dessa modalidade de projetos têm sido implementadas 

pela PROAD – Pró-Reitoria de Administração e Finanças 

(https://www.proad.ufg.br/p/17472-contratos-funape). No entanto, verificou-se que 

principais projetos de extensão apoiados pela Funape e vinculados ao CEGRAF, quais 

sejam, Termo de Ajuste nº 44/2015 (Centro de Custo 04.011) e Termo de Ajuste nº 04/2015 

(Centro de Custo 04.012), não foram publicados na página da PROAD na internet. Ainda 

que houvesse o entendimento de celebração dos citados projetos do CEGRAF por meio de 

“termo de ajuste” e não por meio de “contrato”, seria pertinente, em atendimento ao Decreto 

nº 7.423, a promoção da transparência, no sítio eletrônico da UFG, de todos os acordos 

celebrados a partir de 31 de dezembro de 2010 junto às Fundações de Apoio credenciadas. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 921/2019/GR/UFG, a Universidade Federal de Goiás apresentou a 

seguinte manifestação: 

 

Reconhecemos que houve uma falha na publicação dos dados referentes aos projetos em 

questão. Estamos aprimorando nossos controles de publicação das informações no portal 
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transparência. Nos mesmos moldes da Funape, estamos estudando junto com a Secretaria de 

Tecnologia da Informação/UFG soluções para o atendimento ao Acórdão nº 1178/2018 – 

TCU. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Considerando a importância dos projetos apoiados por Fundações para o desenvolvimento 

institucional da UFG e, considerando ainda que os dados sobre esses recursos não estão 

disponíveis em sistemas de gestão do governo federal, é fundamental que a Universidade 

priorize o desenvolvimento de ações para a divulgação ampla e irrestrita de todas as 

informações que envolvem a execução desses projetos. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Elaborar um plano de ação, com a definição de metas e prazos, para o 

favorecimento da transparência da relação da UFG com as Fundações de Apoio em 

atendimento ao Acórdão nº 1178/2018 - TCU e ao Decreto nº 7.423/2010. 

 

 

2.1.17. Ausência de fiscalização e de segregação de funções na gestão de projetos de 

extensão vinculados ao CEGRAF/UFG 
 

Fato 
 

Ao ponderar as ações de controle e de fiscalização que cabem a cada um dos atores 

institucionais envolvidos em um projeto apoiado por uma Fundação da Apoio, verificou-se 

que nos projetos Termo de Ajuste nº 44/2015 (Centro de Custo 04.011) e Termo de Ajuste 

nº 04/2015 (Centro de Custo 04.012), vinculados ao CEGRAF, não foram designados 

“fiscais de projeto” pela UFG. A determinação de um fiscal é medida básica de controle e 

está prevista no artigo nº 18 da Resolução Consuni nº 06 que data de 06 de maio de 2011, 

logo, instituída antes da celebração dos termos de ajustes. As falhas registradas pela CGU 

nos mencionados projetos comprovam que a Universidade elevou os riscos de desvios de 

recursos e de finalidade nos projetos relacionados à gráfica universitária, já que as 

impropriedades poderiam ser mitigadas pela ação eficiente de um fiscal. 

 

Avaliou-se também que foi descumprido o determinado no parágrafo único do artigo nº 16 

da referida Resolução, visto que o princípio de segregação de funções não foi observado 

pela Universidade e tampouco pela Funape. Os registros que comprovam a realização dos 

gastos apontam que as despesas foram solicitadas e aprovadas (via atesto de notas fiscais) 

unicamente pelo Coordenador dos projetos e então diretor do CEGRAF. Até mesmo 

despesas a título de ressarcimento em nome do Coordenador (conforme realizado em 27 de 

abril de 2016) foram atestadas pelo próprio credor, rompendo regra básica de desembolso de 

recursos no serviço público. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 921/2019/GR/UFG, a Universidade Federal de Goiás apresentou a 

seguinte manifestação: 
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Em relação a este item, esclarecemos que a partir de 2017, houve uma mudança de 

procedimento no estabelecimento dos instrumentos jurídicos com as fundações de apoio. 

Para todos os projetos desta natureza é estabelecido com as fundações de apoio um contrato 

com o objetivo da realização de serviços de gestão administrativa e financeira pela fundação. 

Nestes há a designação do fiscal por meio de portaria do Pró-Reitor de Administração e 

Finanças. 

 

Ressalta-se também que a segregação de funções está atualmente bem controlada nos atuais 

projetos. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Conforme apontado no detalhamento deste achado de auditoria, ainda que tenha ocorrido 

uma mudança de procedimentos da UFG em 2017, a Resolução nº 06 do Consuni determina, 

desde 06 de maio de 2017, a designação de fiscais para cada projeto apoiado. 

 

De qualquer modo, além da designação de fiscais, é necessário favorecer uma instrução, por 

meio de cursos e/ou manuais, para que a atuação desses servidores represente uma ação de 

controle efetiva sobre nos projetos apoiados. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Elaborar um manual de fiscalização de projetos apoiados por Fundações 

de Apoio com o objetivo de favorecer a atuação dos fiscais designados. 

 

 

2.1.18. Falhas no sistema de controle de projetos apoiados por Fundação de Apoio na 

UFG 
 

Fato 
 

De acordo com o artigo nº 15 da Resolução Consuni nº 06/2011, o processo de prestação de 

contas de cada projeto vinculado a uma Fundação de Apoio se substancia em relatórios 

semestral e em um relatório final. Em ambas as situações, a Fundação credenciada deve 

enviar um relatório para a PROAD – Pró-Reitoria de Administração e Finanças da UFG. 

Quando se trata de prestação de contas final, a PROAD também elabora um relatório que é 

enviado para o órgão colegiado superior da UFG para aprovação. 

 

Todavia, o esse sistema de prestação de contas demonstra fragilidades nas situações 

concretas avaliadas nesta ação de controle, já que as impropriedades apontadas pela CGU 

neste documento/relatório, quais sejam, realização de serviços comerciais na gráfica da 

UFG, falhas nos controles de recebimentos, realização excessiva de gastos desvinculados ao 

objetivo de produção cultural, pagamentos irregulares a servidores efetivos da Universidade, 

movimentação de valores entre centros de custos, ausência de incorporação de ganho 

econômico ao orçamento próprio da UFG, falhas nas ações de transparência, entre outras, 

relacionadas os projetos Termo de Ajuste nº 44/2015 (Centro de Custo 04.011) e Termo de 

Ajuste nº 04/2015 (Centro de Custo 04.012), foram ignoradas tanto nos relatórios do Funape 

quanto nos relatórios finais da PROAD. Ou seja, o Consuni, órgão responsável para 

aprovação desses projetos de extensão, não recebeu nenhuma informação destacada que 

indicasse a possível irregularidade dessas contas. 
##/Fato## 
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Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 921/2019/GR/UFG, a Universidade Federal de Goiás apresentou a 

seguinte manifestação: 

 

É objetivo da UFG juntamente com suas fundações de apoio e os fiscais de contratos 

acompanhar, monitorar e controlar a execução dos projetos visando a que, ao seu término, 

não se identifique irregularidades, pois elas não são interessantes para nenhum dos 

envolvidos. Faremos uma proposta de estudo com as fundações para o estabelecimento de 

um sistema de prestação de contas que minimizem mais ainda a ocorrência de 

irregularidades. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

É fundamental para preservação institucional da modalidade de execução dos projetos 

apoiados, que a UFG, as Fundações de Apoio e os fiscais de projetos atuem 

coordenadamente para subsidiar o Consuni com as informações relevantes para um 

julgamento de contas. Representativo, também, que os relatórios elaborados pelas 

Fundações e pela PROAD, no processo de prestação de contas, apresentem clareza sobre 

qual atuação de controle efetivamente realizada por cada um desses atores institucionais. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Revisar, em conjunto com as Fundações de Apoio, os modelos de 

relatórios e a forma de atuação no processo de prestação de contas de projetos apoiados, com 

o objetivo de apresentar ao Consuni qual real ação de controle realizada e o mapeamento dos 

riscos de cada projeto. 

 

 

2.2 Parte 2 

 

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de 

medidas preventivas e corretivas seja do executor do recurso federal descentralizado. 

 

 

3. Consolidação de Resultados 

 

 

Os achados de auditoria apontados neste Relatório demonstram que a precariedade nos 

sistemas de controles no Centro Editorial e Gráfico da UFG, - que se evidenciam com as 

fragilidades no controle de recebimento de valores e de produção e, na ausência da 

designação de fiscal de projeto de extensão-, resultou em ações impróprias como, além de 

outras, o pagamento de irregular, ainda que com baixa materialidade, para servidores da 

Universidade.  

 

Registra-se que, o desvio de recurso em estrito benefício pessoal (prática descrita como 

“mensalinho”), narrada no Inquérito Civil nº 1.18.000.002076/2017-36 do Ministério 
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Público Federal, não foi evidenciada na análise dos documentos e tampouco foi expressada 

nas entrevistas realizadas por esta ação de controle. 

 

Por fim, destaca-se, a necessidade imperiosa de aprimoramento dos processos de controle, 

de prestação de contas e de transparência de recursos gerenciados por Fundações de Apoio. 

Esse mecanismo de gestão de recursos via Fundações é fundamental para o desenvolvimento 

institucional, para a realização de pesquisas e de projetos de extensão da Universidade 

Federal de Goiás, assim como para todas as instituições federais de ensino superior. Logo, 

não se pode aceitar riscos de desvios de finalidade ou de recursos, por meio de fragilidades 

nas instâncias de controle e fiscalização, que debilitem a credibilidade destes projetos. 

 

 

 


